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El
L'aüttaeió social
Es parla de restaEn el Consell de ministres d'ahir
A València s'ha Badila' s'entrevista a Brussel elis amb blir la pena de
es prengueren importants acords
el Rei i els ministres belgues mort en casos
la
vaga
declarat
reclització
referents al traspas de seryeis
italià
desarmament

erets de valoració

l

de serveis

de

rep els ambaixadors
l'autonomia El dia 1 d'abril será traspassada la contri- de hipa, gas John Simon, a Londres,
1 francés

Ahir el Consell ele ministres arroya el
decret en el qual és iixada en 43 100000
pessetes a valoració de la contribuciú
territorial, que, segons l'Estatut, correapon a Catalunya i que constitucix una
de les partides mis considerables dels
ingressos que ens pertoquen per a atendre els serveis traspassats ea virtut de
rautonomia. Am'a aquest decret e:1 foren aprovats tres mes referents a la va loració de la part administrativa de la
cola:Os:eje territorial, a la valoracie
dels serveis de la guardia civil i a Faprovació provisional de la valoració dels
serveis d'ordre públic. En un altre lloc
del diari el lector troban unes extenses
manifestacions del conseller de Finances
de la Generalitat, senyor Martí Estere.
sobre aquestes valoracions, que és gairebé segur que entraran en vigencia
el primer d'abril. Ens sembla inútil de

recalcar la transcendencia ¿aquestes decisions capitals per a la realització de

rautonomia, que fins ara es pot dir
c;ue solament ha existit en potencia.
Sense ingressos curto, era impossible
eie vivificar aquella voluntat popular
c ontinguda en les fórmules juridiemes aprendes per les Constituents.
D'ara enclarant els governs de Catalunya sabran de quins recursos econernics
:rodea començar a disposar per a realitzar les seres iniciativos i establir i reeular els serveis que ea; han estar traseassats.
La data d'aquestes disposicions
d'esser memorable, cerque sera rinici
la veritable realització dels anhels
eutonignics. El procés per a arribar a
equesta consumació ha estas lost i lobor-ds la materia era ardua i exigia un
:acte i una tenacitat extraordinario. Re e % injustificats rhavien confiada a funcionaris especialitzats, i alee ha motivar
eilacions i reserves que entrebancaven la
tramitació. Aquest error ja l'has-len: assenyalat. No existia cap motiu racional
;er a establir una incompatibilitat entre
:a representació política repula,- i la parsicipació en les tasques de la Comissió
Mixta; no hi haría cap raó per a fer in• --, iatibles els dos càrrecs, sind ben al
• 7 ari: l'experiencia portava al co n
que només els politics podien-,:zinet
donar a la tramitació la rapidesa teces...aria. El polític té l'esperó de la responsabilitat que déna la coniiant,a popular;
en canvi al funcionad la responsabilitat
professional el frena i el fa excessiva:nent cante. Al politic qui rha de jutjar

Inició territorial. - El senyor Martí Esteve
parla d'aquests aeords
27. — Aquest mati s'ha reunir el Consell de ministres, i ha eres
importants acorde entre els relacionats
amb el traseàs de serveis a la Generalitat. Es traerá de refectivitat dels traspassos que ha d'administrar aquesta en
regim d'autonomia, en compliment de
l'Estatut. Per això es concedí la cessió
dels corresponents recursos econòmics.
L'acord es refereix al traspàs de la contribució territorial, a radministració d'aquesta i a la valoració dels serveis de
guardia civil i colleja i vigilancia.
Madrid,

LES DECLARACIONS DEL
SENYOR MARTE ESTEVE

questes dues valoracions, sinó que partint d'una manera interina de la pronosta minoritaria ha previst cine aques ta podria ésser insuficient i ha donat el marre legal necessari perque ¡sigues ésser
ampliada d'acord amb les necessitats d'un
servei tan important cona es el de
l'Ordre
Els resultats del viatge a Madrid
—Esteu satisfet?
—El mcu desig i robjectiu que ern
vaig proposar en venir a Madrid era
aconseguir que s'aprovessin totes les valorados; i que el Govern, en el referent als serveis de policia t seguretat,
opté: ner la monosta que siena la malo-

i electricitat

Han estat clausurades totes les entitats
obre res

Madrid. 27. — El; periodistes s'han
entrevistar aquesta tarda, als Passa
de la Cambra, amb el conseller-diso

de la Generalitat de Catalunya senyor
Martí Estere, al qual han felicitat
per l'exit de les seres gestions re-

ierents al traspas de serveis a la Generalitat i per sollicitar-li que els dones alguna ampliació dels acords del
Consell de Ministres respecte a aquest
assumpte, ja que la referencia que
seca dóna en la nota oficiosa és molt

breu i poc expressiva.
El senyor Mami Estere, després
dagrair les felicitacions deis periodistes, ha dit:
—Je ne puc fer altra tosa que donar-los compre de les referencies que
dels acords del Consell de Ministres,
cn relació arnb el traspàs del; serveis,
han tingut la bonclat de facilitar-me
els senyors Marran. i Guerra del Rio.
No tindran per tant. les nieves paraules, la precisió de l'articular dels
decrets, ja que aquests no els conec,
cosa natural si es te en comete que
no els ha firmas encara S. E. el President de la República.
Els decreta aprovats
Ara be: Segons aquestes autoritzades referencies, els decrets que en relució amb el traspàs de serveis a la
Generalitat l'han aprovat avui es el
Consell de Ministres són quatre.
En el primer d'ells resta aprovada
la valoració de la contribució territoel
noble
que
l'ha
designas;
el
fundoCl
rial de Catalunya en l'import assenyanari este cohibit per la possibilitat dels lat per la Comissió Mixta de pessecanvis politice i encara que no vulgui Isi tes 43.100.000.
renca: s'estima mis pecar de prudent que
En el segon, s'aprova la valoració
passar per excessivansent decidit. Per ai- fixada per la Comissió Mixta dels
x6 mentre ha predominar la intervenció serveis d'administració, de la contriteenic de plantilla tot semblava enca- bució territorial en una quantitat que
llar: per donar-hi l'empenta decisiva ca- ascendeix a unes 700.000 pessetes.
lla renergia, l'entusiasme de polítics disEn el tercer decret s'aprova la vaposats a posar al servel dels ideals de loració de la Comissió Mixta dels
cafe
seva
la
torea
de
la
Catalunya tota
serveis de la guardia civil, que puja
talanista i aquella noble obstinació que uns 17 milions de pessetes.
aplana tots els obstacles.
Pel quart decret s iaprova provisioLa intervenció del sensor Nicolau nalment la valoració dels serveis de
Comissió
de
la
president
d'Obver corn a
policia i seguretat en la següent forMixta. i del conseller de Finances de la ma: El Govern accepta provisionalGeneralitat, senyor Martí Estere, han ment la valoració que anomenem miconfirmas aquest punt de vista. Al sea noritaria, però admetent que aquesta
esiorg intelligent i al seu patriotisme es valoració pot ésser ampliada en la
deu en primer serme ractivitat impresa forma que les necessitats del servei
darrerament a aquesta qüestió vital Per exigeixin al Govern. Accepta que la
a Catalunya. i el resultar satisfactori que dita valoració haura d'ésser revisada
tots eis catalans celebraran sinceramert. sense esperar el tenne de cinc anys
Ej Govern de la Re p ública ha acomplert que l'Estatut consigna per a la revisió
d compromís que havia contret. i ens de la Hisenda de la Generalitat.
Els periodistes li han preguntat:
és agradable ele fer-ho constar, forrl
també liem de felicitar tests eis que han
— Per que es fa aquesta distinció
C.11115collaborat en el; trehalls de la
de valoraciú minoritaria?
El senyor Martí Estere ha coneió com a tecnics en l'endegament d'una materia que, per la seva natt-ralesa. testar:
havia cresser time en dificultats de tota
— Alai com totes les nitres vamena. L'autonomia ha donat la primera loracions elevades al Govern ho han
i
Varrel
ara
té
la
base
passa
- en ferm:
estat per proposta única, o sigui, ainb
me ha d'aguantar-la i fer-la titel als ca- el vot unanime de les dues repretalans a la Rerública. Als bo rne s que sentacions que integren la ComissiO
avei ocupen el Govern de la Generalitat Mixta, en la valoració dels serveis de
eer voluntat de la mainria de Catalunva policia i seguretat hi havia dues proaqueota postes, una, la minoritaria, que signen
lea tocat ralt lemor d'arribar a
plenitud autonómic a que el noble iniriava cinc individus de la Comissió: una alen la jornada gloriosa del sa ei abril.
tra, la majoritaria que la firmen set
individus de la mateixa Cornissió.
A la pagina 3:
La diferencia entre una valoració i una
DE
altra puja un, 10 milions de pessetes.
SOBRE UNS ARTiCLES
PROEl Govern — ha afegit el Sr. Martí
"LA REVIZTA". ELS
Esteve, no ha rolaut optar d'una maBLEMES DEL CATALANISME
per JOAN SACS nera resolta i definitiva per cap d'a11.1.111~1.1«.n

Valencia.

27. — En la reuniti que els

El viatge de Barthou a Brusselles, que
inicio la serie daquells que el nsoustre
d'Afers Estrangers punces es proposa de
fer per tal de referniar les amistats i
°Honres del $ ea país, te rstecial impar:aneja ter ha-,..er-Se decenas ¿estrés del
famds discurs de De Brorqueville al Se_
nat belga, que suseitd neguiteig en el
cautp internacional.
La risita de Barlhou ha anat seguida
gairebé inimediatani e nt d'un graue,
sal de ministres sosa la presidrnra del
rei, durnut el qual evidentment CO drenen
hacer tres imporlants decisiones.
fi ha t'Usos que tosen llurs destins
tan sblidaniclit entrelligats, que si alguna vegada sorgeix entre ello lin malentess.
passa entre
Ido s'esquerda unid. Aerí
Franca i Bélgica. No sabem si efectivament hi ha hagar "iiiíro/s", Perb quan
es considera que els 1,oners que avni
ocupen cl govern belga són aquel! De
Brocqueville i aquel( 113unan2 que el 31
de julio! de 19 1 4 restoni e n rodonament
" n o' a la Mida d'Alcaunlya de Iliure

obrers acordaren declarar la vaga es
debateren les aspiracions deis obrera
eventuals de la Hidroeléctrica, Deberes
d'aquesta reunió han quedat completament trencades les relacions entre Pafrotis i obrers.
Cont que ha finalitzat el termini que
havia come:lit el Sindicar d'aigua, gas
electricitat per a declarar la y aga per
solidaritat amb els companys de la Hidroeléctrica, aquesta nit, a les dotze, han
començat els obrero a abandonar els serveis i ha quedar declarada la vaga general d'aquest rara.
Des de les quatre de la tarda, en previsió d'esdeveniments, les forces de la
gurdia civil presten serveis extraordiliare-, a diversos llocs estratègics. Han
destacat iones als dipòsits d'aigries de
Manises, i els obrers, que són molt poca,
estan disposats a no abanodonar el treball si honi garanteix llur seguretat.
La manca de lluni ha començat de
notar-se a mitja nit a la outat. El teatre de Ruzzafa va acabar la fundó
amb molt poc lum. Alguns establiments
palies hagueren de sanear per manca
total de fluid. Al carrer d'Isabel la Catòlica ha estat dissolt un V III) de gene
estacionada davant la fábrica de Ilum
que esperava la surtida de companys o
la presentació dun equip d'enginyers.
Den l a es probable que no es publiquin diario, car a les maquines s'ha
començat de notar la força necessiria
per a posar-les en rnoviment.
A les dotze de la nit s'han sentit
nombrc,ses explosions. Pel Parc ¿'Artellena han estas recollides diverses bolisbes al terme de Burjasot. La manca de
llum i força ha ocasionat grans perjudicis.
A Burjasot Id ha una petita centralela transformado r a servida per d'a
sos oberi, ' els quals a les dotze
nit h a n abandonas el treball, Com sigui

que rencarregat es quedó al seu lloc,
els vaguistes el coaccionaren i l'amena-oren, amb la qual cosa aconseguiren
fer-lo abandonar el treball; quedó interromput el servei de trena electrics.
També han quedat sense llum diversos pobles, als quals soiament es

podrà

facilitar fluid deetea, f4 es troha personal que vulgrri derivar un cable i el connecti amb una linia procedent de Terol.
Totes les central; estan preses per
la força governativa o militar.
Com que la falta de fluid ateny els
periOdics de "El Pueblo", "El Diario"
i el "El Mercantil", cap dels tres no
espublicará , i el personal ha abandonar

els locals.
Solament "Las Provincias" segueix
funcionant fins ara, si he amb algunas
anomalitats, i hom creu que será. rúae:
local que podr ã sortir asad.
na de la Comissió, erró el veritable- Peri elic
ment urgent, l'inajornable, per a la Ge- EL QUE DIU AQUESTA MATIneralitat era poder comptar des del pri- NADA EL MINISTRE DE LA
GOVERNACIO
mer d'abril amb la plena di spesició de
l'import de l a. contribució territorial.
El ministre de la Governació ha dit
El compromís del Govern no sha re- aquesta niatinada que a Valencia es desduit a aquest extrem, ja que, com es na- enrotlla la vaga de l'un:, aigua i gas seitural, no podia prejutjar ei criteri que se produir-se alteracions d'ordre
banda de tenir respecte a les valoracions Ha arribas els equipo de marineria i
dels serveis ahans de fer-les. I
densa n'arribaran ¿altres de l'exèrcit
nicol — ha afegit — he de declarar (1112 per assegurar el funcionament de lea
estat
complert
amb
iicompromis
ha
el
fabriques. Slan restablert tots els serdelitat. Per altra part, tinc el c o n ven c í - vens.
inent que les dades que aporti la Junta Les autorita tasemos amb energia:
Mixta de Seeuretat hauran de demos- han estat clausurats el Sindicar lenic
trar pleriament la necessitat este cuis- d'Aigua; Ges i Electricitat, i les set
tris que s'amplii la valoració del ser- seccions pertanyents a la C. N. T. i a la
tei de noticia, i aquesta seenretat
Societat Autenoma d'Obrers del Gas
tanta que atihnc respecte a agrest ex- I.ehon, Societat d'Aigua, Llurn i Elcctrem he de declarar que si no plenament tricitat i totes les seccions pertativents
satiafet ern sento. no obstare. optimi,ta
a la UniO General de lireballadarrs.
i cm-nota-tia en principi.
Dernít—ha afegit—tornaran a reunirLa Importancia deis acords
se el governador i els representants utadel Govern
tronals i obrera per posar ternie al conTeacorilat asad pel Gotern té tanta im- flicte, ainh el ben entes que P arlo nix,
portancia eses no vacillo a a iterrir que parque actuen funcionaris a les nieves
la Generalitat de Catahinya entrara des ordres i dintre de la mera peculiar esdel primer d'abril. en una noca elan,. en fera, i en aquesta cireurnstancia, asid) la
l a ise nlantresió del réeint arecniétmic. Ara hei d'Orilre Públic.
— ha afegit el Sr. Martí Fenece — ric'n
or telis fnn al Pra
vaig a comunicar p
de la General itat el resultar de-sident La radio, a

Igualment s'han ocupat de les consegnencies que suposaria una lebre
d'armament s. Van creure desitjable
la conclusió d'un conveni internacional que presente serioses garanties
d'execució.
La declaració d'origen oficiós belga, aprovada sense reserves pel senyor Barthou, diu que en suspendre's
els treballs de la Conferencia del Desarmament, com a conseqüència de la
retirada d'Alemanya de la Societat
de Nacions, s'iniciaren canvis de
punts de vista entre les potencies
interessades.
Bélgica va prendre part en aquestes negociacions i segueix amh interés la possibilitat d'un acord entre
Franea, Anglaterra i Italia sobre el
desarmament , que es al seu judici
rúnic mitjà pràctic i eficae d'evitar

d'atracament i
atemptat amb
explosius

Sembla que en el Consell
d'avui es prendrà record

Madrid, 27. — A dos quarts donze del mati lea quedas reunit el Consell de Ministres a la Presidencia.
quarts de
Ha acabat la cernió a dos
ministre de Codues de la tarda. Elque
denla
tornara
dit
municacions ha
a reunir-se el Consell per tractar de
diversos assumptes que han quedat
pendents en el cravui, i principaiment
per tractar dels ireqüents ates-neta:,
la cursa als armamento.
que es cometen i prendre mesures
El rel s'entrevista amb
tan energiques cona calgui a fi d'evitar
Barthou
que continui aquest estat de coses que
Brusselles, 27. — Coso sigui que ta perdre la vida a persones innocents
el rei Leopold II havia manifeetat
i que pertorben l'ordre públic.
desigs de rebre el senyor Barthou, el
El ministre de Finances ha coincida
francès
d'Aiers
Estrangers
ministre
el senyor Cid.
arnb
s'ha traslladat al palau reial, on ha
En sortir el senyor Lerroux ha risaconversat àmpliament amb el sobira niiestat als periodistes que la reunió
belga.
ministerial baria estat dividida en
En tornar, després de terminada (Mes parts. Respecte la que ja refeha
Consell
l'entrevista, el senyor Barthou
rencia a l'ordre públic, el
rebut els representan ts de la premsa slia dedicar a conèixer l'informe doque
dit
ha
quals
als
belga,
francesa i
nat pel ministre de la C,overna ció soel comunicat que ha estar facilitar
bre els successos ocorreguts aber i
l
e
ce
després de l'entrevista que had'Afers
abans-d'ahir a - Barcelona i a Saragosbrat amb el ministre belga
sa, que impliquen una multiplicacid
Estrangers era rexprcssió exacta de de la criminalita t, que cal reprimir
la conversa.
amb rneaures extremes.
El senyor Barthou ha posar de
Sobre això ha informal el senyor
entre
les
existeix
que
relleu racord
Salazar Alonso i hem canviat impresconcepcions belga i francesa, i adessions que han determinar l'acord de
eres ha tributat un homenatge les celebrar denià nou Consell, en el quai
per
a
d'amista
t
virtuts i sentiments
s'estudiarà el projecte de decret o pro,
Franca que havia advertit en el rei posició de Ilei que redacti avui el miLeopold.
nistre de la Governació, per acabar
E lsenyor Barthou ha conversas faamb els atracaments i
miliarment amh els periodistes i. a d'una re g ada
atemptats criminals.
propòsit de la contesta anglesa, ha
En la referencia ampliareis-la del
dit:
es diu que el Govern, en
Esperem les preguntes. i si el Go- Consell
apreciar la gravetat que en relaciG
delire
el
tenint
anglos
les
fa,
vern
amb rordre públie revesteix la frei la voluntat de contestar-les.
qüent reproducció dels atracaments i
Declaracions d'Hymans
atemptats per mitja d'explosius, ha
coninterviu
una
Paris, 27.—En
decidit establir, per mitjà d'una Ilei
de "L'Inespecial, pene; rigoroses que seran
cedida a un representant
transigeant -, el ministre belga de aplizades pcls tribunals d'urg è ncia als
Estrangers,
senyor
Hymans.
Negocio
que resultin compresos en aquesta
De Broqueville, cap del govern belga ha
manifestar que no s'havia produit mena de delictes. Els ministres s'han
franco-belen les relacions
mostrat tots partidaria de restablir la
les seurs trotes, suposar que 133- cap canvi
pena de mmt per a aquests casos, i
gira podia Icnir c cris tractcs anda Ale- gues.
per
una
solament
que
lia afegit
figurara segurament en el projecaixi
manya fis simplement absurd.
"entente" entre les tres graos poten- te de leen que sexi ultiznat en cl ConLes converses de Bar//con amb 113,
es
i
Anglaterra.
Italia
sell de denla..
miaus primer i després amb De Broque- cies Franea,
a la conclusid d'una
ville han servil crrlament mjs que ter a podria arribar desarmamen t i que
Convenció
del
l
acs,air maihum p rs, per a consolidar
millor salvisto sobre el perill aquesta "entente" seria la

El senyor Martí Esteve a la scva
arribada a Madrid

mista de punts de
graz . issint que representa el lEure rcarmament d'Alemanya, que diiria tot sepias a una cursa deis armantents d mas
endazant, poiscr a iota guerra isencral
i tot. /is (lar que la influencia que ter a
Belhe solució drl problema pol ofrrir
gica, is relativa, encara que, per la ser ta n
ta posiciá geográfica, té una impo
cnuOr nne. Prr oix3 Hymans ha insistis-cia
d'una
entes°
franco-anen fa necessitat
glo-italiana, que es riMica que pot garantir la pau d'Europa.
proEscaldes les illusions i havcnt-se
del!' les Me; itables topades de la polítide
ca galiana i l'alemanya en cl camp
deu
la independenc ia austriaca, Reina
as
el
;noarrib
havia
hae . er compres que
i canment d'encarar-se anel n la realitat
asSiStit
vior de ruta. ¡ Per aixe) ¡leenacostare:cut
ne
revolucid que ha dut a
franco-ital iä , completat pel franeo-angPs
l'anglo-italia. Si cutre aquests governs
cordialitat,
s'essehlci.r una otniosf era de
el problema del ilesarmiu nent basat
essenrial el
la seguretat. que fi' ter t 'ad

vaguarda de Bélgica.
Va acabar dient eme el !Hure rear-

mament d'Alernanya engendraria immediatament una cursa darmaments
per
i que cal limitar els d'Alemanya
mitjä d'un control i per robtenció de
garanties de seguretat.
El Clavar:1 anglès dema-

Avui se celebrara la vista
de la causa contra dos

narà precislons
Londres, 27. — El e Daily Telegraph" Inh motius per a creme que el
govern de la Gran Bretanya, després de la reunió plenaria celebrada
ahir per a estudiar la nota francesa
sobre el desarmas/lene demanara al
Govern trances que Precisi d etermi
punts continguts en rcsmentada-nas.;
nota.
visiL'ambalxador
ta John Simon
Londres, 27.— L'ambaixador d'Italia ha celebrat una llarga entrevista
amb el ministre angles de Negocis
Estrangers, Sir John
fdscl
i
sera
Es creu que en aquesta entrevista
ro genemament d21/enianva
lean discutir les diverses qüestions
f actible.
el desarmainent en
Loadres, delira banda, s'llu arribat relacionades amb
drspres dels trogres- relación amb el darrer memorándum
a la convieció que
situacid d'Europa
la
com
pot francés, alai
sos realitzats en rae i ocié, ja no es
integral tan en general, i en particular el que es
insistir en aquel( aillantent
poli- refereix a la güestid del Danuhi en
ca r al Gavera i a molts ambients
recent
a la de el que li pugui afectar el
menda
anales,'
r,t3
sort
tics. La
fUentualment ei la de Relgi- proteico! de Roma.
e rail
d'una manera Una gestI6 de l'embalsaca —, si HO absalufantent,
dor francés ::
f orca considerable.
d es, emes alLondres, 27.— L'ambaixador de
ElliellIS que len de Brussel

evadits de Villa Cisneros
Madrid, 27. — Davant la sala sisena del Tribunal Suprem es yemà
densa, a les deu del mati, la causa
instruida contra els evadits de Villa
Cisneros senyors Alfons Gómez Pineda i Horaci Moret/ Hurtado, que
pertanyen al regiment de cavalleria
número 2, de guarnicid a Alcala
de Henares, processats pels fets del
In) dagost de 19 3 2.
El fiscal acusa els processats del

delicte de conspiración per a la nebel-

Lonrealitcts aquesta capital ha
Sras l'eltrfr.fej• tintes finten flor a
Siainhai.radors França
zat Ulla gestió prop de sir John
dres amb Cor b in i Grandi,
sobre
.
(
1-117'
sen,.
donat
explicacions
mon, iIi ha
de Franca i d'Italia, resten-tizna
importancia.
convé donar per
!latirme tin ind m 'alié la seva Alioli les la interpretaci ó que
Corla ha lliu r at a John d'Orsoy a a les garanties dexecucid esmentades
trances
del sha 17
(Sinai
París, 27. — Pel 3/tisú:s i eri 11v darreres respons es del del Foreinn Of- ell el mcniorandum
del mes que sonn.
Gointinteacions sita decidit res- les darreres dillItilides
i
:eran satisfactiIries
Sir John Simon comunicara densa
lahlir a de radio de f ice. Es erre, que
vizerurn t es- al Govern els informes recollits sobre
n cls acorda tan
Paris les converses l'PligiOseit facilitara
aquest particular, i és possible que
senyor Henderson i que
entunaltal g , que foren snspeses
El ministre d'Afers parli ainb el
27.
—
Perralasris,
el primer de gener d'engnany.
s'ajorni la reunió de la Conferencia
Estrangers,
senyor
Barthon,
acomd'aSer111.11S
que eslava prevista per al dia
Iliivoill ncithill ele
del cap del seu gabinet,isa
QUilreS111;1, lit diftlaid dels quals panyat Brusselles a les i 2'33. i O la brei yeseet,
arribat a
Als circols competents sembla que
havia es! al inanlinglida, les con- dirigit iminediata ment a l'Ambai xada
existeixen dues tendenciesi
s'orees religtOSPS :eral] represes
e
La una que s'inclina a la conclussió
nl dia 8 Irahril, al inigilitt, per d Diersapsa. ha assistit a un dinar qued'un
acord franco-britänic sobre les
ministre
tul vulle eeelälic: el sha 1 2, a 1;1 ha ofert a honor seu e)
garanties d'execucie del Conveni i
procedeixi
inaleixa hora, leer al etille pro- d'Afers Estrangers belga, senyor uy-

lid, i sollicita la pena de quinte
de reclusió.

anys

França,

les meren gestiono. Tino la s eas/retas eltr

1 ,4 el Envere de Cataliniva y ema nm't
gran ola., la bona di snosici4 en reté es
ten!), r r4i^ra1 el Govern de la PenóCrec q ue airee ha nrestat im hon
;ervei. no se/s n ran a-mo m ia de Catalims a, sinó el re^."1

UN COMENTARI
DE "LA EPOCA"

al servei de In cubra

1.1 En.ca" din nue See o llG refer'értr :eS nue ha pet,net obt enir del decret refnrent al tras.s d . la enntribució terag.non non de ne ' anue<ta
s -e len. i (me fe re>", rie.erlrii tr.srleurle a
i
rent e-lar d., del dh ,einter
que es
cl cap del l'altra que ¿emana
rn. s en t rare he des.
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e
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ministres.
part
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i
de tot
TainhA sinn derillit
slia a cobert
A les 1531 el senyor BarthouEsDe rnornent sembla que la primera.
setinnnal de les converses d'ord'Afers
traslladat al Ministe ri
la que preval sobre rale a
surja',
a
partir
del
converfOrmula
és
dre
g'HAN
VINT
trangers, on ha celebran unaamb el TItulescu anlrä a Paria
iba 10 d'abril vinent, havettl-se
sa de carácter diplomàt ic
Titulescu
Bucarest, 27.—El
DECLARAT A USTRIACS enearregat de la primera el pro- senyor
Hyrnans.
pel Govern trances
invitar
desha
estat
fessor
setiyor
Bergson.
coniunicat
publieat
Segons nido
Viena. 27. — Srgena ralarlf s París en visita OlaLes sueressives seran confia- gas de l'entrevista, es diu gane e l e perque vagi a
El teillsot prolessor Jmarajadasa, a
ligues oficiala que tientan) de nitUniversi- dos bornes d'Estat 'han examinat la cual.
de
la
professors
aeva arribada a Bucelona, on s'ha
la
dos
a
Negocis
1925
bliear-se, des del 1922 al
El viatge del ministre de
escriplors, l'elevarló situació europea. i que sisan mostratEstrangers
de celebrar un casarás espiritista
j
at,
savis
t
austriaca
romanes,
tiralre
lloc
proadquirtren narionalital
que temundial
de pensament dels quals no pu- conformes a jutiar el 'atril!
XANTAGE UNIVERSAL
mes d'abril,
ma de 36.00 estrangers, dele
presenta el real:ala:Pera d'Aleinanya. bableinent el
negada per pingti.
gui
ésser
wad a cent anys ele *planéeles sesuirmi controverEnt aobre
ansia 20.000 sdn jueus,
deserta ament
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¿Poca immoderada. - Humenisme. •
deat de reforma, . Funció de l'art. - laureas del poeta. - Jota 'aculara - El gran
disbaunador. - Ideal d'ésser 111E$ catalans/ - Germanistae i música. - Per
l'entra de Catalunya. - Especie í
beetat • Creada de cultura. - L'autoErótica; De la vello escena. 133, Sanas determinació vera. - Classicisme. - El
joanenca ; Vibracions. 136, taminia; model grec - Modernisme j modernitat.
De lo noltea terca, 157, Presentalla; i-21 Creencia en l'esdevenidor ; VI.-La
n' a pur amor: 138, Galga de la Mar: fié histhrice-Politiea.-Preguntes. - Prode Deu del Coll; Cantem-loa 139. Can- cediments. - Els inteHectuals i la polieó de la vella filosa; De tots cls tempt. tica. - L'historicisme Ilatl. Histaria i
16o, Apat reial; d'amor. 161 Del passió nacional. - Democràcia i conssneu Hilare; Petitcs KrJstreS. 162, be la ciencia de poble. - Contra la plebs. nOstra hiStória; 22 er enaig (te lústo. L'art de reconstruir Catalunya, - Cona
163, Sha perdut un infant; Visiere ni- podria sucumbir l'Autonomia. - Autonocut est dolor meus. 114, El xato de l'hos- mia i democracia. - "La trahison des
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mes. 172, L'amo del mas dels gorcs: us serviran. La Reducid i AdministraDrama rural. 173, an Manió. La mart ció 96 n al carrer de la Tapineria, so

Lletres i les Arts

CRONICA DE LA POESIA

Ele 'libres nona

"Untragipoema

"L'etern femení"

Josep Lleonart ens ofereix asad "Un
tragipoema i Tizianckla (Publ. La Revista), que segueix la linia de la sean
producció anterior. Una mateixa fidelitat comanda les seaes primerenimes
'Elegies germiniques" i aquests poernes
actuals. Potser dins la corba de la lírica de Josep Lleonart "Odes i ciutats
de visió" assenyalen el sen máxim intent de recerques de modalitats /n'edites
acompanyades sovint d'un exit innegable.
En aquest Ilibre Lleonart leía sonar
cent condes j semblava preocupas per
donar-nos tot un clima poetic fonomentalment original. I totes les objeccions que poguessim fer no pesen res
al costat d'aqüella gran dimensió humana - pes i escali - que ens fa emparentar el tu - el to només - d'aquesta poesia amb la de Jules Romales
o de Henr y de Montherlant. L'una i
laCtea se'ns apareixen farcides de vida,
amb totes les realitats que dansen i sense cap gust pel viatge. Poesía ¿ h emes de cor que es complauen en la
imita i no s'avergonyeixen de trenar
odes per a l'home cansat. Ciutadà acatament i bellesa de carian indeclinables que no has intentat mai de defugir.
S'ha remarcat, cm sembla encertadament, el to peculiaríssim, una nuca
apartat. de la poesía de foses) Lleonart dins del camp de la nostra lírica.
Potser l'explicació d'aquest apartareis
la trobariem en aquesta fidelitat
precisament un gran sector de la porsia contemporània ha menyspreat obertament. Fidelitat acompanyada d'altres
immancables fidelitats que segellen tant.
be característicament tota l'obra de Josep Llennart. Ens referir, ni cal dir,
a Marasall i mes encara a Alemanya.
(Naturalment, Goethe. Peras en escriure
Alemanya ens referim tant a la lectura com al paisatge.) En "Un tragipoema i Tizianella" es retroben totes
aquestes veus que san guelcorn trI6N que
simples influencies. L'obra de Lleonart
ens fama segurament inexplicable cense
aquestes presencies. Enamoraments fervorosos que responen als estats mas essencials de la personalitat del poeta i
que en tot moment tenen el caire d'un
jubileu.
Per a nosaltres. d'aquests dos poemes que formen el !libre d'avisa pesa
molt mes "Ticianella" que un "Tragipaema". El motiu de "Tragipoema"
obliga segurament Lleonart a defugir toses les seves millors qualitats i el to mis
curias i més interessant de la seca porsia. Altrament, tot i que el terna sembla
conduir cap a una direcci6 humana assenyalada mas amunt no es produeix la
cri;t allitzaci6 de l'Oda a l'home cansat". En canal, el poema "Tizianella"
te enemas continus i una gräcia imtran.
cable. L'estil es decora amb un voriabuInri meaern que no ha perdut encara la
czar virginitat una mica aspriva i que
eseuixa amb una certa duresa toit el poema. En "Odes i ciutats de visió" ja
aquesta curiosa unió de formes
antigues. sovint neoponulars amb una

de Llucieta Canyi
(Llibreria Duranl,
Llucieta Canya ha escrit amb desiniboltura un llibre greu i audaciós,
un 'libre de confessions i orientacions
iernenines, on ens presenta la dona
amb els seus problemes d'adolescent ,
la dona al ratsimoni cona a muller i
com a mare, la dona en l'actuada
politica i social. Feminista? Evidentment, ja que reclama una absoluta
igualtat de drets ¡ de deures per a
ambdós sexes. Per() tamicé i sobretot molt femenina. ja que defensa la
gracia, la coquetería, la tendresa, i
les fa compatibles amb el cultiu de
la inteRigencia i del caricter. Com
fa compatible ninteres per l'art, la
literatura ¡ la politica, ama) l'interes
pels problemes domestica. Invita
aixi, en suma, la dona a ésser no
sols l'amena ans la collaboradora de
'ahorne. I la vol, no sols rnolt maternal a la llar, ans en totes les seves
actuacions, fent que, precisament per
la tendresa i la sensibilitat, aId distingeixi del sexe contrata Aixi, feminisme i feminitat, en l'obra de Llu ceta Canyä, són dos conceptes ben
diferents, pera que es completen en
Ilse de contradir-se, i &iza és el que
presta fesomia i personalitat a la seva
obra.
Par adunar-se. Pera, sobretot de la
feminitat del !libre i de l'autor cal
llegir aquell capitol on afirma que si
el marit té amansa is perqué la mull e r bo vol, i aconsella a la mullera
per tal de no perdre el marit, que
procuri agradar-li no sede iisicament,
ans intellectualment i moralment. Es
potser essencialment per aquest capitel i pel que d'aquest capitel hi ha
difós com un perfunt en tot el llame,
que Josep Maria de Segarra, que el
prologa brillartment, se sent recenciliat arnb el feminisme.
Horn podrá o no estar conforme
amb tot el que diu l'autor, amb tot
el que l'experiencia personal o els
estudia li dicten. Per o hom hi seo'
barb gairebé sempre. a despit de la impetuositat amb qué sernbla escrd, a
deegrat del seu to metafaric i de vegades excesa l vament pintoresc i g/-af,c, un seny i una mesura molt pr6pies de la dona catalana, que faran
segurament molt útil la seva lectura

a la dona en general i en particular
a la noia, en recias crítica de la sera
formadas,
Dornenec GUANSE

Dilluns al vespre, als Amics de la
Poesia, va ocu par la tribuna Na Maria
de la Llum Morales, la qual parló de
"La nava lírica gallega".

Diu que defugirà, com d'una banalitat,

conté armen sumari: Prefaci: 1.-E1 jet
i /a idea de Renairenca.-La decaden-

Torre etamsai, 1 te* rett Ssfandradal
Jesefs Lleonart ene Rana una vade
ce/palera de la mere de la enetesana
nun encanes Marra Calle. titila. (re
lisura de eortIr arnb el refeia i el deeia
de rateras a la vida d'abatir., evocada conciatment

•

Encara ti tremole la erlde al glonv
mero« les daes b2sti'es. No gajes lIuny

AM»

Ama

mar ddPal... Pasten noies.

-La que el' frito fi diria que si No en tris tan. ( « erattne vel de teles
let mil entente del oren 'ei tonel
eme II littu ala
amb 14/1 Ilustre de /eles
Ell té ter mía* Ii en'tle ¿encera
Iota .1 re! en bahrtrt 1 Ileuqe, del malf

LA HUMANITAT
Afirma té noticies ccrtes que el
Gavern de la Generalitat ha adopta! meSures molt cnergijurs per reprimir el
bandidatge:
"Tenirn noticies de earicter particular segons les quals en el Consell

del Govern de la Generalitat, celebrat
alar a la tarda, es tractá a fans de la
miestió de l'ordre públic a 13arcelona
i fou adoptas un pla de gran envergadura per tal d'acabar arab la situació creada per l'ofensva trägica de

ei sentit que no es deixi impressionar ni per l'aparatositat d'alguna dele
cops de mis realitzats ni per l'amplitud derrotista que determinada Prenssa sembla tenir interés a donar-hi
ami, finalitat; lamentablement interessades. El gangsterisme de Barcelona es problema, evidentment, i P ro -

SALA BUSQUETS

la diligencie que caldria:
“Ens &aseguren que delinqüents !O-

CO

de fer l'elogi del paisatge gallee, i remarca, només , que l'en s omni i el liris- Costa; V.-La enissid cultural.- (7,rtnime nue ea tela són trets característica cisme.-El sentit de la Renaixe ; la
de l'arma de Galicia - tem hn eón de
doctrina de. llenguatge. - La llenes i
les d'altrea piisos d'ascendencia celta (Ir- la nació, - Societat i Penguatge. Una

landa, Bretanya). Dóna un top d'ull a

DIARIO DE BARCELOMA
Coincideix amb d'ahir de
"La Publicitat" en assenyalar les causes psicològiques de ia criminalitat actual:

"Temiamot que se hubiera extinguido ese instinto al contemplar cómo después de tan enconados y repetidos ataques a la vida ciudadana,
no acababa de condensarse un ambiente propicio a la extinción del ger.
men morboso, Porque es indudable

cabal-aunque inconsciente, como
tantos buenos burgueses -, con quien
cambiarnos breves palabras de salatación: -1 Ea! me voy a cenar, y
luego a -atracarme" de receta del
atraco de ayer-. Y nos mostraba un
diario de la noche, como pudiera hacer l o con an suculento postre.
Son muchos los hombres de bien
que subconscientemente-aquí si que
cabe la enfática palabra - se gozan
con lo truculento, por el placer que
experimentan al poder comentarlo
luego con vulgares aspavientos. Se
relamen de gusto. como los murmuradores que andan a caza de irregularidades ajenas. Su indignación es
convencional. Se aburren cuando no
hay algo que execrar. Una serie de
atentados- que no se rocen con
ellos, naturalmente- les distrae tanto corno una truculenta película de
cine. Y se quedan luego muy satisfechos de sí triSMOA al pensar - y es
la verdad - que su moral arraigadíalma les privaría de incurrir co los
delitos que tanto les han entretenido
en la pantalla o en el periódico. Sólo
que en el cine desde el principio sabemos que el delincuente acabará
netesariamente MIJV mal: mientras
que aqui no podemos presumir aún
cómo acabará todo esto.
SI , hay que castigar con mano
Inerte para extirpar el mal; pero tam-

bre eli quals penan ordre de detenció han estat advertits perquè s'amaguessin; que detinguts que havien
d'ingressar a la presó, han anat Co
cornpanyia de la polida a passejar,
en lloc de prendre el cami del carrer
d'Entenea; que algun guirdia d'assalt no abs
' estat de dir que quan sigui a Madrid "alli no va a venderse
ni un producto eatalan, ni el Martini
Rossi, porque es envasado en Barcelona".
Tot això, com a anécdota, es miseria. Perb si per part d'una part
d'aquests que han de mancar ei traeta de sabotejar els serveis de l'ordre
públic, cal que els ciutadans hi responguin, posant-se decididament cota ja ho han fet ers algun Ca. (posser no massa sovint) - al costas dels
agents de l'autoritat que la Generalitat té sota el seu comandament, que
EMILIO; AAAAAAA
Olbutzee
si poden incórrer en alguna falla no
els és imputable, d'una banda per
l'escassedat del personal d'avui , i per
altra banda per Ilur inexperiencia
GALERIES VALENCIANO natural.
Ens arriba avui de Madrid la noPLACA RUCIA. 10
El eia 7 d'abril, inaugure:16
ticia que possiblement aquesta set- bién es menester reformar un poco
EXPOIICIO LASARTA
Pintura
psicología de nuestro pueblo, para
mana Gil Robles intenti al Parlament la
de la República, en combinadas amb que na se reproduzca." gent que té vara alta en les esferes
Contra la República
governamentals, i amb catalana que
RENART
tothom coneix i que han dit que l'or- LUZ diu que som davant d'una atenDIputae56, 271 - Talifon 5E217
Danoracld
ObJectee per • presenta
dre públic era p rematur traspassar-lo sie n eon'ra Ii flepa blica, contra els SCDS
Carea
a la Catalunya autónoma, velare sí Untes les setvs institucions. L'objectiu
sala eresacesicione
JaClair OLIVE
Pintura
s'aconsegueix que les Corts acordin ittnnecliat-di, t-Is d'exterminar , política-

SALA GASPAR

giment. - Quadrades i "La Palma". Absència d'esperit renaixentista. - Els
escriptors bilingües. - Significaci6 ¡ valor de Quadrado i "La Palma". - Balmes i Quadrado. • Asmile, primer renaixentista insular. - Ressorgiment i
Romanticisme. Cabanyes. - El segle
de la joventut anihilada. - El "cantor
c ense llengua". - Rosca. Cabanyea i

es disposin a no
permetre que reixi.
L'ordre palie no funciona a Barcelona, no pas perqua la Generalitat
no hi posi el, mitjans, aró perque
alguns agents de l'Estat Central fan
precisament el joe de Gil Robles, el
sabotegen."

que si hubiese habido los estímulos
indispensables para la condensación
de ese ambiente- que debiera ser
constante-, no hubiera germinado la
mala semilla. Ahora no hay mas remedio que arrancar la planta de raíz
y echarla al fuego sin contemplacioblema de magnitud. Peró l'energia i nes; y eso es cuenta de las autoridala decisió de les autoritats catalanet des. Pero es indiscutible que durante
és superior a la força organitzada deis largo número de ataos que el amel-Un:mis. Les mezures adoptades, i Ba
biernctelo
eensza haíla idor
esle gpiailcmioente el de
el pie de conjunt en realització són
sido
d'una envergadura suficient per aca- inocuidad-para toda clase-dec
po rultsi-u
bar arrib aquest estat de coses."
vos. Todavía anoche nos decía un
LA RAMBL
buen pancista, hombre bueno a carta
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una situació que. d'acord amb el perallelisme que seeueixen les dies pätries
en llar destí , recorda la del nostre Así.
bau - sent la necessitat d'escriure el sets
primer vers en la seda llengua. En el
carril de l'una i l'altea data. ens cal
mesar ter agiten silenei de seeles, que
in en feia dos que durava quan Lope de
Vega eseri“ :"Galicia. nunca fértil en
P oetas ", - De s prés dels grans precisesors. Fondea Rosalia, Curros Enríquez,
es posen de moda dues visions pseudopoétiques, igualment convencionals, de
que Maria de la latan Morales
anomena agndament "la Galicia de verano" i "la Galicia tétrica" (la de ValleInclán). Es cap a l'any 1917. i sobretot
durant la dictadura, (luan comerme l'acDesnutrir re:plenaria que excarcele In tual moviment lisie gallee.. - Na Maria
>fea, de la Llum Morales Iletseix, arte continu,
‚becada al cenote derives nous que frisa
ele comenta escaientment, P oemas
de
meditearania finestra.
rabanillas, Noriega Vareta, Victoriano
viles la palestra entre esquif ; esqui; Taibo, Piura Rrey, Amado Carvallo,
; les armlundes
Leed n el Xerif,
Plante Amor, Eugenio atontes. Manuel
i del patead osixes l'Orquesr2
Antonio l Alvaro Cunnueiro. Els noms
Pi la /lima anaz prez' i torna com
el. mares d'a q uesta reiade e valuen les
[Ve'
rersonalitata Mé5 a iverses i arlhuc ten.

I nuan hom d'Ha realitzable tota
resta& el deserillac cruel, it mort
TitiarieRa;

18 d'abril

cia. - Les renaixences. - Iniciativa. PAIME10 DE GRACIA, 89
L'enyorança, - Salvaci6 del pasme. Medio abisele, d'art
RADIA
Pintura
Restauració i assimilació. - Acció de •PER,
FIRREP-PALLEJA
selecciona. Renaixenca i feminitat. Fina al 12 d'abril
Renaixença ¡ puixança. - Renaixença i
personalitat - Inquietud dels apòstols
11.-Renaixença i mentdria.-La hiato SYRA
na com a simbol. Tradició i Ressor- DIPUTACK1. 282
Teldfon 18710
I ernmentaeld
giment. - Renaixença i Revolució. - Re- JOAQUIMArt
»AYER
Pintura
cobrament de la memòria. - A la :c- MeNUEL CAPINIVILA
PERE AMAT
arca del propi centre. - Les córtameTreinta doeormius
moradora tristes. - Cap al sentit de
triomf. - El passat profane. - La Patria,
terra dels morsa; III.-Renaixenco i SALA PARES
Futuritat.-Insatisfacci6 del ReszorgiPETRITEOL,
ment. - Renaixença i animes decadents. - CAMAS-AMERA
Plntura
Fin. al e d'abril
L'obra del vais-cenas. - afaragall, renaixentista. - Enyorança de la plenitud
patriótica. • Racisme. - Capacitat de millora continuada. - Cultura i energia. LLLLL
CENT. 328
Contra la carrincloneria. - Sentit
Tel. 120G4
Olbulioa, Marea. Gravite.
grandesa. -- Les dues Pieles; IV.- Pintura',Mirilla
t llotIluree

una deu de poesia. Llennart ha reeixit
del tot en la fabricada d'aquest llenguatge que es doblega atnalment a l'aventura més sinaular. Preciasisme. bu.
tour. netites concessions a l'extravagäncia. Traça a apuntar en un mateix poema versos sobre els quale pesen totes
les tradicions eres en anu a st bellisera
"Romanc de Tizianella a alissa majar"
acuestes "Inscriptinns que posaren en
el mur del sets pavella de caca els conspansis de Carles Lluís". sotme s es al temps
o. millor encara, a la moda d'un temas.
"Tizianella" es mnu dins d'ai arta
bient elegant, decadent i una mica fictici.

qui &intuid te !tenia prada
rete nit cateenta el 'ron,
deseris d'an y s en tent reseenda
tina easarda el caminen
de out mullere e nermanes
endroinin rimar foil,

El problema de la seguretat ajumar el traspis de serveis que ha ¡nene, Soli el: heme: ee representen el
de fer-se el primer (l'abril.
regias:
pública
Denunciem la maniobra, i advertim
"No hay cuartel para los republiels ciutadans perquè

Avui es posa a la venda una
nova obra de Joan Estelrieh que porta LA PINACOTECA
Tot i reconèixe r ose e ls agente de Vanper tltol Ft‘nix o rcsperit de rettaixenta.
.1A DE CARICIA. 2la
torilat, com els ferits dirrcrennent, eum•
L'obra, editada per la B. C. A. I., amb sosas-Room,
PIntures
pleixem el seis desee, n'hi ha molts dels
Pina al 8 d'abril
rexaden1 tipografia dels Successors de
q ue remen el primer d'abril de prestar
Sallent, de Sabadell, té 265 pagines i
servei a Barcelona que na atinen amb

la poesía galaica, fina sintesi de compren des de la meravellosa riquesa miela
rectrl/s
medievals fins a la data hiscollita de troballes del darrer temps.
Gracia de contrast i sal que vivifica teta tórica en qué Rosalia de Castro - en

t nrecisament aqueas amhient que té
multitud de reminiscències mes o mem
italianos fa mis viva la tragedia riel
poema i ¿corra d'una manera exasillent
l'eseerit súbitament agitat ele Carlos
1.lu t c. Irles indiferent i ara cremant ae
la pre s eneil segura i torbadera ele Ti21anelIa. Els sanies. els trefe:6 de les
Ceses, lee crees dele espetas, el mal
de sang britilnice-alarba, els rema abandon a ts, test conspire i tot ea mon recordent l'antiga fortaleza. Missa 171,,,f
amb la mara mullera i resumas.. i l'o/simia de la cabellera de TizianeHa

Pina al

* "Fénix, o resperit de renaixen-

¡a". -

Exempier: El Eersorgirnent, Mallorca
el Romanticitme.- Totalitat del Ressor-

Als Amics de la Poesia

evistde Premsa

l'apatxisrne. El Govern té perfecta
consciencia de la gravetat del mal i
del cabdii1; _Nació mort, vi/8rd eternaesta disposat a aplicar-la remeis adel/Ir/U Per CO!aillilya, 174, Hivernals; El
quats.'Perfectament adequats.
* Le note crítica d'ohir de la nosfruid' de ¡'olivera moradaja, 173, MoEn assenyalar aquest fet, adrecem
ment musical; Dos temo. 176, Salt de tea temió diaria "Els llames nona" ha- una crida al poble de Barcelona en

gegant; :fu:mastica. 177, La ciutat is via de portar ;a signatura d'Armand
Iluny; La nit di pron. 178, Meditacia Obiols.
de l'alba; La vida com paria_ 179, Rimes del cor abrandat; Poemas d'amor.
18,o, Cant de jovenea; Fill d'una roca
drcturera i fortín 181, El Sant Criat de 17.X.F'OSICIONS D'ART
la Sang; More nostrion. 182. Fe; l'id",
183, I no t'ho diré mai ; Tote una vida.
184,La venturosa temptació; Confluen- GALERIES LAIETANES
CORTE CA AAAAA ES. He
cia. u8, L'aigua que no is per a mi;
lauTTNER
Alunara
Cuan la font is prop. z86, Gracia, al
ROM, U
EL P UTPPI SUECO
matí; Voldria un metí així per a l'hora
DIbulree
A. eones,
Artusrollu
de la more,
•ARTOMP ., PUJO
elit,..fe., en metan

DImeeree, 28 de Maro de 93l

r,
,„

EL CORREU D'AVUI
* Jaco florals de Barcelona (3. • (lista de publicador,: rsbudes):
123, Allsberació. Vagueas, Per que r
Abnegació Triptic. 124, Pein volteas'
de la Set:, Festa d'amos i fe. 123, Cava
de ma terra; Nimbada de resplendor.
t 26, La nostra parla; Des del din de
ni Burguesa. 127, Paisatges espirituals;
l'ombra de Sócrates. ;A, Recull. s2i),
Job; "lbominantur me et longe... (Job).

13o , Oariftis; LidiUios ist, Arpegis er
to d'amor; El mili ditroic. 132, L'eterna redempeió; Purifican, per motuhcm... 131 JO voldria una masía. 1.14,

señas a las fuerzas triunfantes no conocerán mejor suerte que quienes se
resisten y batallan con el espíritu de
siempre.
El problema del régimen está plan.
teado a fondo, sin reservas y sin disimulos. El objetivo final de la ofensiva, que hoy parece entretenerse en
destruir hombres, es la República
misma. Y si llegan a ella los atacantes, les veremos volarla en mil pedazos. Porque ése s er á su t r i u nfo su
Y a él aspiran con una de--premo.
cisión terminante."

tanmateix, que "Luz" i els
homes que I'msp:rcn-Moura, Sánchez
Reman-He se n'haguessin adanat guau
poder.
encara Azuita ara

El règim de castes
EL SOCIALISTA comenta el fet qte
un recluta morís en un hospital militar,
seaonn afirma, seno assist2ncia, i quz
tin suboficial hi morir „tense que tal
Str!: ea fqs as:abrutada la familia:

"El régimen de casta debe tener

un tope que ya que no lo marsue
justicia debería sehalarlo. según va
dicho, la caridad. Pero ni la caridad
tiene fuerza bastante para humanizar
determinadas relaciones. Las ciases
continuarán siendo clases. y para que

no lo olviden se les recordará cien:pre, estableciendo aquellos distingos
de rigor. Es raro que no se haya peasa d o, para quienes sean católicos, que
Ins recomiende el alma, en trance de
muerte, un sacristán en vez de hacerlo, como a los oficiales, un sacerdote. Es el unico detalle que falta, v
falta, seguramente, por oposición de
la Iglesia, que no por falta de deseo
de quienes se creen distintos, y por
lo mismo con derecho a que la dife-

rencia se establezca de un modo neto
y tajante. En el propio Hospital de
Carabanchel puede verse en qué medida nuestra afirmación es exacta.
Lo; pabellones reservados a la oficialidad exceden, visiblemente, dei
moderno concepto de lo que debe ser
un hospital, y, por el contrario. los
reservados a las clases y a las tropas
no alcanzan la medida de aquel concepto. Va esta es mucho; pero no
complicado. Se pasa del celo a la
indiferencia. esto es, de todo, lo

más horrible, ;Qué pretendemos?
Propugnamos por un /Mico rasero.
Del general al cornea, un trato. El
mejor y más efizaz, peto igual para
todos. ¡Quién puede querellarse por
ello? Bien estará, si a si se quiere, que
el general duerma entre sus iguales,
Icono en la misma cama y con las
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P,alada: Parla la Iluna. 133, Poema de
fornal; Flameig entine de Patria. 136,
Claror de fe: Fiat telunkil IUO. 137, Fases de la Histeirist; Amor( 538, Recaras de la ir/ancla; Trifulgues de sino.
139, Preaäria; L'alba venta. 140, Versus de jtaa; Aixt la vida esa fa sa pie141, Muja d'estrelles; Visa.'"
142, El cocal del vell maní; La carta
brava mallorquina, set, Somniant; Me- ,
diterränia. tea, Serenata; Nit de Burle.
1 43. La talaia de les animes; Banyalhular. 146. Floreta de blenques fulles;
Val' de Ribes. 147, Illusions ~vides;
Reldnia. 148, Alegoria (Any t8C8); Mal
llamp les guerrea. 149, Visió ; L'amor
de l'encinta. sso, Labor; Viola, rota
51!, El puig de Galatc6; Illa
dourada, 132, Reatan. de Oh; /almea.

cions i presencies espiritual!. 153, haIOln TEIXIDOR promptes; De la nieva Bartelono. 13.1,

miento de que tienen, ipor fin!, en su
mano los triunfos más Importantes,
y están decididos, implacablemente
decididos, a presentar batalla en to.
dos los frentes, aprovechando la debilidad con que van 21 combate, Por
su dispersión y su momentánea desmoralización, las fuerzas del régimen,
A partir de estos momentos, todo es
igual. Se esforzarán los republicanos
en ser corteses y en mantener un
mínimo de buenas maneras respecto
de sus adversarios; éstos les responderán con una agresividad y una violencia incalculables, poniendo su pasión y su ánimo de revancha sobre
todas las consideraciones; querrán los
primeros sofiar todavía con situaciones de fecunda cordialidad entre todos los espaholes y dirigirán llamamientos a derecha e izquierda para e
que el encono y el sentimiento de
venjanza dejen paso a la unión de
todos los esfuerzos; les contestarán
con chanzas injurio:as y con vejaciones ultrajantes. Hemos de convencernos, de una vez para mucho
tiempo, de que en Espata se está
viviendo fuera de toda normalidad.
¡En plena guerra? Por lo menos con
el espíritu de la guerra y en vísperas
de hacerla. No importa que los r e
-publicanosmev;un
sus enemigos políticos. ;Y con qué
aire! ;Con qué decisión! ;Con cuántas y cuán fuertes armas! Frente a
esa realidad no hay opción. O los
republicanos se defienden, pasando
inmediatamente a la ofensiva, o están
llamados a perecer. ;Y ése si que será
un aplastamiento! No esperen entonces escapar a la revancha ni los de
la izquierda, ni los del centro, ni los
de la derecha. Todos serán medidos
por el mismo rasero; todos serán,
simplemente, republicanos dignos de
sanción. Los que hoy hacen caran•

lo es todo. En materia de atenciones
el cuadro de desigualdades es mis

danciet oposades, Per?, es not assermalar
rorn come denominador a rnica d'emhrinatresa que resulta del rlaer de re?robar i revaloritzar l a llenesa. i la V(1lUntat d ' ir1 , 01,V)rar Galicia 515 ron, cor.
rent. de la !fri e / rtiundal,
Maria

la ¡Aun, afarles va éster justament
tplaudida. - B

canos. Abandonen éstos cuantas iluhasta ahora.
No viviremos en paz, porque los monárquicos han llegado al convencisiones pudieron hacerse

„. 1.44 QUE
riEl Tiliir

mismas mantas y con igual servicio.
El dolor, censo la muerte, hace iguales a los hombres. Quienes en ese

momento los diferencian, despojanda

a los unos para mejor atender a los

otros, cometen terrible injusticia, según nosotros, v según los católicos.

gordo pecado. -Pero las diSertaciones
morales pueden mut poco eit estos
casos. Lo que el Estado no haga por
sí mismo para corregir tamar.as injusticias, no las corregirá ni la moral
.1.i cristiana ni la metodista.
lo
Estas diferencias pudieron tener su
explicacian, james fu justificazian, en
1.1 el pasado régimen. En el actual, no.
tue isnp:ant6 para aboFe!as. Y no lograra su plena jerarquia hasta que no
acabe can ellas. Cuando se habla de
devolver al ejercito su interior sat.sfacción y de conselidarlo co una per.
(ceta disciplina que airee a los fines
para que fue creado, se olvida, deliberadamente., las Mese profundas
Que han atinado la disciplina y han
acabado con la interior satitfacciea.
Poro cansino se hace confiando a la
literatura el remedio de males gua re
-clamnuorgizóafnd.V
no vuelven los soldados de Cataluaa
de servir al rey... Ahora sirven a la
República, y eso debería darles aquellos derechos que rencorosamente se
los negaron cesando servían al rey."

.,
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11.1
EL CI N EMA
D'UN FUI A L'ALTRE
Aval es donen al Coliseum les dar,eres projeccions de la producció Paramount "Civismo", de l'animador
Ralph Murphy, i en la interpretació
de la qual apareixen els noms tan destacara com Jean Hersholt, Louise
Dresser, 3fary Brian, Richard Arlen
i Charles Bickford.
L'exemple de ciutadania representat per la tesi de l'esmentarla peHicula,
demostratiu que únicament els debut
els ciutadans apocats se sotmeten
a l'imperi de la violencia criminal, és
dels que difícilment s'obliden, i no cal
dir que l'oportunitat de la Rizó no
podia ésser major a tot el man, segons es desenrotlla a tot arreu l'instint de la violencia amb despreci de
la llei.
El Dijous i Divendres Sants, en
atenció a la festivitat de tals dies,
l'empresa del Coliseum, fidel a la seca
tradició no interrompuda, ha decidit
suprimir les funciona, que no començaran fins al Dissabte de Glòria, amb
l'estrena d'un doble programa de bon
humor, integrat per les produccions
"Alias la Condesa", graciosa comedia
interpretada per Alisan Skipworth,
Richard Bennet, el protagonista de
"Si yo tuviera un millón", George
Saft i J. Farrell Mac-Donald, i per
la deliciosa comedia musical "Cocktail Musical", aplaudida actualment
als principals salons d'Europa i América. amb Bing Crosby, Judith Allen,
Jack Oakie, Skeets Gallagher i la
suara morta Lilian Tahman, en qualitat de principal; protagonistes.
Harry Green, ex-advocat, es el
cómic que causà sensació actuant, juntament ara Jack °aleje i Skeets Galagher, en el film Paramount "Close Harmony". Estudia hei; i exercí la carrerad'advocat durant dos anys, pena en vista
de l'èxit..., decidí canviar de professió
de manera rotunda i radical, i es declara a ell mateix, després de molt pensarbu, que la seca veritable vocació eaa l'escena, i que hi estaca obligat a triomfar
costes el que costes. I fou tan gran l'entestament que hi posa que al cap de poc
temps el seu nom s'igualava amb els
mis famosos de Broadway.
No li mancaren tampoc bones oportunitats per a actuar davant la presa de
vistes, a la qual activitat es resistí per
algun temps fins que un bon dia Harry
Green decidí abandonar les taules pels
estudia cinematogräfics en vista del contracte que li oferia la Paramount. Figurä en molts papers importants en in-

finitat de pellicules mudes, per bé que
sempre, en aquesta época, alternant el
cinema amb les taules. Solarnent es decidí abandonar aquestes per comoict van
el cinema sonor queda consagrat de clavera definitiva i ferma.
L'antic advocat figura en lloc preeminent en el film Paramount "Cocktail
musical", que s'estrenarà al Coliseum,
al repartiment del qual es llegeixen tamhé els noma dels seus vells amics i companys de triomfs Jacte Oakie i Skeets

444444444444.84~+~~
DIESABTE DE GLORIA
ESTRENA AL

SALÓ CATALUNYA

Coraplet ti ii el programa:

¡HOLA, HERMANITA!
amb JAMES DUAL

eac.4444~44444•«.4444•4444
Galaglier. Ring Crcsby, Judith Allen,
Lilian Tashman — que quan aquestes
lisies s'escriuen acaba de morir, a consemiancia d'una operació Kitty Neuy, Grace Bradley i Ned Sparks són
altres figures del moderníssim film dirigit pel prestigié; animador Eduard
Stherland.
+ L'empresa del Coliseum atenta sempre a procurar a tots els sectors del set]
públic totes les iniciatives que el paguin complaure, ha començat a donar
unes selectes sessions dedicades als nens,
que, amb ixi veritablement falaguer,
s'inauguraren el dijous passat, i quedaran, naturalment, interronipudes denla,
dijous, en atenció a la santedat del dia.
El dijous dia 5 d'abril es reprendran
amb un programa escollidíssim.
Aquestes sessions infantils, que vénen
a omplir un buit importantissim que es
notara des de fein temps als nostres eisernes del centre, tenen lloc al Coliseum
els dijous, de quatre a sis; les entrades
es despatxen a la taquilla des de les
quatre fins a les cinc al preu (n'e() pessetes preferència. El, programes d'aquestes sessions estas ormats per tot el que
es pot desitjar per complaure i educar

114•1001MieM

ensems els petits espectadors: dibuixos
animats sonors, aventures dels populars
"Bettv i Bimbo" cavallistes, noticiaris
adequats, curiositats instructives, etcètera, etc. Es induatable que Sane els nens
harcelonins ccm les famílies sabran
apreciar l'esforc que fa el Coliseum per
posar-se a ,'altura deis corrents mundial; que preconitzen els espectacles especial; per a la infantesa, en els quals
es compleixi el clàssic precepte d'instruir

la del matrimoni William i Annie
Mulle, papen; a arrea del gran actor
Charles Laughton i Dorothy Peterson. Després del triomf obtingut per
afaureen O'Sullivan en "Torran de
los monos", juntament amb Johnny
Weissmuller, ara ve a confirmas- una
cegada més en aquest film les teces
dots de gran actinu.
Charles Laughton és la figura principal d'aquest dramàtic film de Metro
Goldwyn Mayer, la figura d'un home que sofreix els remordiments d'un
crim que queda impune i al qual la
fatalitat persegueix fina que paga el
deute degut a la justicia.

dcleclant.
* D'una manera admirable ha sabut
una artista jove i de gran temperament
fer-se seu l'änim del públic de centre Europa, podriem dir que tot d'un plegat,
Franziska Gaal conquista els seus admiradors per la seca personal simpatia, per
la seca vivor, pel seis esnecial estil ple
de gracia . Quan el pó blic aPlaudeix lnyt
arti s ta en el sen primer film "Paprika",
,te la Universal alemanva, i torna a
fer-ho en el sen segon film "Beso y saludo Verónika" amb mis entusiasme encara, alud vol dir molt.
* El cinema 3fetropal ha volgut
inatidurar la temporada amb un especsacie diene del selecte pablic que cada
din l'afavoreix, i a l'efecte prepara "estrena d. l'opereta de eran lux. "El diamante Orlow". de Seleccions Filmadono.
Entre les valor; que conta aquest
s nbresurt la nulsica. Txaikarski en; fa
sentir una gran delectança amb la seva
inspiració artistica, i els musicafila podran assaborir les rxnuisideses d'aquest
eran comnnsitor. Camnta, encara. "El
diaman te Or la w" amb beles canaons
cantarles per Liane Haid i amb unes "bal a laika," russes interpretades pea Lean
Petrovitx.
* Ning ú rate lsai vist treballar ractnr cómic Anta ni Palacios nn desenneixerà la rimIta gracia nur sosseeix. No obstont, solament els nni han trehallat amb
ell Ji berl les rondic lon s , me con/ a animador en les situacions difícil; pot realitaar.
En la filmació de "Dula Enrieleemita". que mnit aviat vemem al Fèmina. Antani Palacios en més d'ara ocasha ha contribuit ama, eis sens truca a
n h tcrir ra mbient necessari per aconsenuir l'abjertin Plariem donar exemales a clatzenes: oe-é n'hi llama peno
arca a ssenyalar-ne alguna
Fi filrnava l'ecena del "-araba" i
„acata, 411aven les aari s te•. Palacios ha
d'animar l'e s cena. E-a rnolt tard, i les
role s . atacarles de son i cansament,
obtenien el rendiment que el director
exilia. Rapidament. Pal-acios aun d'escena i e< m-eserta P. crissegant tin carreté (4. sial que ha trahat al pati. La seca
nne de tan (A/Mal ene tothom
tats rasen menys ell. nuix que ha rellisaat i caigut i s'ha fe, mal en sinhrim.
L'escena .r rt meravellosament.
al time d'En r-lecios
però a ell cal
ferr-,a.
* 3fyrna Loy no hacia tingut fins
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Lou Brock ha fet "Flying
clown to Rio"
JUDITH ALLEN
Debuta al cinema en "La juventud
manda", de Cecil B. de Mille, i per
la seca tasca ¡ la seca bellesa els directius de l'estudi Paramount Ideenren a la categoria de primera dama
jove de les pellicules en què llagues
d'intervenir, essent la primera "Cocktail musical", Nasqué a Nova York,
on actua a les taules amb éxit. I, encara que tothora la creia soltera, acaba de divorciar-se d'un conegut bo y ador-lluitador que hacia deternptat e:
cainpionat mundial de Iluita.
De 3.fille II hacia donat el rol d'estrella en "La juventud manda" per
la seca aparença virginal.
ara rocasió de representar un rol on
ens demostrés les seres qualitats de
cantant. Des de nena hacia sentit una
gran inclinació per al cant, i ingressa en un conservatori on estudia durant alguns anys. En "El boxeador y
la dama" alyrna Loy ens dóna a coneixer la seva ven meravellosa, d'un
mutis fi i melodiös, en el seu rol d'artista de varietats.
Max Baer, una de les mis prestigiases figures de la boza internacional, se'ns revela en aquest primer
film con/ un gran actor cinematogràfic. Primo Carnera, el campió
i Jack Dernpsey, colaboren en
aquest film.
Walter Huston, Otto Kruger i
ve Barnett, tots sota la direcció
W. S. Van Dyke.
* Al Cinema Capitol s'estrenarà
el vinent dissabte la producció de
Metro Goldwyn Mayer "Justicia divina".
Aquesta producció presenta un repartiment integrar per Charles Laughton, Dorothy Peterson, Maureen
O'Sullivan, Verree Teasdale, etc.
La graciosa i simpática actriu Manteen O'Sullican interpreta el rol de fi-

Una vegada mes, FADA assoleix el primer lloc entre les diverses marques
d'aparells de radio, per la qualitat excepcional i l'extraordinària puresa de to
dels seus receptors, que, a més, són
veritables meravelles tècniques

Rarliofónógra f 63 -C
de 6 vhlrileS

Radioforulgraf rnudel 73 0-C de 9 a ält ules
Model 90 de 9 välvules
Model 151 de 6 vàlvules
Model 141 de O vhIculea

De venda a tots els bons establiments de Mullo
Distribuidor general per a tot Espanya:

ANGLO

M. M.

MR. ARTHUR LOEW

-Ná

Ahir a) matí, procedent de Madrid,
va arribar pel baixador del Passeig
de Gräcia, misten Arthur Loew, president de la important productora eanematogräfica Metro Goldwyn Mayer.
L'ilustre viatger va ésser rebut per
3fr. Jack Edelstein, gerent a Espanya de la Metro Goldwyn Mayer, al:
personal de la nasa i una comissia
representants de la premsa cinematogräfica. •
El viatge de Mr. Loew, al qual `—
acompanya la seca esposa, obeeix al
desig d'inaugurar personalment les
oficines i tallers de "doblatge" que
la Metro ha construit al carmen de
Mallorca.
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Orquestra Pau Casals.— Dos cm:
nents concertistes, in violinista hce.
garesa Jelly d'Aranyi i el pianista irenvés Donald E. Taray, figuren en
els programes de la propera serie 4:
concerts de l'Orquestra Pau Casals.
Ambdós artistes. foren presentats a
Barcelona anys enrera en els concerts
d'aquesta orquestra. L'èxit extraordinari que ansladós artistes assoliren ha
motivar que fos solicitada de non la
seca valstosa coHaboració la qual ataran sens dubte amb gust els nombrosos admiradors amb qui compren entre el castre públic.
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DISSABTE DE GLORIA

A BARCELONA

Després de "El Carrer sembla que el; americans han descobert
un genere nou de p ossibilitats illimitades en el cinema i especialment en
el sonar. Malgrat aquasta descoberta que sembla de darrera hora, en el;
principis de radveniment del so ja
poguérem veure "Broadway alelody"
i "El rey dad Jazz'', entre altres dalineal genere que reapareix amb films
tan excellents com "Vampireses 1933"
i "Es esto amor", que tots recordem.
Darrerantent s'ha fer un film musical del qual és interessant, almenys
de moment, coneixer els motiva que
Iran impulsat a realitzar-lo.
En iota. El cinema fa encara els
seus primers passos, del film parlat
ningú ni tan sols hi somnia. Un tal
senyor Lou Brock, un empresari que
resideix a Rio Janeiro, sita posat al
cap que furia una pellicula allí.
En 1933, Lou Brock, que no ha
abandonat ni per un momee !a seca
idea, escriu un escenari i es (Esposa
a ier una pellicula musical.. aéria.
Me s-am C. Cooper i Thornton Freeland, irren cridats cap a Rio Janeiro
per a la direcció técnica del film.
Recordern la història idiota del senyor que li serveixen en un restaurant un plat de pasols. El senyor
agafa el plat l'aboca sobre el seu cap.
Hom s'enfada i ell replica:
—Oh! perdó., Em creia que eren
espinacs.
L'escenari de "Flying down to Rio",
és d'una absurditat més gran encara

El

E

Els intèrprets són Dolor; del Rio
i Gene Raymond. El compositor is
Vincent Soumans, l'autor d'"Hallelujah" i de "Tea for peo".
Com a novetat hi ha un ball, el
"Carioca", que significa "Cor brasileny", irme es superior en voluptuositat segons es diu, als tangos i a les
rumbees que em vist. Mussolini, per
aquest motiu, ha prohibit a halla
aquest film.
L'interior d'un dirigible, decorat
amb ales d'aeropla, serveix d'escenari d'aquesta nora película musical
d'un temperament tan constant com
el del senyor Lou Brock que, després
de vint anys ha realitzat la seca
idea, mis o menys modificada.

traetat ami) França

A N DY

GECK,k

DEVINE 7-7.E.STONE

rany 1836. Altres tractats daten del
1850— Nicaragua —; del 180, ami
addicions que arriben a 1878, ama
Persia; amb el Perú, 1879, amb addicions En; a 1893. No volem continuar.
No tenim tractats amb diversos paisos , entre els quals poden anotar-5e
Grecia, Lituania, Rússia.. ,
¿Cona sera el de Franca? Les referir/des oficial; ens el presenten :orca
favorable al nostre comerç d'exporlució. Les /marres referéncies tutticulars van cfacord arnb les Midas.
En surten beneficiar; els fruits i ver•
dures, els contingents dels quals han
estat elevats: els contingents del Ti
tuche millorats, amb ravantrae.
q ue els cupus mensuals, o dallen
parts en qué es reparteix el ioneto
gent, podrán acumular-se ala mesís.
successius, iras a cobrir-se la quaztitat contingentada, la qual cosa sa
podía fer-se abans. Els teixits
cató, ¡ especialment els de seda, firen objecte de Ilarga discussiaa si ai
al capdacall pogué allur.yar-se el Pe*
rill per a les nostres manufactures.
Hacen; de remarcar que l'augment
del contingent del vi Ira esta: re:a.
tivament fácil. Els "vignerons" ¡rara
cesas saben molt be que els riostra,
vins del Penedes els són necessaris
per a contemplar la primera matiriagat
no els arriba p er als xamnanys: gneis
del Priorat el; són indispensables Per
a donar qualitat als seus "coupage".i
que els de la Rioja Cl; van molt be
per la inalterabilitat del "Bordeaul.
destinat als pauso; tropicals. .„
To t amh tot, esperen; veure publicat a la "Gaceta" el tractat ara!,
Franaa, per fer-ne un estudi detallar
més conscienci ‘rys. I de passada estimulern qualsevol iniciativa que tela'
deixi a resoldre la situació d'interi ni
-tapermn,lsoe:a.
clon; mercantils internacionals.
Pere CASALS

Cal normalitzar les

relacions comercials

Ha estat signas un tractat de comerç entre Espanya i Franea. Ja era
hora que comencéssim a resoldre
Miestions vitals com aqueixa. No res
rnenys ‚lee amb dotze paisos té r Estat espanyol negociacions en caes:
Argentina, Uruguai, Turquia, Bulgaria, lugoslavia, Egipte, Nord-America, Holanda, Polänia, Suecia, Tsecosloväquia i l'ultimat anib Franca,
que poden/ creure que sera ratificat
per les Corts.
Es francament desconcertant, no
altra cosa podem dir, el que pasta
amb els tractats de comcre. Certalitem que d'una manera global no pot
ésser clefensada ni impugnada la política de tractats de comerç, ja que
precisa . especifica; i analitzar cada
cas. Quan no Iii ha politica de tractat; de comete de cap mena, pot dirse que tant com desconcertant el que
passa /10 te raó ni explicació. La monarquia actuà en aqueixa materia de
manera absurda, sense conrinuitat ni
pla ni res: la República, que ha tel i
ha intentat fer algunes coses (entre
Ins quas recordem un pm de reorganització i racionalització de les Caenirres de comerç espanyoles a Vestrangen, en el periode que Nicolau d'Olwer ctigué al ministeri d'Economia),
no li han donat ternos, perd, les preocupacions Ilurs i els darrers cancis
de govern, d'emprendre una acció
continuada. Ha mancat tarnbe personal ante per tal d'estudiar a temps
¡ bi el prchlema o problemes de trae tat; de cosiere. Ara mateix esta encarregat a dues soles persones restudi de les negociacions que resten
t'amura la taula ami) els paisos abans
esmentats, Ni amb tota la hona voluntat, ni que els que han d'estudiar
tan nornhrosos expedients treballessin allä que es diu nit i dia, de cap manera poden resoldre amb l'aprerni
que exigeixen alguna casos.
De moment volem dcturar-nos nomes en la situació arnb Urugual.
Argentina i Turquia. El primer cas
és lamentable, incomprensible, no hi
ha manera de cercar-li atenuants. Es
parla d'un tractat de romera que farà
acial 15 mesas que havia de ratificar-se, en que hi ha madres clàusules
a benefici nostre de "nació mis afacorida" i amh un paf; la balanca de
pagaments amb el qual CO; és favarable i el mercat gesta de menysprear. Quelcom de semblant o mis
complex s'esdevé amb Argentina:
han estat cornean& errors de tota mena i dilacions tan perjudicial, que és
possible que quan es vulgui rectificar
no s'hi arribi a temps. Les perduei
que d'eneä que dura aqueixa situació
han' estat ocasionades al comerç atin

mis elevades del que es pugui creure. No voldriem exagerar, pena ens
atrecirn a dir que el percentatge d'exportatió a la República Argentina
supera el 3 0 per roo de la total quantitat que iacturern a América. Finalment tenim el cas de Turquia, que
mereix paràgraf a part.
Turquia ens envia ous, llanes d'As_
gora i goma arábiga, entre altres produdes. Nosaltres, en aquest cas Catalunya, que ha estudiat el rnercat
teixits en clames especials, d'acord
amb els gustos dels consumidors
tunos. Han de cornotar-se, és clar, altres mercaderies rnanufacturades. Entre totes assolírem l'estat segilent:
saldo de Turquía. uns 60.000.055 de
pessetes; saldo d'Espanya, uns 7 miiions de pessetes. El govern de Musta j a Ketnal colgué, tot amb tot, de(casar la seca moneda seguint els
corrents del dia, vinguin o no cinguin a tornb, i Moca el; comptes espanyols; el d'Espanya respongui amb
igual disposició i bloca els 6o.c000.000
que acreditaren els turcs. De fet restaren suspeses les operacions comercials. Els turcs, que s'adonaren de la
falsa situacié seca, dernanaren per
arranjar la qüestió, i en principi ion
convingut que, n'entre era posat en
estudi el consegüent tractat de comerç, regirien disposicicns transitóries, i s'acordä que, per desbloquejar
el; compres turcs, un tant per cent
seria dedicat a radquisiciO de teixits.
Els teixidors aprofitaren l'avinentesa
per fer coneixer la producció catalana, i algunes cases es Ilanearen al
mercar ture. L'orientació podia ésser
un exit. Tot d'un plegat, pero:), EsPan a- a es repensa, deixa les coses corn 0.4+44.t44444444+~~
estaven, els teixits no poden sortir
de les duanes surques i es preveu que
ADVERTIMENT
hagin d'ésser reexportats. Tot slia
desenrotIlat com diem. Una cegada
més poden; retreure aló: sobren els
comentaris.
Advertim a les pfflones a les
Tot es resultas del /liaseis: de la
cluala interessi la publicació immanca d'una politica de tractats de
cornere, de la manca d'un organisme
mediata de leu notes que ens enviu, amb elements adequats, completat amb una bona acció paralela del
vien que els original; han de dicos consular, exigint a aqueix que els
seus agregats comercial; siguin quelrigir-se tots a la Redacció, Corta
corn més que un rodatge inútil de
Catalanes, 5 4, a.er pis, alarma
la burocracia. No ha de continuar una
situadó que fa possible que ex i st ei
de les nou del vespr 5, Els gua
-xintracsdeomçqutin
l'any 1836, en que la senyora Isaens arribin mis tard d'aquesta
bel II signava convenis que comencaven així i que aixi segueixen: "En
hora o vagin adreçata a la imnombre de la Santísima Trinidad..."
premta
La fórmula és el que menys importancia té, el que en té és que el traetat a que es refereix, amb Mèxic,
subsisteizi de la mateixa manera que ffleofteeefflmoo

ffleto.
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Vais, Stavialty.

La panda &anees*: vitilit
Parts Ele ataco a la rehiló DINTRE POCS DIES un misteriós Anüelo que
L'experiència Roosevelt
La reunió dels El timo del sobre a
SERAN SABUTS ELS sentida estar' enterat de
¿Ni havia un com- Estats majors a Un espanyol ofereix
RESULTATS ELECTOde joc Els nazis volen
autorització
una
moltes coses de l'afer
plot deis membres la Petita Entesa
RALS DEFINITIUS DE
per a Barcelona a un implantar la unió
Stavishy
L'ARGENTINA
del "Trust del
i
francés
negociant
provoca
catòlics i prosenyora
Dijon
cervell"?
Fou
tima 250.000 francs de
l'esverament a
testants fent-ne
Budapest
cristians
alemanys
.82

catòlica

Des del dia 4 de mare m que es van
celebrar eleccions generals a l'Argentina,
Romagnino?
la
vista a
el telègrai ens va trametre dades parcials dels resultats.
S'ova York, 27.-E1 representant
)
,
perque abans de fugir
inútil,
pm.
Angelo
misteriós
EI
A mona semblarà estrany que despees
París, 27. - L'aventura, secreta
luntiriament
y
Stavisk havia rernis vo
demócr ata de la Carolina del Nordlins avui, d'un negociant de cavalls
de 20 dies no se säpiguen encara els rePaeis, 27. - Un nou personatge ha o no tots els seus documents a RoBulwinkle-ha anunciar que demasulteas definitiits. Però donada la Ilei sorgir en lafer Stavisky: Angel°. magnino. Per ben comprendre la ronde Tolosa que ha estat robat de
naria una enquesta al Congrés respecelectoral argentina, el mes natural es Aquest iou una de les vedettes del tinuació lògica i trágica dels esde250.05to franca per un espanyol, per
t e les preteses activitats subversives
que fina al cap d'aquests dies mes o "milita" de l'epoca en que el celebre veniments cal remuntar als tomenmitjä d'un canvi de sobres, ha estar
d'alguns membres del "Trust del
menys no se säpiga res ele cert.
Dedé-Nez-Casse n'era un dels caps, eaments de genes.
coneguda
aquest
mata
Cervell". En efecte, James Rand,
Sense que sigui el C n2.S d'exagerar-a,'
L'escrutini de la capital es verifica pú- Medí fou executat un bou dia en un
Baptiste, tractant de bestial-, habiSerge Alexandre ha remes al sea
president del Comite per la la importancia - con: sembla fer-ho diblicament
al
saló
de
sessions
del
ParParis
ball
musette. Angelo, ¿tingué un pa- home de confiança, o aquest les ha
tant
a
Tolosa,
havia
vingut
a
nació, organització de tendencies nelament Nacional, i el de les provincies per en aquest assassinat? Res no ho pres,
,, manen.' alarmista la premsa boto-at- a tractar alguna, afees. Eis brillant
ha
Ilegit
davant
peces d'una importancia tal que
reaccionàries.
tament
la reunid de Bucarest entre
als de les respectives Legislatures pro- permct d'afirmar, pena cal constatar llar divulgació en bloc faria esclatar
espanyol, Gómez, trobat al café,
la Comissió de comiere de la Cambra rasa
els Estes ntalors dc les nacians qua
vincials. Les untes de ¡asta, procedents que cuan desaparegue. Angelo, el set( un escàndol politic mai no conegut.
un raport de Wirt, inspector de les formen part de la Pella Peleas. entra oferi un aperitim El comerciant va
dels collegis electorals, escrupolosament lloc-tincnt, va desapareixer un quant Almenys, així es creu. Romagnino,
creare fer un bon negoci acceptant
Escotes d'Indiana, acusant els mentcl quadre d.1 Pacte que uncir les di- aquesta consumad(*) gratuita.
Roma, 27. - El periòdic catòlic lacradcs, embolicades en l'acta en que temps. Despees d'algun ternas d'estar que te mis envergadura del que hom
bees del "Trust del Cervell"
ase
en
tes nacions, especialment després
Iahome era un gran personatge "L'avvenire d'Italia'', en una cor- consta el número de votants de cada me- amaipt. Angelo torna a concórrer als es pensa, realitza la valor de l'arma
gar la depressió per provocar el des- Iii conferasia de Zagrahia es decidí la
de la República espanyola (almenys respondencia de Berlin, dóna compte sa, signades al seu interior i en liurs loes de joc, d'un poc temps després terrible que deté. I heus ací que cocontentament del pais i originar un
tancadures per les autoritats i els repte- llagué d'absentar-sc per tal de refu- menea a temer que desapareixi aquesunitat de cornandannent
i Ii va pro- de les darreres manifestacions
13aptiste ho cregué
moviment contra les institucions acEs estranya la sorPresa d'Hallan? de l'hitlerisme. La lluita - sentants sie tots els partits, són Iiiuradet giar-se a, Anglatessa. Va guardar, pe- ta arma. Llavors somnia a cobrir-se.
mala per tal de convencer que e: que annh les seves rellenes rerisinds!es posar crohrie una sala de inc a Bar- catediques
diu el periódic - no es solament sota reina als funcionaris de Correus. ra, el seu contacte amb París. ¿Amb
Gpvern ha d'eniparar-s e de l'explota- mira de reconquistar ferri'eris romene- celona que donaria diäriarnent milers contra les associacions catòliques. els quals s'encarreguen de llur trasllat qui? Amb Jo-la-Terreur. Jo, que es- Va a Londres, versemblablement arnb
ció del comerç, lea banques a les in- sor. tvernsIn:ecs i iugoslaus doran' de pessetes. Baptiste es feu molt
Jo, i allí fa fotografiar els talons. En
Sembla que els extremistes del na- fina al lec de l'escrutini. Alli són re- devingué lamme de Romagnino, com
amic amb llame, el qual decidí
dústries.
el fet eme les liat":0n.r amenccaiii's presa- d'anar a viure al mateix hotel. Lause cional-socialisme tinguin la intenció budes per la Junta Escrutadora, for- aquest era l'home de Stavisky, com deixa una cópia a Angelo, que se'n
conspiradora
servirá per traure'l d'un mal pas. El
Segons Wirt, aquests
precaucio rs centra Une pernil r:vit- hi va consentir. Es allá on va rebre de destruir en vint milions de duta- mada per jutge, federals i els represen- Stavisky era seas dable l'home
es vanen d'ésser els amos de l'es- quin
que jo tinc-diu Angelo-és el meu
'n'al. I a me's a mis. a Rudapest
dans el cristianisme catòlic. En canvi, tanta del: partits. que presencien cam es gti altre.
capital privar. Crea que la precaució
perit de Roosevelt, al qual faran aren be que cap deis raisns de la Petits un sobre ple de timbres magnificaguarden en un compartiment herme tlea
Angel°,
horne
de
la
banda
de
Staué
es
voldria
imposar
a
aquests
mitat
ment
Micials
que
contenía
la
famosa
creure que poco una decisió. per el Entesa no te intencinus hnstits earcrs
-rnetacipl,dae visky, trobà a Anglaterra complici- no Es suiicient, i reimtet els originals
liana d'habitants? Res més que un
autoritzacib demanada.
mateix quan sota el seu cobert pre- lieugria, sin.; sin:tienten! de defensa.
l'escrutini que no es verifica fins que no tata que Ii permeteren d'amagar les deis seas documenta i els originals de
Ja saben- va dir el cavaller es- neopaganisrne".
paren una revolució.
han arribar totes les untes i no es veriel comissari xecs a un advocat.
"L'Avvenire d'Italia" din que els ficaraii les eleccions completreentäries a famoses joies que busca
Wirt, que qualifica Roosevelt de
Bucarest. re . - TA conferencia de de- panyol- que acuesta tr.ena de serDavant l'enormitat de la deposició
Kerensky americà, ha declarat que legare dels Estats Majors de la Pctita veis es remuneren sota sobre. No caps de la joventut hitleriana comí - que hi haguis lloc. .abans de cornençar Peudepiece.
Pub Angeln té les fotograties dels l'advocat se sent aixafat. ¿Pon el conels projectes actualment dipositats al Entesa ha estar represa despees de la seria convenient que Menviesaiu els unten negant tot dret d'existencia a l'escrutini les urnes són minuciosament talons.
les fotografies de les catres. setter Prince l'home que s'assabenta
diners a mana Però feu-me passar Ira associacions catöliques. Raporta
congres, tendeixen a fer permanent interrupció de fi de setmana.
examinades (sempre públicament i amb Guarda, si no la totalitat, almenys la de les revelacions d'aquesta documenuna legislació suposada temporal que
Han estat estudiades les mesures a un sobre amb 2ao.000 francs a la les paraulcs pronunciades a Essen per el control dels apoderats dels partits). quasi totalitat d'aquestes fotografies. tada? Aquesta hipòtesi, basada sobre
treu al Doble tot el control en profit adoptar davant un eventual iracas de la mera cambra, i jo us enviaré el que Baldar von Schirach, que ha (lit: No oualseval indici de violació lacre en maJo-la-Terreur ha anat a Londres, les indicacions que acaben d'arribar.
del Govern. América ha d'actuar im- Conferencia del Desannament. especial- conté l'autorització que us he obtin- ene, pararem davant el crup d'asso- les condiciona o té un altre detall d'adel primer de genes, vuit vegades sima de veure si els jets la confirmen
ciacions jovenivoles cataliques. De- (tuesta mena, determina l'anullació abans des
mediatament si vol entrar en posses- rnent en allh ene siOUi 1111 reforç per ale gut
Alguns dies abatís de la seva deten- o no.
Baptiste, que havia sentit parlar clarem solemnement que els grupa
/id, de:5 seus drets.
E s tats de la -Perita Entena.
conlicions ex- ci6, Gilbert Romagnino havia anal
les
d'ohrirda.
Verificades
de sobres, traba aquesta delicadesa confessionals no tenen cap dret par1:
Les intencions dels que ajuden Esverament a Budapest
teriors de cadascuna, s'obre i el nom- també a Londres. Independentment Más asea
molt natural.
l'inspector Wirt apareixen clarament.
ticular.
bre de sobres lía de coincidir amb el del de l'atracció que excreta sobre ell una
diaria d'aquesta
Paris,
27.
El
jutjat
s'ha
incautar
Els
27.
Budapest,
la
legislatura
Va
omplir
un
sobre
de
l'hotel
ami,
a
Es tracta de posar ii
Aquestes paraules ‚du contràries nombre de votants que figuren en l'acta
extraordinäria
25o bitllets i el feu enviar al set, a l'arriate 31 del Concordar atril/ Ale- (acta de constitució de la mesa i acta del girl, ¿no hi havia un altre motín que acuesta tarda en un Baue de Paris
de la N. R. A " al control que caer- capital ceneedeixen
portada
el
lloc-tinent
de
Stavisky
a
la
conferencia
que
celebren
a
de
2.43
xecs
enaesos
per
Dubarry,
en
rancia
a
amic Gómez. Aquest, poc després,
manta. A Baviera, país católic per tancarnent de relucid, unides en una
¡teje sobre la indústria i el comerç.
riberes del Tärnesi?
un altre Banc, de 43.
al control que el Govern ha establert Bucarest els Estats Malees dels naisos feu trarnetre la carta oficial. El co- excelencia, les declaracions dels caes peça al cena anotat al maree amb el lesLa
clan
de
l'afee
és,
dones,
a
Lonsobre la producció agrícola per la de la Petita Entran, i dediquen atencia merciant va rompre el sobre, el qual nacional-socialistes no sbn pas menys "votän . f.a llei tolera una diferencia dres, i és Angelo que la guarda. Si Les »les de Londres ::
neeferent a ressenyar tots els afalacs ene
"Farm Administration" i Agricul- han rebet le: cornissions militara estran- nennés contenia un paper en blanc.
d'un tres per cent, per suposat error. Jo-la-Terreur sap que una part de
greus.
Londre s , 27. - El perit joier enTot segun se'n va a trobar Gómez.
toral Adjustment", de resistir el vot
L'onze de mare el ministre-presi- Els sobres, naturalmerta tancats, en mo- les joies ha marxat cap a Ginebra carregat de laclariment de rassumpacres
per
part
de
la
Cort
i
del
govern
sobre
El
politic
espanyol
baria
sortit.
L'eshei
Wagner
del projecte de la
de Go- Angel ° sap per qué ¡ com.
del
única
facilitar
taca
Ministeri
dent
Siebert,
ilarlant
a
.Munic
en
te de les joies de Stavisky, el qual
perä, perb en va.
la creació d'una oficina nacional per- fOrlianea0.ç.
vernació (Interior) que hom liara al
ente anuesta revnia
Un cliari
A la tarda Baptiste anä a declarar presencia del canceller Hitler, deia: ciutarlä,
s'encarrega. de l'examen de les que
manent del treball i especialment del
a la mesa, i nue després. a la Nous detalla
Els
dogmes
són
sants,
pera
són
d'oriConferencia
militar
en
la
rentable
una
al
comissariat
que
havia
estar
vícsobre
reglamentació
projecte de hei
Angel°, no obstant, no és sol a co- foren trobades al local londinenc
cambra fosca omple amb la candidatura
de les Borses de valors i almea pro- qual participen nombros a s generals ro- tima del parlamentarisme. Va confiar gen huntä. Solament la fe és d'origen ene mes Ii plata tancant-lo ell mateix i néixer. Uns comparses coneixea una Sutton, ha declarat que les dites joies
jectes que no són de la conveniencia manesas Que guarda estreta relació amb que tenia l'intima convicció que Gó- divi. I anunciava que es propoeava ficant-lo en l'urna per la seva prò- part de la veritat, si 110 tota la ve- pertanyen, en realitat, al famos estaestalnlir l'escola única en tots els
eIn preparatitts de gue rra que fa la Pe- mez havia marxat cap a Espanya.
dels medís financers i conservadora.
ritat. L'atenció de l'inspector Bannt', fador.
gratis i realitzar la unió de protes- pia
Horn el bu s ca. Baptiste ha pres
L'editorial que publica fórgan re- tita Entesa.
Les joies trobades a Londres no fo.
Tots aqueets detallo són curosament del qual hom concia el paper pretante
i católica fent-ne cristians ale?amiba es relaciona aquesta Conferen- tren cap a Saragossa, on l'estafador
pubtica "New York Herald Tribujustament ponderant eu aquest afer, ha hagut ren dipositades per cap del; cómpliabservats.
Els
argentina
oran
manys.
cia
amb
l'anunciada
visita
del
ministre
de
li ha dit que tenia relacinns politiquea
ne", sota el titol "Fantasia roja", és
atreta per les anades i vingu- ces sie l'estafador, sisó que foren tmorgullosos de la seva Dei Electoral (una
la guerra romane s . Sr. Anzelescii. a di"L'Avvenire creu que de les mes perfectes del Tribal i autori- d'ésser
caracteristic a a aquest respecte:
des de Jo de Bolonya a Douvres. Es- meses des de Paris per un agent de
t- versos paisos chata despees d'acaltats
aquesta concepció tendeix a suprimir tats i eintadans rivalitzen en la sera es- tera segurs que a llores d'ara la po- cases de prestecs.
Les acusacions de l'inspector Wir
l'escota católica per a ice possible tricta observanea.
escriu espec:alment el periòdic-aón els seus treballs la reunió actual dels Eslicia vigila els feto ¡ gestos crAngelo.
Actualment es realitzen gestiona per
tina ideología católico-protestant im¿el domini de la pura imaginació. tats Mators.
Pecó aquesta perfecció de la Ilei elec- Aquesta vigilància Isa d'ésser fecunda identificar la persona que es dirigí a
pregnada de racisme, que seria el nou toral no vol dir ente les eleccions
Bucarest. 27. - El ministre de N. E..
tPenta lii ha res que provingui mis
en resultats.
l'agent de Paris per pignorar les joies.
credo (le tots els alernanys. Jurídica- perlar a tenue atril) tota justicia.
del domini de la imaginació que l'es- g r, Titulescu. visitarà mear aviar França.
enrera
Tornada
era
Washington
avui?
ó
és
conträria
no
Fou vista la senyor
remandrä
una
curta
temparada
rement
aquesta
concepci
p.ectazie que o j
El govern del general Justa és fidel
Hl ha la Unió Soviética? ¿Alguna posant. a la costa meridional. Mes tard
al Concordat de 1924 ami) Baviera
Si sabent ara el paper que ha tin- Romagnino a DiJon?
l
Uti
liaren
de
la
dictadura
del
genera
i ami/ el de i933 amb Alemanya.
cosa mes increíble que lantenaea de es trasladara a París. entre el to i 20
-buen.jtamhlrsd'enci gut Angelo quant als talons de xecs
París, 27. - El periádic "Lintran.
reglantentac in dels preus i els salaris d'abril. per tal ele conferenciar amb el
Washington. 27. - El senyor
Waltra part l'"Osservatare Roma- hi ha el 5'1 , 1 cali al Partit Radical. Antb i les joies, si Angelo sap per que i
sigeant s ' publica una informació reade timbal i de la indústria continguts Govern francès.
lb.ose •ielt ha signat la lloi nana! no" reprodueix un passatge d'una justificaciA sense - no as de la nos- com les peces viatjaven, no pot ig- cionada amb l'assassinat del magiaes la N. R. A.? ¿Alguna cosa mis
Winson, que preven la construe- carta que el cardenal Bertram, de Ira incumbencia eshrinar-ho - el Partit norar la continuació de l'afer: lassas- trat senyor Prince, en la qual diu que
sisar del conseller Prince.
extravagant que el "Trust dels Ces-cM d • nn centenar de vaixells. Breslau, ha adreçat al clergat de la Radical (partir ele centre esquerral
funcionari d'un garatge de Dijon
tale
de
consellers
privats
que
vell".
1 és per aix3 que hont pot dir que an
fine als limits previstos pels seva dihcesi. en la (mal dentara el el que rPmpta al país arnb majar cabal
vele el 22 de febrer una senyora que
han recia/plaga: el Govern america:
mal cansat no solament al clergat.
Mort el Dr. Irigoven. nnificat el per poc que hom vigili es trobarà tota treia un catee del garatge.
lraelata.
Ara que la luna de mel ha passat
mini tarnhe a nnmbrosos medis tales
la retiran a Londres. En resana tots
Posteriorment sembla que l'empleat
El President ha signa' tamhe pela atar a a la religin. a l'eseraa can- nartit seta la prefectura del Dr. Alvear. els drames, auicidis, temptatives de
Cl pais té el dret de saber quins són
en condiciono normals. el sen triomf seun memorándum que explica que fessional, a la ideolocia católica i a ria segur. indiscutible. Pugna sap això, suicidi que s'han succeit des de la reconegué en una fotografía publicaels amos que valen.
resumo-dada lief AS una simple lee institucions religioses que aparei- i ree tal d'evitar-ho el gavera Justo, en descoberta de l'estafada tenen l'origen da en la premsa la senyora esmenta.
El "New York nnes", (irgan desegons sembla, es tracta de la
mócrata independent, que es mostea
rotlorització per a construir val- xen diariament en la premsa.
vicilies de les eleccions, va departar les cn elsf amosos talons de xecs. Stageneralment favorable a Roosevel t.
xells, perl) que p is Ireballs
seves ficares principal!. arnb Airear al visky rnateix ha mort perque era con_ senyora de Romagruno, honre de conLa retama constitucional austríaca
tot i descartant la idea que el predevana Ale nni no va deportar eta rana siderat de detenir els documenta Mort iiaaea de Starisky.
respon p nts &Tendrán de la con- Una protesta a Hitler
sident estigui rodejat de censpiradors es la isis arbitraria i allfidemixrdtica cessió dele eredits.
al presidí d'Ud/tu ja. Tot per haver-se
Berlín,
.27.
L'Oficina
de
les
Jocomunistes, descabdella consideracions que s'Inagi efectuat en la postguerra, en
En signar el documeni. el Pre- ventura Cataliquee aternanyes ha fet "decohert", en oeortunitat tan 1/1e1AVedesproveides d'amenitat respecte els la que no kan mancar ras aovaras reEl öovern francès
sident p isa mostral parlidari de públic que dos noies pertanyents a lina, un m'ame enmelar revalucionari.
consellers del president.
accionaris.
Ser" ea Tts dirigents , el Partit Radical El periódic expressa l'opinió que
Minare a A len.an 3 a f a Italia existeix nuves recluecions navals a la Les utillaje; hitlerianes pertorbaren narria errara, tradicionalment cabdilliaeeonomies
risa enquesta no és potser inútil per
Poder legislatiii, casara que nonle.5 Conferencia que ha de celebrar- einlentainent una reunió esportiva que ta 1 personalista - va quedar anular.
relebraven els tren/tires de l'orgaa exposar a la Ilum els treballs de aparent, Dollfuss suprimeix tea forma se rally vinent.
Per .altra banda, la nremea d'opcsició.
nització
católica
a
Ilenningsdorf
S.
El senyor Roosevelt diu que la
certs iluminara
d'expressió de la voluntat popular. En-en vigiles electarals denanciava que els
Rand, president del Comité per la cara no se saP quss. elegirá el presidal política del Govern estará, com Havel.
elements oficielistes es dedicar e n a fer
En la nota que ha estat publicada rúnica maniobra nue la Llei Electoral.
nació, ha declarar que publicaria in- de la Federada; tren entes, el roble no fins ara, encaminada a afavorir
tegrarnent les revelacions de Wirt participará jer res o t acinesia elcecid.
hi continuad() de les limilacions amb aquest uno: ¡u la dita Oficina fa nesi a la seva nerfeccih. no pot evitar:
saber que ha rrotestat dc l'ocorregut deannsseir, releetor ene se sap adversari.
una part de les quals solament haExisteix, es terca!, una fo rma de ea- ins els RI'MaMeMS nava le.
davant el canceller senyor Hitler, el del elneument electo-al insub 5titattaa sirte
vien estat jutjades davant la Comis- operativismc, però 0110 , 13 que al u est P a Aquesta és - afegeix - la
5:6 del comerç entre Estats. El país - gui constituir-se saldrá 11:012 leMPS, nieva esperas nea personil. i es- ministre de l'Interior del Reich i el
la seva libreta cívico-militar. Per diFraneforl-amir-Mein, 27. - El
senyor Goebbels.
ha afegit Rand- es troba en el mo- durant el qual sera rigent
ners u, be per coacci6. nue tot hi ha...
naval
Con
ferencia
la
que
pero
ment mes decisiu de la seca histeria me mes exagere.
el dia de releccia.hom la hi torna. president del Reichsbank, doctor
Passat
nie 1935 eixamplant les limitaSO1111%2111. publica en un número
des de la guerra de Secessió.
nun cop na pegué emetre el seu vot.
Nova York, 27. - El SeayOr Harry
Viena, 27. - La nava Conttitució cions que existeixen adualment
Es tau aitch? Conrixent els e ans er va- especial de la "Gaseta EconantiGideonse, pofessor d'economia poli- ha estar hitegramen t aprovada pel Coa- i aconseguirä arribar a un acord
(tara fels nie duste1 senarat s del Poder ea" un articio sobre el comer.;
tica de la Universitat de Chicago, ha sell de ministres, i horn espera que sera encaminat a obtenir noves reper faetual 'Dei, a la retal odien, no exterior, posant de rnanifest que
manifestar, a propòsit de les acusa- publicada a últims de la present setina- duce ions.
costa cap treball creure-ha . Terres en- l'estructura económica d'AtentaParis, 27. - 1.1 ministre de
cions del doctor Wirt contra fano- na. Es probable que abans sigui sø.
dins s'ha fet maltea vegades. On no és
Finalices no ha facilitat encara
menat "Trust dels Cervells", que ilesa encara la seca aprovació a una
possihle (er-in ea a Perras Ares, la nya exigeix imperiosanient que a la premsa cap precisió sobre
,man se sàpiga que l'esmentat doctor Conferencia d'Estats confederats, al aual
capitel de la Renilblica. Bananos Aires <i3 el comen; exterior sola la forma les econoinies que el Govern es
Wirt és membre del Comité que es- efecte san esperats a Viena diferents
iirla de les cintats de mi% viva sensibi- cEexportacii) de materies
m'omisa intrtaltur per nutja
ta realitzant campanya a tot el país governalors acompanyats d'un conseller
litat política del ruin. En &la ten an el, tingui com a contrapartida una decreta.
a aval- de la inflació, es comprendrà federal de cada Estar.
ri pr tits lin,r direcci .; 1 Ite r a masses mes exportaciú corresponent de pro:a seva actitud de represälies resSimultániament a la proclamació de
<adra ! . vatatants dels drets elertarals. dueles nututtfacturals. morAiIi21
que110 obstant, corre el rupecte del Trust que és oposat a tot la nora Constitució se celebrará un alS'ex plica allí rl triamf dels socialistes.
el primor pla d'aquestes
a
1929
S'observa
que
des
de
La
Haya,
27.
Arnh
tota
solemrrograrna ¿'inflació.
tre acte de suma importancia que sigele (mala areb Ileug-res alternativas, vieconomies, calculat en 2.500 mi1933
al
corriere
exterior
d'Alenona
implicara
l'excedencia en
1014
ençà.
nificara el ti politic nie totes les associa- nitat s'ama celebrar avui els funerals
nein
chtenint-lo
dc
l'any
Washington. :27. - En vigílies
per la reina mare.
cions de defensa voluntaria.
de mitranr per tal (111 dedieitr-se
Perh rata lemra pas s at a pravinciee? manya, seguinl en aquest una 11185Sa de 80.000 mili:Muerto- que
la
chitar
es
Iraaquest inotitt
També han acabar les negociacions
a la pesca Munid una thOzena de Ideas aci el nrincipat ;meres niel resultar eOrbll en el comere no SeriM reemplaçat$, a l'ellmientre el Front Parrihtic i l'orean:reacia, ha endolada i a tots ele edificis
dies, el President senyor Roose- de- les eleccions. sine nne, ros ser:t poSsl- mundial, tunbaixat de 26.000 mi- Raen) ittut gisti nombre deindel, heimwehren. Com sigui que aquesta blies i a molt, de particular; ha cstat volt ha 'tonal, instruecions als hle de comentar fin, eme tindrem les da- litaras fíats a 10.000
milions, esque existien fins
1510115
darrera sisa resignat a causa de la pres- colocada la bandera a mig pal.
le s ,nupirte,
sent les causes principals que ara
entre abusius
els funcionaria.
a
fi
que
funcionaris
de
Correns
de
l'enllumenat
.a tots els fanals
sib deis esdeveniments, renuncia d'ara
Airee.
27.
Encara
no
Miermic
produit
aquesta
acceplades deterininatIPS
endavan t a tot programa potaje propi. pnblic han esta t collcatats crea/toas
La segOtizt pan de les econohan e : tat (Innata els resultats definiprinterament la política li
mies consistirá en la supressiv)
La importancia d'aquesta decisió aug- negrea. El tränsit ha quedat paralit- 0011d ie in nils 11P1' lasa Cola p a ny i es Mis de les eleccions argentine s . Hom
després
de
l
seguida
atenta. encara amb el desmentiment als zat i s'Itan interromput el treball en parf Mutare :mili Pohjeele (le ron- es p era acabar les nperacions d'escrua de les subvencions als ea - COMguerra, 'pie es inconciliable amb batents.
rumars que havien vingut circulant so- els gratis magatzems i dependencies fiar novament, cano mes avial tini dintre pea-8 dies.
la
Frió
econemiea,
1
despres
els Nomes es conservara. una'
a
les
estilen'
mies
COMpaoficials.
bre la creació del recàrrec de segon viceUna enorme multitud slia estacio- nyios el transport de la corresmetodes eloprats per dos Estals quantitat de 300 a 400 miliens
canceller. que seria donat a l Prima &
comer27.
L'acord
Berlín,
nar des de primercs llores del nutrí pondeneill
Stahremberg.
EL CONTINGENT DE LA puportantissims, que sen Anglas mil a subvenció per a ajudar els
cial si g nat alar entre Alemanya
terra i els Estala Units, en el que inetits ¿ neceositato.
En el, circels politics es declara que al llarg del recorregut que ha de fer
S.
S.
constitueix
el seguici per arribar a l'església de
U.
FL
la
IMPORTACIÓ DE PLA- es refereir al romere mundial, i El ministre de Finances exael president federal Miklas presentará la
compromts per virtut del qual dimissió del seu catre un cop procla- Dclft.
que consisleix en la reducen) del mina tumbé la possibililat de
TANS A FRANÇA
El fèretre que conté les desmates
es prorroga l'acord de 3 de maig mada la nova Constiteció.
valor de la seva moneda.
algunes excepcions dels
dt l'augusta finada, de fusta Manea
de 1932, que eslipulava que ele
ORIIVI estable suprimir
Afegeix que
L'eleocld de president
amb incrustacions de plata, está ern011P0Otoa, perii aquestes soluPiscis, 27. - 1 , 1 "Journal Of- es sempre la base. d'un
importadors alemanys de merbolcallat
amb
un
vel
negre.
A
jutjar
per
les
declatat
són definitives, ja que
Viena, 27. f iciol" publica ol detall dels con- au nvi (le moroadories i del des- seions
cadena russa pagaran en mares
A darreres hoces del matí alta poracions tete; pel canceller Dollfuss amb
' obre elles s'haura de delibera r.
1 ingenl e d'importaoió de plälans. en rotIlainent económic.
aquesteS importacion5.
mafia de la manifestatió patriótica de sat en marxa la fúnebre comitiva, i
en el Consell de ministres que
P O I (111e es reforeia an Espanya
Per altra part, el termini per
.aleinanya
Klosterneuhur g , es dedueix que no lía en aquel moment s'han fet les salno traela,
de cap
Praga, 27. - Segons diu el s'estableixen do la manera se- manera, d'imitar
als crèdits acordats per Alema- estat encara definitivament resolta
metodes
quese celebrara dijous.
ve, d'ordenanea.
List i", la pelicia güent
nya a Rússia no ha estat pror- Miestió dc l'elecció del presidein fedealta demostrar. que són desasObrien la marxa forces de la gen Mari "Narminy
(tener, 6.500 tones: fehrer, trosos.
-darmeicvn,qu segi- de Praga ha procedit en aquests
rr,gat.
ral, ja que Dollfuss ha dit que la nova
L'ESTAT DE LA DUQUESSA
a
nombroses
fletendarrers
dies
des
per
diferents
representacions
de
6.8110 Iones; mere, 8.080 lees:
Constitucib no preven eleccions generals
El Tractat comercial perAfegete l'articulista quo Alea la Federada ni als Estats. Aleó s'in- l'exercit i de totes lea classes socials, cions sensarionals relacionades abril, 1 0.7 (111 tones; maig, 10.780; malva no roneix el problema D'AOSTA SEGUEIX ESTA.
mano-flnlandes
terpreta, per tant, con; a molt databa Is quals ocupaven mis d'un oiniliitule- usisls un greu assumple politie. juny, 11.260 tones.
deis canvis, sine enicament el
Berlín. 27. - Ha estat signat que la Cláusula de la Constatació de tre Mita
CIONARI
El fiscal halsrslsihit tota
No es concedeiaen 'licencies problema de les transferencies,
el Tractat comercial german o - l'any tqao establint l'elecció del presiNi la reina ni la princesa Juliana caen', sobre el particular, i ha
ordre.
parliculars
fina
a
nove
Luxo'', 27. - El comunicat
pie
resoldra
d'una
manera
lleial.
que
finlandés després d'extenses ne- dent federal direetament pe ] poble, (pre- han figurat el] el seguid, puix
n
ainertaeal atol, la confiscació dele
ha estat facilitat aquest
han marxat directament a l'església (halls que ronlravinguin l'ordre.
g ociacions que s'iniriaren el MPs di en vignr.
1.a nostra politica (le caricia matt pela metges que assisteixen
persegueix
clarament
l'objectin
la
duquessa
d'Ansia, din
d p gener. anib la qua' cosa Ola
Pa; la seta part, els capa de la heim- per diferents carrera dels qtte havia
qt1P
sön
els
delingul
s.
Entro
que
posat terne R la guerra econò- wehren declaren que la qüestió de re- de reenrrer la comitiva.
;l'almea dot /Ames, lii Ii,, sIgimirs Llegiu cada dijous de preparar en l'esdevenidor l'estat de la malalta seguelI
La
multitud
es
descohria
i
guardasana
per
a
les
relacions
prineipis
mica entre tots dos palios. El leeeió del taP de l'Estar batiría d'ésser
a
la
camolt
coneguts
juristes
tapionari.
internaeiOnals,
Tractat entra en vigor el dia .1 resolta de comú acord amb la, seva 0t- va un respectuós ItilenCi al pas del fi- pital,
relee.
ganitaació.

Roosevelt ha signat la
hei de constitucions
navals

El consell de ministres
nutrí« aproia la
nava Constitució

El doctor Schacht

fa

dóna explicacions sobre el comerç exterior Quedaran excedents
80.000 funcionaris i
alemany
seran retirados les
subvencions als excombatents

Roosevelt vol tornar
a confiar la corresEls funerals de la pondincia ebria a les
Companyies
Reina more d'Holanda

S'han signat els
tractats comercials
germano-soviètic
germano- finlandès

escàndol politic

a Praga?
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Pels Centres Ofieials
GENERALITAT
Gonsellerla de tiovernaoló. —
El senyor Selees va manifestar
ahir al migdia als periodistes que
els obrers del Sindical autenom
de la U. G. T. i el Sindicat Fabril
de la Indústria Textil, constiturs
en Front Tenle, en la reunió que
celebraren el diumenge passat,
acordaren unes bases que han
estat sotmeses al conseller de
Treball. Tan aviat com hagin
estat eetudiades aprovades ceran les que serviran de base per
a la regulació el treball.
* Es referí desprée a la nota
que fou facilitada a la surtida
del Consell dahir. i, ampliant-la,
digue que d'ara endavant els
serveis de pedida es realitzarien
d'una manera diferent a la que
.es realitzen ara, per tal de)garantir l'ordre públic. Digué que
es muntarien mes Cemissaries,
per districtes en que es dividire
Barcelona, i que a cada Comise
sarta el ecu cap tindrà cura de
les seccione criminal i social.
A mes, a les Condssaries
haurà les forces de xoc, seguretat i guàrdia civil que siguin
necessàries, i les casernes seran
construldes als mateixos local
en hi hagi installades les Comissaries. Les forces secan dotades dele autos i camionetes
necessaris per al seu trasllat
ràpid all on caletre En fi,
Que no es regatearä res, a
fi i efecte que els serveis de vigilancia rendeiiin la maxlma efi-

cacia.
* El conseller d Governació
va cebra ahir dues llargues visites del eemieeari general d'Ore
dre Públic i del cap de Serveis
d'Ordre Públic.
L'objeete de les visites foll
tractar de posar en pràctica activarnent les bases presentades
pel senyor Selves j aprovades en
el darrer Consell de la Generalitat, particularment la qiiestite
de l'encasernament.

El President, indisposat. —
'Ahir al migdia, en rebre el senyar Alavedra els periodistes
va dir-los que el senyor Companys eeguia refredat i que, per
taut, no sortiria de la seva
•bra. El Presidente des del Hit
estant va deepatear divereoß
assumptes de tràmit.
E le propers dios 29, 30 1 2,
Inhabila per a la Borsa. — El

Conseller de Finances. senyor
Martí Esteve, ha disposat que els
dies 29 i 20 del corrent i el 2
d'abril vinent siguin considerats
per la Borsa de Barcelona com
a inhàbils.
El Conseller ha pres
tat acord, atenent el costum establert a les Borses estrangeres
i que de funcionar únirement la
Borsa de Barcelona podrien produir-se pertorbacions.
Felloltació dele arrossers de
l'Ebre. — En virtut de la nota
publicada recentment, assenyalant la procedencia de rús de
l'arròs per a Ealimentaciú del
bestiar, la Comissió d'arrossers
del Bale Ehre ha trames un telegrama de felicitad() al canseIler d'Economia j Agricultura de
la Generalitat de Catalunya testimoniant-li la seva gratitud per
la carnpanya que ha portal a terme en aquell sentit.
L'exportaoló d'enslam a gel- El 1/ah Oficial a Belgica publica un decret establint
normes per a l'exportad() a
aquell país de fruitea i llegums,
entre les guate imposa que els
importadora de Belgica hauran
proveir- ce. per a introduir en
aquell país Trulles i verdures,
d'en permita especial d'importaeit5.
De moment s'establelz aquest
sistema únicament per a l'entrada d'ensiams; però essent Catalunya una regló subministradora
a Belgica d'aquests productes i
representant alee un perill per a
la nostra economia, el president
de la Generalitat, a proposta (lel
conseller d'Economia i Agricultura s'ha dirigit al Govern espanyol perquè aquest trobi la forma convenient per tal d'evitar

gel Reihing. Ricard Hugershore
Abraham Juda Gointov, Lydia
Denle" Kalt ma, Gorge Niard Pissard, Kurt Grossen Horn Franz
Grotvald, Joaquirn Qrosse. Naftali Grunque, Eduard Gruner
Deuschel. Frederic Albert Guatee
Martin, Sigfrid Guelpen Gad,
Víctor Hasson, Rteard Tomas
Hegarty, Frederic Hehenberger,
Albert ("murgues, Adolf Taixonera
i Perera. Emanuel Werainzer,
Otto Vegete Pista Hile BiTunner.
Josep Idante Rio, Ernest Isler.
Welter Jank, Carlo Jauch Schnell
Lezaro Cluerzon, Camilla GuiMatice, Pan Helmich, Maria C.
Gysi, Margarida Gunther, Mielin
Guerehon, Henrielle Jardinier,
Teodur 'Van der lieuvel. Philip
Hick, August Hildebrande Guillem Hesekiel, Pau Gutheinz Feber. August Van Haeeendoele
Mnurici Spetteer. Jacob Groebli.

milia, 6.662; farniliars, 11.019;
bona de pa, 5.840; de l'ea 3.638;
de carn, 2.342; d'arde, 3.133; de
gallina, 17; de bacallh, 19; de
cansalada, 43. Restaurant del
Pare; nombre de inenjars, 11683;
bornes, 965; dones, 376: infants,
368. lnformacions efectuades a
les demarcacions: primera, 149;
segons, 78; tercera, 87; quarta,
137; cinquena, 78; sisena, 51;
setena, 9 total, 1.013 informadone.
Menjador de Sant Jeroni: 181;
äpals eervits a Cornissaria pel
Restaurant de Sant Jeroni, 1.033.
liefugis: Roeafure nombre d'ho-

mes , 59-l; estades, 2.807; Santa
Caterina. nombre de dones, 210;
estades. 1.036; Reclusid de menora: Asil Duran, O; Asil del Bon
Pastor, 3; certitieats de no men(titilee 3. Fulls de ruta, 391;
vagalmnds recullits per la ronda, 29.

EI senyor Vilalta a Madrid. —
El conseller regidor d'Ingressos,
Despeses i Patrimoni, senyor
Rutile Oficial de la Genera- talla i
sortit cap a MaIltat. — En el seu número d'atril- drid per tal d'assistir a la republica el següent sumari:
unió del Gomita directiu de la
Presidencia: Llei de Mutual:- Unió de Municipis.
tate.
Per una emisaora de radio de
Governarie: Derret aprovant i
posant en vigor el Reglament del Ciroulaci0. — Es fa avinent
Cos ile Sometents Armats de Ca- tots ele constructors, industrials
i comerciante interessats en el
talunya.
Departement de Treball i subministrament d'una etnissora
de
Ràdio per al Departament de
:Jurat
Mixt
Obres Públiques
d'Orientes i Banca de Lleidae Cieculacita que el Buttleli
Bases de treball per al personal de la Generalitat sie Catalunya
del dia 22 de triare de 1 934 pulen_
d'oficines.
Comissaria Delegada d'Ordre cave Fantinci del concurs.
Públic a Tarragona í Negociat de
Concurs d'obres. — La Comise
Cava .; : Anuncia.
sie) de govern municipal, en la
Recaptació de Conlriburions
de Lleida: Edicto del Recaptador sessie del die 21 de febrer darrer, ac e rca( treure a roncurs les
de la Zona de ',leida.
Administracie de Rendes O- obres de reparad() de la coberta
bligues de Barcelona: Circular. del Mercal de Sans sota el tipus
Districte Universitari de Bar- de concurre de 11.383 pessetes.
celona (Institut de Segon Ense- Els industrials que enteren
nyament "Maragall"): Convoca_ prendre part a l'esmentat correrme podran veure els pressuposteria.
Consell de Primer Ensenya- los i plees de condicions al Negomal Adininistraliu de Proveíment de Lleida: .entruci.
Direcció d • Obres Públiques de mente, on esta tau exposats duBarcelona Electricital) : Anun- ran( les hores d'ofieina. Les proposicions han
han d'esser presentacie.
Direcció d'Obres Públioues de des en el termitti de mil, dies.
acompanyant-les d'un resguard
Girona: Anuncis.
Direcció d'Obres Públiques de de dipòsit provisional per la
quantitat de 1.1 3 8'5O pessetes,
Tarragona: Circular.
Delegacie dele Serveis Hidrän- sigui el Iii per 100 del concurs.
tics del Pireneu Oriental (ArSubhasta de lloes dele Meroats.
güe:3) : Anunci.
Administrarle Municipal. — Per tal que arribi a coneixement
Flirtee, subliaetes i concursos de les persones a les quals pugui
interese:su, ea fa públic que el
d'Ajuntaments de Catalunya.
Adminietració de Justicia. — din a d'abril propvinent, a les
n
0 120 del !mili, lindrit IlOc a la
Edictee j sentencies.
Casa de la Ciutat la subliaolu que
Inensualrinerit s • Iii celebra per a
radjudicacie deis llocs vacante
COMISSARIA GENERAL
existente als Mercats barceloD'ORDRE PUBLIC
nins, atnit l'advertiment que per
a prendre-hl per!, els que desde
Han esta'. posats en Ilibertal gin éseei licitedurs hauran
dos dele individus detinguts lila constituir al Negociat Adminisreunió clandestina que ton sor- tratiu de Provennents, des del
presa a "Solidaridad Obrera" el dia 27 del corrent, ele deu a dotze
diesahle viese!, anomenats Todel mall, fins a mil jit abans de
mäs Herreros Miguel i Jebe}, Fra- l'anunciada
per a la celebrad() de
dera Navarro.
suldirisla. el corresponent dipasil. SCIIM, el qual, i all res condiclons que estan exposades en
CONSORCI DE LA ZONA
les Direcelone dels Mercals respectina
I al ladee d'anuncis fiFRANCA
xnt ale baixos 41e la Casa de la
Sessió del Ple. — El Pie d'a- cede', no portean prendre part
quesla entitat en la seva darrera en la eubhasta.
sessió pueeeseestene del càrrec
L'entrada deis bono do Pasqua.
vocals els eenyors Jacint Muñez Seguint el costum d'anys
anteLan ga i Ant)eli Gosälvez Bavona, rii . rs, i per tal de facilitar l'enelegits per tal d'ostentar la re- trada de hens vius fl la cirial.
present tiene de les Societat s (ahee. destinats al ronauni d e ls reine
res alertadas als serveie mart- o per a la venda pública, amb
time, canviant-se per aquest mete) de les properes Pasqües.
motel les salutacions de rigor.
es fa avinent que es permeträ
S'aprovaren, un projecte
la
a
eubetituriö d'unes obres

carretera en construcció al Nord
de la tinta de el. S. A.—Secció
itareelona a Vilanova—i un altre

Servei Meteorològic
de Catalunya
817U11410 DINERAL A711108FERICA
DiiIIROPA A LES BIT Del. DIA
27 DE 1114119 De 18114
A «ralla tota la PartInaula bala
rloa, Fringa I a la Madi
domina ool nurolds iota ala electas
do dos mfnlmuma barcena/teles II.
Watt Pon al narren 1 Peltre • la
mar TIrrana.
Plou a ItkIla l a les III•• de bardanya I Illoilla.
A lo reata d• l'oeoldant d'Europa
ottralatala al bon tema., por• las
temperaturet han tornat • batall e
per harcr-as ',atablen venta del nora
que sorna/ponen al mottor fred d'una
depredada baromatrloa situada a la
mar ealtloa.
1187A7 DEI. TEMPS
A CATALUNYA. A La g VUIT

•

El cal asta sobort do nüvols alta,
excepcle de la van de elúrla 1 dels
plana de Babes l do •le, on hl ha

boira.

24 horra ea m'aEn los d
tra pen plugo' a la meltat coatanara,
la rnIxIma Interna« de loe qual,
tingué 1100 a Bereelcna, amb una
preciplteeld de a/3 lee; por metro

quadrat.
Lee temperetures extremes san
Mal lea seqUentst maxlma, 19 graus,
a Series; m'alma, 7 grato' sota zero,
ant llana de Capdella l al Port d• la
Ron alS ua.

(Les observacions dei ternos a
NI-cebarla, a les set na a la capçalera de la primera pagina.)

AL

tet, per resistencia i insults als agente
de Vautoritat. Després de les provee,
el dicht sentencia absolutòria per no
haver-se detnostrat els fets del, quals
facusava, Una altra, contra Jou quina Maurin, com a autor d'un article publicat al diari "Adelante", que
Ion considerat injuriós per a les autoritats. Tumbé fou absolt, car el
Tribunal no considera delirtM el dit
article. Una altea, contra Adler Mayer, el qual, trobant-se en un cabaret, va promoure un escandol enorme i agredi une guärdies. El Tribunal li imposà la pena de dotze dies
d'arrest, per considerar el fet com
un inancament, i cm que, per altra
part, ja havia complert aquests dies
de detenció, bou alliberat.
* El fiscal del Tribunal d'urgència
ha qualificat la causa seguida pel jutjat
!Matero 14 contra Josep Barriendos, _lote!" Guerrero. Valeria Cardona i Pau
Pamual, aeusata dintent d'incendi a un
tramvia de la I nia 56, al carrer dc
len Corts. a COUSeqllinCia di qua l es va
originar un tiroteig i resulta' mort Rafe! Aman, el cadáver del qual ion trobat
carbonitzat a la carretera del Manieoini de Sant Andreu i amb ferides el
processat Granero. Qualifica el fiscal els
fete com a tres delictes: el de tinenca
lliclla d'arma de foc ¡ pel qual demana
dos anys de presó per a cadamun dele
mocessats ; el d'intent d'incendi i demana
q uatre m esns , i el de coaccions, pel qual
sollicita quatre mees mes.

VARIA

Ihn' entrada des de les dues de
El dissabte vinent se celebrara la
la tarda de divendres fine a la reglamentaria visita de presome. Deninteixa hora de dissable. per
els jutjats i reiatories !limaran les
toles les dependimcies reraptateries (Fielats), niitjaneant el
pagament dele drets correspo'tenis i altres fortnalitals de
costum.
Notes de preu. — Fine al din
31 del corrent pedran esser Inundes al Negoeiat Municipal
d • Obres Publiques d'Eixampla
(segon pis de les Cases Consistorials), notes de preu per tal
(J'optar a l'execució de les obres
de remiende del fenn de macadam asfällic superfirnal del narren de Provenea. entre el Saló
de Garete Hernändez i l'Avinguda
segons les condicione i
pressupost que es !roben de t'iranifesl en la dita dependència.

DIA

Cursos it Conferéneie
s
ACADEMIA D'HIGIENE
DE CATALUNYA

Sentó inaugural de curs
L'Acadèmia d'Higiene de Catalunya
Ira celebra: la sessió inaugural del
present cura Presidi l'acte el ricepresident de l'Academia doctor Lluis
Claramunt, amb el doctor Mestre
Puig, cap dels serveis sanitaris de la
Generalitat dr Catalunya. que portava la representació dele honorables
senyors President de la Generalitat i
conseller de Sanitat. El doctor Cortes, que portava la representaciä del
senyor Alcaide de Barcelona; el doctor Deuloleu, per la Facultat de Farmacia, i el doctor Bellido, pel rectorat de la Universitat.
Ocuparen lloc preferent la doctora
Quadras-Bordes, per la Sederat
d'Obstetricia i Ginecologia: el doctor
Fornells, en representació del Sindical de Melges de Catarnnya; el doctor Pone i Freixa, en representació
de l'Academia de Medicina i Cirurgia ; el dcctor Trias de Ere, en representació del Collegi de Metges de
Barcelona; el doctor Francesc Puig i
Suecia, en representació del Collegi
de Farmacéutica; el doctor Escardó.
per IInstitut Mèdic Farmacèutic. El
doctor Castell i Cornelia, repreeentant
del Circo' Artistic; la senyora Salbat,
Per l'Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona: el senvor Reman
Gabaldä. pel Collegi Ofici -al de Parmaciutics de Catalunya; el senyor
Garcia Alzina, per la Societat Barcelonina d'Amics de la Instrucció; e!
doctor Manuel Bou, per l'Institut Estornatolngic de Catalunya; el doctor
Rafel Masclans, P el Col-legi de Fam
de la Comarcal de Batee--maceuris
lona-Ciutat; el doctor Ferran
la
Societat Catalana d'Otoper
tap er,
laringologia; el doctor Vellver Cusidä
Pe r !a Societat Económica d'Armes
del Palo: el doctor Danés Casabosch'.
per la Federació de Veterinaris de
Catalunya; el doctor J'asen Mestre i
Borren, pel Foment del Treball Nadorsal; e; doctor Antoni Sanromi, per
1:Acariern ,a de Farmacia de Catalunya; el doctor Mas .Alemany, pel Cos
de V erterinäria Mun:c:oal: el doctor
Grau i Blanch, per l'Hospital d'Infecciosos; el doctor Moragues i Pomar, per la Societat Medica Famaceutica dels Sants Costar r Dantiä; el
doctor Carles Soler i Dopff, en representació del degä de la Facultar
de 'Medicina; el doctor Alfons Nebot
i Torrents, per l'Institut Municipal
d'Higiene; el senvor Ros:ch, director
de l'Escola Industrial de Terressa; el
doctor Mur Ainsa, catedràtic de la
Faca:tac de Ciéncies, i altres que laríen interminable la Insta. El saló
del Casal del Metge estava ple de
distingit auditori.
El secretari de l'Acadèmia. doctor
Jaume Gras, llegi una anemona en
la qual es detallara !a tasca portada a cap per l'Acadèmia durant el
darrcr cura, posa de relleu la intensa labor portada a cap en el releen), cientiiic i la ;era actuació prop
de les altres entitats i corporacions
públiques co be de la sanitat. La memäria dl doctor Gres va mereixer
els elogis dels assistent.
El president de l'entitat doctor Josep Agell i Agell, va pronunciar el
discuto inaugural sobre "depuració i
esterilització de les aigítes". Comendient que sentia vivament que
raccident sofert pel doctor Peyri
bague% impedir pronunciar el discurs
d'enguany sobre lepra i feia vote pel
seu prompte restabliment. Tot seguit
va (e r un documentar esta:di sobre
l'esterilització i depuració d'ají/tics
posant de rellen els coneixements que
en la dita materia posseeix el doctor
Agell.
Frrun molt aplaudir i felicitat per la
concurrencia.

Vistes dele presos i la relamió dels fets
a consequencia dels quals estan detinguts.
* Al mercat tue Sant Antoni Ion
detMgut ahir Antoni Aragim Iturbe.
per haver-se insolentat contra un
guardia. Fou sumariat pel procedínimmt d'urgencia.
* En un telefonema rebut
l'Ajuntament de Badalona es din que
en aquel! Jutjar s'estan instruint les
prinicres diligencies amb motiu d'una
denúncia presentada pe! ma:eix Ajantament contra Bartola= Suben z Parra, per deiraudaci ji de cabals pública.
al inati fou dctingur, al
*
Preseig del Triomf, un individu que
inspira inspires a la policia. Digné
que s'anomenava Josep Valles i Rossell, de 35 anys, i portava una caixa
amb diverse; monedes de plata i bitIlee•Olo•t•.•••••••••n.
Unas fine a la quantltat de 300 peasetes. No va saber expl,car d'un procedien aquello diners i es llega a donar explicacions sobre el Iloc on et
duia. El jutge, per tant, ordenà la
ada detenziO. Sembla perü, que es
AHIR
CAUSES VISTES
tracta d'un pertorbat, ja que trobantoc als calabossns realitza i digné coA la Secció Primera no es veieren sec wolts estrato:artes. A niés, segons
causes. per suspensió de les que es- el metge forense, el detingut pateix
d'ataos epiliptics.
taven anunciades.
* A la Secció Se gona va milpariixer Pece Royo Malé, processat ASSENYALAMENTS
perque en un escorcoll practicar al
PER A AVUI
seu dornicili foren trcbades diverses
bninbes, pistons. metxes i altres atenAUDIENCIA
TERRITORIAL
eilis per a la fabricació de bombea
Sala Primera. — Major quantia:
El fiscal va sJdlicitar que li fns aplicada la pena de quatre anys, quatre Soler ¡ Torre Germans contra Maria
Lafulla i iisaal. -- Menor quantia:
mesos i un dia de presó.
Joan Cual contra Josep Sanch. —
* A la Secció Tercera es veje Inbibitória: Ramón Castellvi i Rouna causa contra Manuel Fernández, ben contra el Comité Liquidador del
el qua!, mentre examinava una pis- Bac de Catalunya i ministeri fiscal.
tola a casa seca se li dispara, pro.
Sa.a Ssgona. — Menor quantia:
duint-se una lesió ea vii all, a CO il Carlee Clemetson Palma contra Rade la qual el perdé. Tot -seqUncia mor Martinez Rubio. — Divorci:
això, bou processat perque no tenia Concepció Sacret contra Joan Coel corresponent permis d'arma de loe. mes. — Major quanta: L'nited Shoe
El fiscal sollicita la pena de (marre Machinery contra Fill de Murri Calmesos i un dia de presó per al pro- vell S. A. en liquidad'''. — Manuel
cessat.
Masdevall contra Caterina Ventanyol
* A la Secciö Quarta la vista i fiscal.
que eslava anunciada va esser susAUDIENCIA PROVINCIAL
pesa perque els testimonis que estaSeccii, Primera. — Dos orals per
ven citats no van compareixer.
tinença d'armes i injúries contra Jesús López i Jaarne Torres i dos mes.
Seo:in Segona. — Dos orals per
expedició de moneda i robatori conTRIBUNAL D'URGENCIA
tra Angela Seguí i quatre mes i Ma- INSTITUT DE CULTURA DE
LA DONA
S'Iti celebraren les causes seguent,... ria Sal/diez i catorze mis, respectiUna, contra Joan Sabater. per ti- ment.
Secció Tercera. — Quatre erais per
nenea illicita d'arma de inc. Fon conConferencia i lectura
denmat a quatre mesos i un dia de robatori, estafa i dos per furt contra
de Josep M. López-Picó
presó. Una altra, contra Antoni Ba- Leopold Fitster, Joaquim 'Altirroz i
Dijous al vespre el poeta Josep
Al. López-Picó donä, a la sala d'acde l'Inetitut de Cultura i Biblio011111111111iN111111111119111111111111111115111111511111111111111111111111111INIIIMININIIIIIIIIIINIMM1111111(111111111M11{111Eili11111111111111111111i1111311E tes
teca Popular de la Dona, la seva
conferencia-lectura "Suite ital:ana" i
--z,,--,-., d'altres poemes.
Tosen Starbi 1,e,pez-Picó comencis
fent una evocacii, de la formadd
d'Estalvi
naixenea de l'Institut de Cultura. que
Ini naseut i viscut paraVebluent a la
y ocació literäria de l'autor. Referint-se
a la benemérita nrganització i a
aquells que han pogut aixecar-la
solidificar-la, diu que "per damunt de
les fugues del temns i ile la presea
moderna s'afirma l'obra exemplar d'a-

de reparad() d'un entitt d'entine
dele (loe injertes ronelruits de
l'esmerilada carretera i regament
per ini(jir de betutn asfàltic del
Ira ente compres entre les vivendes deis empicote de la repetida Companyin terrovihria que
existeix en aquel) lloc i la carretera de Port.
S'aprovà igualment la eeetduche general sobre el servei de
sornes, curresponent n1 periode
meig-desembre de 1033.
El senyor delegat especial de •
l'Estat donä compte de la situa- ▪
d() dels projectes relacionals
amh la construcció del port de
aquesta amenaça a la nostra la Zona Franca i establiment
praduecid agrícola.
d'aquesta canviant-se impresDelegaoló del Treball. Per sions sobre Famsumpte, j es ron. :--_-:- .
un assumpte relacionat amb la vingua imprimir la mes gran "A
sa y a "Carta d'Identltat Profes- artiritat en la tramitada d'aional", s'interese:a la presente- quells, per tal litue coro més aviat ii
cid en aquesta Delegad() de Tre- millor pugui adoptar-se una rehall (Jonqueres, 2. principal. Relució definitiva que permeti N
primara) qualsevol ella feiner, de assesiyalar l'execució de lee Ei

Tribunals i Jutjats

de la .-.-;.E
E
Caixa
e-..
gC
a talunya w.de
geg Öeneralitat
le

obres.

g

Es refereix al remarcable exertv,
de Nards Verdaguer i Callis,
quualiiica d'"alta Iliee", en que a's
activitats que l'Institut Ira despleeit
no són sino un ressó de la sera
admirable.
Recorda despees el conferenciant els
Iligarris de Catalunya amb
les influencies italianes en la monta
cultura, des de "Sonani" de Beca:
Metge fins a les traduccions moda.
neo (Verdaguer i Callis, Marques de
BalanzO i Espona) de "La Divina
Comedia" i els estudis leopardians de
Tomas Gatees, amb un esment gent.
rós a totes les obres diportació
d'intercanvi realitzades a Catalunra
"
sota el ;mayal de la bona enteca
deLtelia.
El conferenciant pasea després
llegir ele parares Medite de la "Suite
italiana". "El secret de Florenciadiu-15 atnarat de la matcixa
que dicte la "Invocació" del Donatello, que figura en el 'libre "Mustia",
darrer publicat per Josep Maria Lä.
pez-Picó, i que comenea: "—Et
ama lliris del tall de respasa".
La iniluencia italiana deis paisarges
italiano es ir.aniiesta en Josep Mar:z
López-Picó en infinitat de versos. La
Hice de Roma la trobariem, pe:
exernple, en el vera que (a "...Sernprs
farent i sempre arquitectura", que e.
poeta llegeix. L'encis de les eche
cUnats detienes parla moltes vegadei
al poeta, cona per exemple Pisa, ea
la qual "amb el slienci i la Ilum, ele
cavallers fan sortija"...
Josep 31. López-Picó parla després
de les hores dilícli de la ciutat, /Me
res dieces de eesciat anàrquic, de la
incomprensió civil i de la pretesa dernacionalització que atligi Catalurea
des del rete al leer.
El conferencant acabä glossant la
intimitat barcelonina, i Ilegi, en aqueet
nit, diversos epigrames que torea
closos per uns goigs a la Morenita,
de l'autor. "sota la sobirania de la
qual — diu J. al. López - Picó — guno52Merit SOM tOl5 gent d'ofici aplieut
a la tasca de irr un poble".
El conierenciant—que havia esto:.
tat al llarg de la sera intereísant i
bella dissettació rumoro depravament — fou vivanient ap:audit en acabar-la pe) nombres i selecte auditori
que omplia la sala d'actes de rIne
titut de Cultura.
ELS CURSETS CIENTIFICS DE

L'ATENEU ENCICLOPEDIC
POPULAR
El cicle de der carsets científics ceg anitzat per l'Arene!, Enrielad:1:c
Popular, donará començament el proper dimarts, dia 3 d'abril, a les se.'.t
del vetare, amb el curset sobre "Es.
tat actual de Vendocrinologia", a cit.
rec del doctor Leandre Cervera.
Per l'assisténeia als deu cursets del
cicle cal la inscrinció, i els drets de
matricula es ele dues pessetes per a:s
socis de l'Ateneo i de quatre pesse.
tes per als no Sacie.
Gaudiran d'iguals drets que els saci de l'Arenen Enciclopedic Popular,
els noch de les segiients ent i.tats cultut'ale: Arenen Politechnicum, Atecen
Popular de Gracia, Ateneu Obrer
Martinenc, Ateneu Obrer de Sant Andreu. Arenen Enciclopèdic Sempre
Avant. Residencia d'Estudiant s , Associació d'Alumnee i ex-alumnes de
l'Escola ele Treball i Associació Obre.
ra de Concerts.

PER A AVIP
-----

Unió Democràtica de Catalunya.—

A les 19. 15, doble conferacia sobre
el tema "La llei ile conreus i la doctrina agrara, d'U. 1) de C.", a cärrec
deis senyors Josep Cirera i Soler i
Pau Romeva.
Unid Democrática de Catalunya.
Gräcia (Goya, 121.— A les 22. terCel
Ileó del curset de Dret politie a ca:,
rec del senyor E B. Roca i Cav.:11.
Tema: "Problema efOnärilieo-Social..
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ESTALVI A LA VISTA - ESTALVI A TERMINI
COMPTES D'ESTALVI COMPTES DE CONTRIBUENT

Oficines centrals:
BARCELONA
Palau de la Generalitat de Catalunya
Sucursal:
GIRONA

TARRAGONA

LLEIDA

de 1'011, 1

Ap o daoa, 3

(En organitzacló)

Pisca

3

AJUNTAMENT
Ele aervela d'Aealatanola Social. — Total dels serveis prestata per la Comissaria d'AssisCornites
tència Municipal
districte durant el mes de febrer
cierro':
Bocera d'urgència, 2.752: subsidie acordats, 3.810; total, 6,642.
Persones mistado:4u 011.1211 44 ti-

Quells que han conreat el tenga

heu imposat la senyoria de l'esperit'.

OPERACIONS QUE REALITZA:

-

dotze a una del migdia, dele saladita estrangers senyors John
'offmann, Pau Langenberg. Andreu Hunerjager, Rodolf Hollenstein, Lydia Hoffmann, Josep Tenf11 Johanseon, Hans Jabansson,
Henrich Itundobergar Huber,
Georges Ruin, Miguel Jorba i
Prats, Antoni Ignasi Jesús,
D. Olive Vignaux, Agnes Vitervo
Velera, g odo!! Vogel i Eberhdl,
bienio Rauch, James Huntingford, Isaac Josef, Jossef Jonkel,
301.4 EMÚ Ilmaktai Guita Ku-

Dimecres, 28 de mara de 1934.

PUBLI CITAT

BADALONA

IGUALADA'

VilanovaiLaGeltrtí

F. Layret, 144

Born. núm. 2

Rambla Francesc Macla, 1

E

L

MASNOU

Pral de la Riba (Casa da

Sant Feliu de Guíxols
Rambla Antonl Vida!, 35

EMNIMMINIMENIONNINIMINNINNid

Tomasa Hernández i Elisabet Duigendorf. — Un divorci: Caterina
Agulló contra Gabriel Méndez i
fiscal.
Secció Quarta. — Tres oral e Pe*
temptativa de robatori. lesions i mnrt
per imprudencia contra Jesús Garcia.
Ramon Garcia i Miguel Estopinyä.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejuclicis, a les deu. — Accident
del treball: .Mexandre Gib contra
Companyia Transmediterrinia — Accident del treball: Manuel Sentís contra Pedrea i Ciments. — Accident del
treball: Agustina Busquets contra
Lluí s Pede,.
Judicis, a les 10. 30. — Accident del
treball: Joan B. Solanes contra Material de Ferrocarrile.
A les to'45. — Reclamació de salarie: Frederic Jiménez contra Benet
Duran.
A les in. — Accident del treball:
Valer° Sarre contra Manuel Conejo.
A les 1115. — Reclamació de salarie: Pilar Agti!lera contra Elisa ( odina.
A les 1l'30. — Accident i reclamad?) de salarie: Pasqual Cuello contra
Manufactura Catalana i Mútua Catalana.
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'
Miseria, Ganadcsaa, Protesiones,
eta.
existentes on la extensa y rica
región catalana
misson.-

CUATRO PRECIOSOS MAPAS EN
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11ARGE1.011A, GEG011tt,

Precie de un ejemplar,
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Dimecres, 28 de mere de 9.3t

BARC ELONA AL
La Vida Corporativa
A l'Associació de Periodistes ria, de la qual extraiem les daaegueix treballant-se amb gran des següents; 3.139 inscripcions
activitat en la confecció del Cens de socia i 1.703.98650 pessetes
periodístic, una de les obres de satisfetes per soeorsos en 1933.
mes eficàcia que haurä realit- Des de la fundació s'han pagel
zat la primera de les nostres 13.055.20745 pessetes i compta
entitats professionals. Passen ja ara anib 9.798 socis, que reprede dos-cents els fulls recollits senten 25.335 inscripcions.
en ells hi ha una riquesa de
Foren aprov als també els esdadas tan extraordinària que als de comptes, els pressuposhauran d'ésser forçosament con- los ¡ les quistes mensuals, ¡ va
aultals per tots aquella que en acordar-se suprimir els Bons de
l'esdevenidor vulguin referir-se Foment i celebrar la consecució
a la vida periodística catalana.
però. el Gens un caire d'eficacia mes immediata, ¡ es el que
es refereix a respecte social i
que pot esdevenir molt aviat
d'una mäxima utilitat per ala

Té,

periodistes barcelonins. L'Assaciació de Periodistes prega als
nostres companys que encara no
hagin trames el sou full amb
destinació al Gens ho facin com
mes aviat millor, en benefici
propi i de la collectivitat a la
vegada. Cal advertir que el Cena
és una obra general. i que són
invitats a figurar-hi tant els
assoniats cona els que no ho són.
Els fulls han d'ésser tramesos a
l'Associació de Periodistes, Rambla dels Estudis, 12.

El Colle g j Oficial de Ferritateutics de- Catalunya interessa
de tots els collegiats que sollicitin que llur nom a la Insta d'abonats a la Companyia Telefònica Nacional sigui escrit

en

català

Tal com s'anunciä, el diumenge passat tingut lloc la Junta
general de l'Agrupació Mútua del
Comerç i de la Indústria al Teatre Victòria. que es va veure
completament ple.
Despras d'aprovar-se l'acta
anterior. fou llegida la Mulló-

deis den mil socio.
Foren elegía els directites senyors Baticells, Delgado, Escotar. Elgols i Gonzalez. i els con01111 ins senyors Pedró, Vicente
¡ Alavedra.
L'Associació d'Industrials Fle(pera de la "provincia" de Barcelona ha fel gestions encarninades a mnanalit zar la insostenible situaciO deis industrials
flequers per l'extraordinaria atea
soferta en els preus de les farines, i davant la impossibilitat

comunicar-les a tots eis asso_ FESTES DE PRIMAVERA
e¡ats, prega a aquests que passin
per les oficinas de l'Associació
La Comissió organitzadora ha
com mes aviat millar.
rebut 500 pessetes de l'Entissora
Ràdio Barcelona, 500 pessetes de
la Germandat "Mutual-Salus" rErnissora Rädio Associació de
en la seva darrera junta general Catalunya i 200 pessetes dels
va nomenar el següent Consell 3f. J. per a ésser ofertas com a
de govern: President, Francesc premis en els concursos de colBalaguer i Cataseis; vice-presi- xes i carrosses florides ¡ de Cós
dent. Hermenegild Mercader i Blanc, que se celebraran al PasValles; tresorer, Josep N'ala i seig de Gràcia el dia 14 d'abril
Torres; vice-tresorer, Marcelli vinent, a la tarda.
Sanad i Sanad; secretari, Josep
La COIlliSSió sap d'altres enGarcia i Jubany; vire-secretan, hilala i cases que talaba pensen
Jaume Solsona ¡ Vinyes; vocals
assessors, Francesc Vinyals i
Aguilera. Joan Granes i Rossi_
nyol. Martí Fuster i Salvatella,
Antoni Bages ¡ Carei; director,
doctor Higini Sicart i Soler,

oferir-ne.
Contestant preguntes que cada
dia es fan a la secretaria de 11
Cumissió referent a l'idearla ‘le
les carrosses, aquesla ha ( 'insistir que no pudran excedir
ine metres.
Una nota que donarä evidentment gran relleu ¡ simpatia a la
destilada, a part de les nombroses carrosses ja inscrites, serä
la participació a la testa de les
curset
organitexcursions del tercer
Reines de Bellesa de la nostra
zat per aquella Normal, i hi han astarro, que seran a Barcelona per
sistit mestres i mestresses de diverses contrades catalanes. L'espera de tal de disputar-se el tito' de
convivència entre alumnes-mestres i "Miss Catalunya".
La inscripció de cotices i carprofessors ha pres caires interessants,
com ha estas palesat en lacte que rosses florides i de CiSs Blanc
va cloure el Curset, que fou una ex- s'efectua a l'Oficina de Cerimocursió a la vila de Tossa. de la qual nial de l'Ajuntament (bajaos de
serraran record imborrable tots els la Casa de la Giulat), de les den
assistents. Ultra el proíessorat que del mal( a la tina de la tarda, (ola
prengué part al curset, actuä d'acola- p is
dies feiners, fins al dia 12
n a M ant de:s senyors cursetistes el
celebras artista reverend Josep Soler, del mes d'abril vinent.
Els premi s que s'ofereixen per
el qual, amb coneixement profund de
llocs i dades, mostri als expedido- als esmentats concursos aún els
d'arqueologia
naris e:a descobriments
següents:
romana fets a Tossa, la Vila-Vella
Cotxes I carrosses floridos
per fi, el tresor artistic, folklòric
Primer premi, 3,000 pessetes.
pictòric, que ha estas acumulant i
creant el dit senyor amb el seu tre- —Segon pr011ti, 2.000. — Tercer
ball constant cranys i el seu ta:ent prend, 1.000. — Quart premi.
i visió estética.
750. — Cinque premi, 500 riesEn el dinar, el qual prengué ai- setes. — Sise pretil', 300 pescares de banquet de comiat, en nom tes.
de tots els senyors mestres i mestresses assistents al curo, el senyor Vila Cotxes I carrosses de Cós Blanc
dirigí al proiessorat de l'Escola paPrimer prenti, 1.000 pesselas.
santes que expressaven no sols l'afecte — Segun pretni, 750 pessetes. —
sinó un cert deix de sorpresa expe- Tercer prend, 500 pessetes. —
rimenta da per tots ella pel caire hu- Cinquè preini, 200 pessetes.—Sima, fervorós i nou en proced:ments i
conducta amb que havien estas trac- ca premi, 150 pesadas,
tats per tots els professors, i feu Concursos de cotxes 1 carrosses
grans elogis de l'obra que porta a
t'orna I de Cös Blanc
cap la Generalitat de Catalunya fent
La Comissió organitzadora ja
sentir a tots els recons de la terra
catalana l'arnbient renovador capaç Ita resolt rarranjament i la distribució al Passeig de Gracia n le
de construir l'escota nova.
El senyor Vila agrai en nom de lribunes, Bolees, seients, eh u'.,
l'Escota aquest viu testimoni dels ensems que tot alb) referent
rnestres de Catalunya com a reconei- la circulació, a fi i efecte que
xement de l'esforç de la Generalitat, tolhorn pugui acomodar-se amh
a la qual el professorat posa la ma- Iota facilitat, la tarda del dia
jos voluntat i tot el seu esper:t. Els 14 d'abril, durant els concurso,
mestres ja saben que a l'Escola hi ¡ les batalles de flors i de contenen la sera can comunal. El comiat
felli.
bou impressionant.
'renint, en comide la gran
quantitat d'automòbils ninb e ar rosseria coberla registrats a la
ELS ESTUDIANTS

ui
l iet i P e ti a
UNIVERSITAT AUTONOMA
Curset sobre cancerologia experimental, sota la direcció del doctor
Vicenç Casulla. — Dita 3 i 5 d'abril.—
Doctor Blumentbal, ex-director de
:Institut del Cáncer, a Berlin, traetara: "La eilestia de Vorigen, i sobre
biologia dels tumors malignes". —
Dies 7, lo i 12: Doctor Vicenç Carulla, professor de la Facultas de Medicina: "El cáncer experimental; el
cáncer espontani dels animals de laboratori". — Dies 17, 20 i 21: Doctor Basili A. Cuevas, del Lahoratori
de Cancerología de la Facultas:
"Reacciona serológiques per al diagrtbstic del cáncer". — Dia 24: Doctor
Luís G. Guiiera, professor d'Histologia: "El sistema linfälic i les detenses ansiblästiques". — D:a 26:
Doctor Builll Deuloieu, professor sie
la Facultat de Medicina: "El conreo
experimental de teixits i la seva importancia en cancerologia". — Dies
28 i 3o: Doctor P. del Rio Hortega,
director de FInstitut Nacional d'Onco:og:a: "La histología dels tumors
nerviosos", Les Iligons tindran lloc
els dimarts, dijous i dissabtes, en les
dates i ordre anunciats, a les onze
del mati, al Laboratori de Cancerologia de la Facultas. Matricula: 23
pessetes. Els alumnes de la Facultas
de Medicina i els membres de la Societat de Biología, de Barcelona, tin¿rail matricula gratuita.
Títols de Batxiller. — Pel Rectorat
han esta t expedita els seguents titols
de Batxiller: Antoni Muntaner 1 Ramis, de l'Institut de Tarragona; Isidre Roca i Ferrer, i Antoni Faura i
Major, del de Tortosa.
Curs de Geografia física, a arrec
del senyor Marcel Chevalier. — Ha
desvetliat gran interés el cura de Geografía física, que a la Facultas de
Filosofía i Lletres i Pedagogia de la
Universitat donan el senyor Marcel
eh evalier. El cura començarà el dia 4
Irabril i seguirá tots cts dilluns, dimecres i divendres, com el primer dia,
a les quatre de la tarda. Ha causat
veritable satisiacció el fet que sigui
Dure la inscripció al dit cura, la qual
cosa perinetri a tots els estudiosos
seguir les lliçons de t . :Ilustre iisibgraf.
Ingrés a la Universitat. — Denni
es posaran a la disposiciO dels que ho
desitgin els programes de temes a
desenrotllar en el curs intensiu dingris a la Universitat, preparas per
la Unió d'Estudiants, Rivadeneyra, 4.
segon (plaça de Catalunya). Aquests
cursos tenen Iloc de set a nou del
vespre.

ENSENYAMENT PRIMARI
La Setmana Santa i les vacances
encolare, — La Federació de Pares
deis alumnes de les escotes de l'Estat,
de Sabadell, ha adreçat al ministre
d'Instrucció Pública el telegrama seguent:
"Junta Federació Associacions Pares de Sabadell, en nom de tres mil
associats, protesta tancament escotes
Setmana Santa per ferir principie ;aire
i constitucional.—President, Braceos;
secretari, Soler."'

ELS MESTRES
El curset de perfeccionament a
l'Escota Normal de la Generalitat. —
D'acord amb el que fou disposat oportunament al "Butlleti Oficial", han
estat realitzant-se amb molla intentreballa, yisites
eitat les clases

tosina, de Tortosa. Individuals: 30 de
Barcelona; 3 de Sitges; 3 de Malgrat;
3 de Eigneres; 2 de la Colònia Giiell;
I d'Arenvs de Mar; i de Badalona;
1 de Blanes; t de La Buchs; t de
Mataró; i de Sant Joan Desoí; i de
Sant Just DeSeern, i t de Vilasear
de Mar. Infantils: 57 notes de les Escoles de Sitges i 47 nois de les Escoó,
tes de la mateixa poblaci
Total: re3 socia nous.
Curs de Catalä a l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. —
La setniana entrant començarà la
tercera part del Cure de Catalä que
es dóna al local de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana els
dilluns, dilaceres i divendres, en dos
grups d'alumnes, de 7 a 8 i de 8 a 9
del vespre, respectivament, Les mas
series que seran explicades en aquesta darrera tanda de lliçons seran:
Elements de Fonética, Ortografía,
Prosòdia i Nocions de Dialectologia
catalana. A final de curs seran repassades les questions sobre les guata
hom pot amb mes freqüència observar faltes en el llenguatge parlat i
escrit dele catalana. Per a inscripcions
per a aquestes lliçons caldra adre•
car-se a la mateixa Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, carter dels Ares, núm. 1, principal. Teleion, 18862,

ele

matricula de Barcelona, ¡ el veLee vacantes escolars. — Per la rtió/ espai que per a la celebraConselleria municipal de Cultura ens rió de la festa es (raposa, la

ha estas facilitada la següent nota:
"En virtut de l'Ordre del Ministeri
d'Instrucció Pública i Belles Arta,
disposa n t que les vacances de primavera a les escotes nacionals comencin aquest any el dia 25 tle l'actual
i acabin, improrrogablement, el dia 8
del següent mes, a l'objecte que la
tasca escolar preparatória de les festes comniemoratives de la República
pugui realitzar-se antes dels dies que
precedeixen el 14 d'abril, les escotes
municipals i els grups escolars de Barcelona faran les vacances durant els
esmentats dies a fi d'obtenir aquella
finalitat, sense alterar, per tant, la
modalitat que la República ha donat.
A mes, el senyor conseller regidor de
Cultura ha tingut en comiste que en
el curs escolar slauran donas els
des de classe que estableixen les disposicions vigents."

Cotnissió prengué l'aeord de no
permetre l'arces al recinto de la
batalla al Passeig de Gränia als
colare; i automòbils reherts que
no fingir' estal adormile i dioposals per tal de eollaborar al
intlior relleu de la festa.
Ahir s'inscriviren les canrusses "Caprici japones", "Abundancia", "Canigó" ¡ "Cadí".
La inscripció s'efectua a l'Ofieina de Cerimonial de l'Ajunta-

nieta (bajaos de la Casa de la

Cintat), loa els dies feiners, de
les deu a la una, fins al dia
del propvinent mes d'abril.
Concursos de cotxes 1 corroen*.
floridos I de Cds Blanc
M'ir al mal( visitaren la Comissió organitzadora de lea le estes de Primavera que es preparen sota el patronal ge de la tiloASSOCIACIO PROTECTORA neralitat ele Catalunya 1 de l'Ajuntament de Barcelona anal
DE L'ENSENYANÇA
inotitt de commemnrar el tercer
CATALANA
aniversari de la República, diverelements interessats a conNous socia — Durant el mes de sos
marc han ingressat a l'Associació tribuir ni mes gran lluïment
Protectora de l'Ensenyança Catalana les Usas.
els següents socis nous:
Principalment cal remarcar
Collectius: Ajuntament de Gavà; roferiment de la Seeeid de FloCentre Catòlic RenaiXernent, de Ca- ricultura del Foment da l'Huirti net de Mar; Ateneu Popular d'Argenl'Assoclació de Jarditona; Agrupació Catalans d'Amèrica, cultura;
de Barcelona; Germanor Catalana i nera 1 Floricultors de Catalunya
de les gentils florales de la
Republicana, de Barcelona; Vida Tos'.

.-2re•Y'r7r
r
rehabilitació dels impostos suprimits,
una compensació económica pele evidente trastorne i perjudicis que les
perilloses installacions petroleres originen als nostres inunicipis. JustiliAcció Catalana Republicana que,/
SEMAFOR DE MONTJUIC 'a Marsella, de l'Ag è ncia 3frta.
Ilur demanda en qui el Monopol!
Delgado; el suec "Lunaria", amb
de Petrolis explota amb aman de lucre
ACCIO CATALANA REPUBLI- una renda pública. El negoci exigeix la Guita& 111arItIrn del Gasten de potassa, cap a Guttemburg i esCA DEL GUINARDO
implantació de grans factories i dipó- Illontjuic del dla 27 de maro cales, del sényor Tomàs Mallot
Rambla Volant, 39
sits de sumirles inflamables, i el seu
i Bosch; l'espanyol "Urola", en
de 1934
Es recorcla als serie i amics que rendiment cada any va augmentant-se Obeervaolons meteorolelques: llast, cap a Gijón, dels senyors
el vinent diumenge, iiia 5 d'abril, tin- acuse que rendeixi cap benefici als ajurb A sol ixent vent al N. E. Bula, Regato ¡ Fontbona; l'alemany
(In lloc la visita a l'Aeròdrom Cana- tameme afectase.
cercle tapat; al migdia S. S. E. "Calania", amb càrrega general
La base de Ilur reclamació és el risc
des. La inscripció tetan oberta fina
i de trànsit, cap a Genova i Nidenla, dijous. Prcu del tiquet tres pes- que aquestes factories suposen per als fresc, cel amb cirrus ¡ horitzons pols,
dels senyors Baquera, Kusmunicipis que han de suportar-les. boirosos, ¡ a sol ponent S. amb
setes.
Lloc de sortida, a Ics nou de res- Amest risc és reconegut pel propi mi- la mateixa torva, mar marejada che i Martin; l'anales "Runa",
hast,
en
cap a Alger, de l'Agènnisten i de Finalices en documente i co- del S. E. i el cercle queda bojtalge social.
cia 3Irta. Witty; el francés "Almunicacions oficials que adjunten a la ros.
instáncia, la qual acaba amb la súplica
Baròmetre, 754. — Ter/neme- sina", amb cärrega general ¡ de
al Govern que es digni estudiar la
trànsit i 153 passatgers de tränAMICS D'ACCIO CATALANA
qüestió plantejada, acudint a les Corta
sit, cap a._. ._
M arsella 1 Génova, del,
M oviment
2
de vaixells a posta senyor Joan Salvador.
si calgués, pesque s'atorgui als Ajen- Ins,
Les entitats del Districte IV
lamenta del litoral, afectats per les grane de sol. — Demoren a l'E. una
(part baixa), de la barriada del
factories petroleres del Moucpoli, una goleta j una corbeta que reboliPoblet (Districte IX) i del Dis- . compensació económica que pot fixat- nen, ¡ un pailebot que ve en popa.
MOVIMENT D'AVIONS
tricte V s'estan organitzant
I se en una pesseta per cada mil litrcs Pel S. una polacra goleta que
de petisa; i derivats que ent:In en aquells passa a ponent, i una balandra
AHIR
AFILIEU-VOS-HI
grane dipòsits de matèries inflamables, que ve al port, i al S. 0. un berAeròdrom de PAIr-France.
ta a dir, una décima de centim cur buco
gantf goleta, una goleta i dos Procede/a de Tolosa, a les 816
Signen la instancia els alcaldes d'A- pailebots que van en popa; dos
arriba, l'avió amb carreu, mercaValencia, Barcelona, Tarragona,
Acció
i. lacant,
Pasajes, La Coru5a, Santander, Gijón, pailebots a motor que venen al (lenes ¡ 3 passatgers.
mateixa
port
un
que
va
cap
a
la
i
Procedent de Marsella, a lea
Vigo, Sainaste, Sevilla, AlrneCatalana Republicana 1 Bilbao,
direcció: de vela l l atina tres fa- 750 arribä lavuó amb correu.
ria i Málaga.
diverses
direccions
per
a
lutxos
Oficines
centrals:
Corte Catala- I
E
rnercaderies i 4 passatgers.
i un cap a aquest port.
i nes, núm. 53g, pral. - Barcelona 1
Procedent de Casablanca, a les
Nous serveis telegràfics
N
1153 arribi l'avió amb corren,
mercaderies i 5 passatgers.
El Centre de Telegrafs de BarMOVIMENT DEL PORT
A les 1504 aortf l'avió cap le
d. Wat .
anyr, dr
celona, tenint en cumple reatenTolosa
amb correu, mercaderiea
siö cada vegada mes impurtant
profeasid
Vaixells entrats. — De Bilbao i 1 passatger.
1 de la ilustra ciutat, descentrageneral,
amb
earrega
escales,
i
que s'es'a a
A les 15 sort( l'avió cap a
litza importants serveis, si be el motor "Anboto Mendi", de la
currcr
de montera /tomes afectaran a Cia. Navitera Sota i Aznar; de Marsella amb correu, enercade,Sarria, Sant Gervasi i Sant An- Tarragona, amb càrrega general Mes i 5 passatgers.
A les 824 sortf l'avió cap a
dreu.
i de tränsit, el vaixell "Ciutat de,
lingrris
aris
snei:
sts
Aquestes sucursals, els domi- Reta", del senyor F. Arguirnbau; Casablanca amb correu, mercaformació de la Dentar-carió
cilia de les guata semi al carrer de Swansea, amb carbó mineral, deriea i 5 passatgers.
L'avió aeropostal que sortí el
• le Jatune Piquet, 1 1 (Sarria)
eornprotne"
el vaixell "hola", de l'Agencia
earrer de Sant liervasi, 61 (Sant Mrla. Witty; De Amaterdam, Rol.* dia 18 de mere a les 8'35 amb
tent-se a pagar la mota lucernal
destinactei
a América del Sud,
Gervitai„ 1 carrer de Malais, 4 terdarn i Oran, amb carrega gede dues pessetes i ofrrin 1,1 elsasez;e0sluutSant Andreu„ des d'avui faran neral i de tratad, el vaixell ho- arribä tu Rio Janeiro el dia 24, a
les
12
hoces;
a Buenos Aires el
ja tuts els serveis que abans no- landés "Aurora", dels senyors
Aida d
mas pudien fer-ae a la Central Talavera i Fills; de Cardiff, amb Iba 25 , a les 10 hoces, i a San• • , de ...... de 193...
de Plaea d'Antoni López, 1, o carbó mineral, el vaixell fintan- tiago de Chile el maleta dia, a
El sollieilaat,
sigtð dipósit de telegrames tant des "Wiima", dele senyurs Coma les 18 horca.
per Espanya com per restrau- Riba, S. L.; de Palma, amb corAeròdrom de l'Aeronàutica Nage l . , el maleta que els rädius i ren, mercaderies i 126 passat- val. — El dia 26 arriba procecablegrames, i a mes gira tele- gers, el motor correu -Ciudad de derá daamerica del Sud i Larraix,
al116111111111111111111111116111~1111111U11121111m11121111B11n1M12111nlimi grafies per a tot,
Barcelona", de la Cia. Transme- a lea 1657, l'avió -REINE:EL
El Iliurament a doinicili que
d'Avilés, amb carbd 1)-2537", amb correa.
Rambla, que estan disposats a abans, cola ja he iutdt 1, sortia de diterränia; vaixell "Sud"; d'AviProcetieut d'Estutgard, amb
mineral,
el
fer e maxim esforft per tal que la Central, ara es tara des de, les
amb carbó mine- escales a Ginebra ¡ Marsella, a
la projectaila Batalla de Flurs ditea sucursals, ro que repre- les ¡ El Ferrol, "Norte",
les
1715 arriba l'avió "ROHRdos
loto
vaixell
i el COs Blanc restillin merave- sentara 1.111 gran aranlalge ala ral, el
• senyor D. Mumbrú; de Bue- BACH D-1727, amb corren,
l l osa expressió dels jardins ea- destinataria d'aquelles barriades. del
nos Aires, Montevideo, Santos, mercaderies ¡ 2 passatgers.
!alelas.
L'horari actual provisional es Rio Janeiro i Alger, amb cärrega
Procedent de Madrid, a les.
També recolzaran la impor- de nou a dotze del mati i
i de trànsit i 3 passatgers 1230 arribä l'avió "FOKKER 9
täncia de les festes amb el gen (pitare a set de la tarda, tots general
per a aquest port i 153 de trättail. EC-AIIII" amb corren, mercadeaut mes decida l'Agrupació
els • dies feiners, i de nou a unze
"Manta", del rice i 4 passatgers.
Fabrica/da le Cutifel t 1 Serpen- del metí els dies de testa. 31all el vaixell francés
El dia 26, a les 1720. sorti
Salvador.
tines; Gremis d'Hotelers j Con- aviat s'ampliara, de vuit a elotze senvor Joan
"HEINKEL D-2537", amb
Al dlc. — El vaixell -Roberfiters; Associació de Llogaters ¡ de tres a set, i mes endavant
Ramon corren, cap a Marsella.
te Carruatges de luxe ¡ moltes será detinitivament de les viiit to TI.", del senyor Fill de
A
les
755 sorti l'avió "ROBAaltres Corporacions representa- del metí a les nou de la nit, seis- A. Ramos.
D- 1720" cap a Estutgard,
Vaixells sortits. — Distäncia 13ACH
tives del comen: i de la indústria se cap interrupció.
amb escales a Marsella i Gineque est en disposades a fer el que
El cap de Barcelona ens anun- navegada dels vaixells que han bra, amb correu, mercaderies i
calgui per al mes gran èxit de cia per a molt erial fer refor- sortit: fora d'horitzó es troben
passatgers.
les festes, puix entonen que mes seinblents a la resta de les els espanyols "Atxuri Mendi".
A les 930 sorlf l'avió ` FOXaquest estä vinculat al hon nom barriadea.
amb ctirrega general, cap a Va- KER 10 EC-AMA"
cap a Madrid,
de Barcelona.
lencia, de la Cia. Navilera Sota amb correu, mercaderies
¡ 4 pasEn aquest sentit la Comissió
¡ Aznar; "Nurna", en Ilast, cap
satgers.
ens prega que tornem a reclamar
a Gijón, dels senyors Coma RiBase Aeronaval.—A les 7 sortf
l'ajut de les principals cases co1m, S. L.; ritaliä -Recen", amb
mercials perque. seguir,' l'exemcàrrega general, cap a Veracruz l'hitiroavió italiä "I-RUDO" cap
Marsella, Génova 1 Roma, atnb
ele d'algunes /non ¡mpoetnts que
i escales, del senyor Emili Ce¡tan instituit valuosos premis
remitid; el norttec "Ingria", amb correo, mercaderies t 3 P assat
-gers.
n Iestinals al Concurs de currosTreballaid ahir al mati a bord del ve- cOrrega general i de tränsit, cap
ses i Cós Blanc, vulguin tivi ma- les italiä "Guadero", un mari anornenat
teix contribuir directament a Bardiani, de 53 anys, va caure per l'esl'esplendor de tan simpàtica cotilla a una bodega i es fractura :a
tibia i et peroné dret. L'esmentat marifecha,
nes fou auxilias de primera intenció a
la casa de sccors del Port, d'on passä
a l'Hospital Clinic en una ambulancia.
La Junta de Govern de la Villa de Suctirsals, estaran ohertes: dijous, de to
impost municipal sobre — En sanear la portella d'un taxi, Salut "L'Alianca" ja públic el hall del a 12 del mar': divendres, de 4 a 7 de la
Edith Vila González. de 25 anys, s'oca- concurs de cartells emés pels mernbres tarda; dissabte d,e oa si de 4 a 7, 1
el consum de la benzina? sionä una herida contusa a la mä drena. Idl Junt. senvors Josen M. de Sucre, dilluns, de 9 a 12, per a teta mena d'oFou assistit a la casa de socors del S. Maten i ¡'la, Ernili Bosch-Roger (en peracions.
L'alcalde de Barcelona ens envía, carrer de Barban.
representació del Circol Artistic), Majunt amb un exemplar de la instancia
— Ahir al mati, a la placa de Cata- nuel Alcantara Gusart i Felip Barjan
La setmana paseada s'efectraren, a la
asirecada al (joven denla:la:a la Con- ba/ya el taxi 13 -30810 topa amb un ca- (en reprr,entació de la junta de Govern) dependencia central i sis sucursals de
cessi5 de la compmsacio económica per o lió de la "Campea", AnibdOs \chicles i del Sr. Juli Soler de Trinxeria, que no la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de
a tenir CO la jurisdicció deis alcaldes resultaren amb alguna desperfecee. A rxag ué assistir per nialaltia.
Barcelona, les: segiients operacions: 3.6zo
signa:as les gran; iactories petroleres conscqiiincia de la topada August FerDespees d'una laboriosa discussió. el imposicions. per 1.173.804 pes setes; 2.626
Im la Campsa, una atenta salulaeiii en rer, de 33 anys , que aliara en el taxi, Jiirat, per majoria de vote, ha premias reintegraments, per 1.213.36000 pessetest
. l'alcalde de sufrí diverses con:usions, de les guate els cartells que porten per lema "L'em- 3 Compres de valors. per 3. 50740 pte3.
la qual ens comunica Inc
Santurce, iniciador de la campanya, ens fou assisti t a la casa de soeces de la par de Vobrer", núm. 35 , primer premi: Nous inmonents: 312.
prega la máxima pnblicitat del docu- Ronda de baut Pere.
"15 de marc", número 34. segon precni.
— Ahir al flan, pels volts de les den, i "Contrae III", número 3o, tercer premen t , que ha estas reparta entre els diS ' aVisa als que t:eguie robes en Teputats a Corta, a fi dc recolzar-lo amb als tallers de La Catalana del Gas ins- mi. I fa constar que a part del% car- mondes a la Caixa d'Estalvis i Ifont
entusiasme prop del (juren).
tallats al carrer d'Almogavers feren tells premiare, n'han remarcar altres qua- de Pietat (Central), les dates de p e or.
En l'esmentat docencia els alcaldes explosió iia5 comptadors, a conseqüèn- tre que els segueixen en mèrits. dolent- ei gaeifi o empenyorament de les guate
dels ajuntanients del litoral, que tenci cia de la qual resultaren ferina dos em- se que no hi bague% altere prenda siguin anteriors al 30 de juny darrer inIlur jurisdicció factories petroleres, please de la Companyia anomenats Jos- per a ccincedir-los-hi.
clusivament, que en la subhasta pública
Continua l'exposició de cartellg °ber- (me tindra lloc en aquest Mont de neexposen al ministre de Finances que la quitn Gilabert i Pasqual, de 45 anys,
Llei de 17 de talare de 6)32 pruhineix casat, anni domicili al carrer de Ma- ra fins al dia r (l'abril compres. de 3 a 6 ta( el dia 7 d'abril es procedira a la
Vestahliment d'impostos locals sobre
llorca, 325, ponerla, d'ofici peii, que re- de la tarda els dies feinere, i de 9 a u venda de les nenyores dele préstecs núproduces del Monopoli de Petrolis a fi suultmi amb ferides per arrencament to- i de 3 a 6 el 5 festine.
meros 13.277 al 5106 que no hagin estat
d'evitar l'alteració dels preus cono
nrorrogate, desempenyorats o venirte antal del llavi inferior i barba, fcrida contusa a la regló parieto . occipital dreta,
cela abans.
Les Oficinee de la Calva d'retalris i teriorment.
Sense dernanar la rehabilitació dels de pronòstic greu, i el lampista Antoni Mont de Pietat de Barcelona, Central i
impostos municipals de consums que G.Miez i Dote, de 27 atlys, domiciliat
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat
gravaven abans aquells productes, re- al carrer de Vista Alegre, 18, primer,
per a avui cl, eegiients pagaments: Salclamen l'atenció del Cn.vern a favor d'a- el qual presentara ferida al llavi infe- Adolf Alvarez,
vador Andreu. 1 o52"lo reesetes; Toa
de 55 arlY s, e s Produi
quells poca municipis del litoral que hui rior i barba. amb pèrdua d'una dent.
diverses erosions. Fou assisti t a la casa (Stirn Barraquer, 2°563; Mariä Ballte,
de suportar les grans factories pesto- Antbdós ferits, desprs d'ésser auxi- de socors del Port.
6'47: Bastonea Bennassar, 6o.427.69;
tests anal, tot cls inconvenients í tras- liats de In linera intenció a la casa ,le
— Ahir a la tarda es barallaren di- Matilde Farriols, 27636; Serafí Colotorna que comporta aquella perillosa in- socors de la Ronda de Sant Pere. passa"' 1 4 3 26 75; A. Fabrega. S. en C.,
ges reines del carrer de Llull. Una mi
242051 loan R. Ferrer, 113. 51; Angel
lámIna sense cap compensació per a ren en el cotxe ambulancia a I'llospi- ver
d'elles, Pilar llontoliu i Arnau, de 35 Ferrer, 838'93; Cristefol Garcia. col'eras; municipal.
tal del Sagrat Cor.
anys, resulta amb una erosió a la cella
— Al dispensari de la Universitat fssu inferior esquerra. Després d'ésser auxi- artes 26.23014; Josep M. lover, 1.3c428;
Recorden en el docuinent les angúnies
setenes fa poc pels pilles de Santur2e as sistit el g uardia una Andreu Fresna- liada al dispensar; del catres del Ten- jeep Masada., 'arios; Josep Maecar6,
30 ; losep Orriole, 4•222'7O: Maria
i Pasajes a conseqiiencia de l'incentli dillo, de 311anys, el qua: presentara una las, pasea al seu domicili, al número 267 42.130
, N .1
•
szenion r iera, 2to'61;
d'un dipòsit immediat als tancs de ga- ferida per arma de foc a la regia pal- del mateix cartee.
Manufactures S er ra i Ralef, 207'27:
snlina al primer poble, i del, temporals mar i sortida a la regia euperciliar i
uns Carlee Travy, 206'io; Pere t.'idal, 5922;
de
Can
Tunis
la
barriada
—
al sego ti, que causaren desperfectes as interna de l'avanthrae esquerre, paräli- Ettardies i el unblic va confondre Josep
Jesús Vira. 332'08. i finura) N'ennouth,
dipósits de la factoria i escamparen la si del raids, de pronóstic gren. Segons
Arias LOner Per un atracador i li van 22 102'76 pessetes.
gasolina per la India amb el consegiient manifestació del propi lesionar, la fe- donar
diversos cope, causant-li lesions
perill d'incendi. Aquest is un fet tan rida se la produí en disparar-se-li una pronästic reservat i àdhuc ii van fer
Per dificultase sorgides a datrera hora
evident—diuen--que no amtet dubte ni pistola que examinara al seu domicili, un dispar amb escopeta de caca, de resulha calgut ajornar la inauguració de la
refutació. Les factories petroleres cons- carece de Borrell, 77.
tes del qual sentí ferit d'una perdigonada cinnirena Exposició de Treballa Ma— Al carees de Floridablanca, entre a la cama.
titueixen una servitud onerosa per
nuals que l'Agrupament Escolta Ramnn
als municipis obligats a suportar- lee de Rocafort i Calabria, es baralla— A la mateixa barriada, 1 a pOrs
les, eón un gravamen perjudicial per ren Pere Cruelles ; Esteban, de 25 merres d'on succei l'antetiorment expli- Llull, de G. E. loventut Catalana (Dipu69, pral.) tenia anunciada per al
als pobles on radiquen, per la qual roie an y s, i un altre individu que es féu es- car, une guàrdies, i tarnhe veins, la van tarió,
dia 24 d'aquest mes. Aquesta exposició
aquests es seuet obligats a reclamar la cäpol. Cruelles resulta amb ferides pun- emprendre a cops contra Enric Rosselló, seni inaugurada asni, a dos sanarte de
justa compensació económica que els zante a la cara. El ferit, des p rés d'au- ei qual arma a hincar cargols, i el van vuit del vespre. Cal imitació per assiscorrespon. Manifesten que fine aviii, xilias al diepensari de la rniversitat, deixar mig estabornit.
tir-hi fa sinclita exposició romandra
mataras les gestione que s'han fet, el fou traslladat a l'Hospital Clinie.
Ambrlds ferits van paSsae a l'Hns- electa tots el, dies feinere de 19 a 21 la,
Ahir al migdia, en baixar d'un vital Fine ara no Ola pogut saber quise i eis bestias. d'II a 13 h. Fins al dia 15
Govern no iba dignat ocupar-se de l'assumpte, ¿emanen, !ente significar una tramvia en mana al passeig de Colom eón eh autora materials del tel..
.45 mea ale '21*
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WIENER PARE CLU/S,

IENA
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Sempre seta distingit el Barcelona
Lawn-Tennis Club pel seu afany
el olerle als aficionats tenistes les Orttnlcie dels matas internacicnals
gran envergadura, sense reparar en
el possible advera resultat esportiu
ni tampoc e0 problemàtic resultar
econórnic del mate. El decidir temen
abril 1984 csportiu
deis dirigents del cuele del
canee de Ganduxer els ha empès
constanttuent vete la realització
je gestes grans manifestacions tenistiu
ames per tal d'olrenar-les &leí ala seus
associats com a tots els aficionare en
.443 99 ,-•• 6.0i geneaal. Prora d'alee es el nombre
7,443 99.‘- 6.01 de matxs duts a terme co les scces

deis Estudios, 11 i 18 1 Bousueedbs 1 1

Frau llquid a que negociem el» eupons venelment 1

Ith
z°
DEUTES DE L'ESTAT
7
Stete.
2140
Interior 4 "S
Exterior 4 %
1.40 %
1928 140 % "
Amores. 3
Amortit. 4 %
21.40 % •
Amortit. 4 % 1928
t ere
Amere 4 ei % 1928 140 %
140 >e
Amortit. s % 1926
Amortit. 5 % 1927 1.40 %
Amortit. 5 % 1929 140 X
O. Deute Fer. 4 39 % 1 . 40 2;
O. Deute Fer. 5 543 140 %
O. Tresor 5 Je
(vencim. 1 3 abril) 140 %
O. Tr. • 5 (e. 25 a.) 1 . 40 %

ete„

1:1 pf
70.- 4.49
83.- 4.79
74 . - 395

Gallega d'Electricitat 6 Y.
Esp. Electric. i Gas Leben 6 Y.

pIatee prestigieees, com ho dernostra

per form de combat, is opotat a Morales, recen t anceder d'Olangua, a
l'Olympia mateix. Fa l'afecte que
Horas hauri de desplegar millor Yee
per tal de vencer aquest nou advertare car Morales, encara que menys
colpidor, boxa millor que Irastorza.
Possibilitat, dones, de poder copear
millor la forma actual del lleidatà,
enserie que la que Morales Post a
contribució tots els seus recursos per
no deixar-se ea: anear per un borrador de la seva categoria de pes, que
erecta de fer-se un prestigi a len atece costelles.
Lozano contra el francri Legras,
serveix per als debuts del notable
ex-pee mosca en el pes gall. Veure
boxat Lozano desvetlla aempre un
marcar interes entre els amante de la
boza, ce la sobrietat del seti joc i
la precisió 1 efe:lb:ea dels reus atacs
0 4 0 allicients de primer erdre en un
combat de boxa. Poc de el que saben/ de Le Gras, pere el nom ens
sea com el d'un boxadem que Ira fet
un paper mes que discret entre els
ere congeneree. No hi ha pas dubte
que el resulta un home de la talla
cteno hont a ssistire a un bo n
deLa
comb

Futbol
LA CRISI DEL FUTBOL

L'Athletie de Madrid ofereix
els jugadora del seu primer
equip al mis dient
DIMISSIONS AL BARCELONA?
Dia a dia la crisi del futbol s'accentua. Els grana clubs és evident
que fan tots els esforecs posaibles
per tal de donar a Ilurs primers
equipe la mixerna eficiencia; pene és
el cert que en general Vexit no coatupen als seus sacrificis. Ara mateix l'Athletic de Madrid, que Es el
club que mis ala esforeat en aquests
darrers temps per rente un primer
equis digne del seu nona, dha vist
el i minar del campionat d'Espanya.
Le desfeta ha produit un aplanador
decencia entre els ßupporters del gran
club madrileny. Es probable que hi
hagi hagut conciliábulo i reunions
mes o menys mogudes, encara que
d'alee darrer res no ha sortit fin,
ata a la superficie. Un Set concret,
no (abatane revela la versemblança
del que diem: leAthletic reacirileny
posa en venda els sens jugadora. Mis
concretament: s'ha dirigir a tots els
clubs una mica importants de la
Península oferint-los el traspàs dels
elements que integren el seu primer
equip. ¡Que es el que es propon
leetbletic? Plegar? Fer foc nota Ea
cl que no sabem; enitame n t se'ns
assegura, per persona assabentada,
el fet que acabem de concretar. També se'ns diu que el Barcelona ha
posat els ulls en El isegui, el notable
davanter centre, i que l'Athletic pretén que el Barcelona es torni a quedar Atocha i Castillo...

Clelisme
La cursa Jaca-Barcelona. - Se-

gueieen per boa cene els treballa
d'organització d'agrest a prov a. la
qual el corresponsal de la "Gazzette
dello Sport" ha qualificat de " Cr,.
terium espanyol de gran fons".
Saura ha inserir ja set honres de!

seu equip, amb l'exprese condició
que fossin els primers d'encapealar la
!lista. Antoni Prior, de Mímela; Destrieux, eampie d'Andalusia; Paia,
Blanco, leedi i dos corredor' 111C3
residente a França.
L'Agrupada, Ciclista Mentjuic Ira
donar a conèixer alguna nonos ton,
a probables pan:sepan:e: Jimeno,
Ferrando, Salarie, Izquierdo, Manuel
Martínez, Campoi, eturall, aya_
Estere convençuts que Andreotti,
el corresponsal citat, est b just en lu
atea apreelacie.
XVI Volta a Catalunya, III Gran
Premi Generalitat (15 a .24 de )une).Está a punt de determinar-se el
circuit de la propera Voita Ciclista
a Catalunya. En el moment actual
presenta el següent crotprjs:
Juny, 16, dissabte, tarda: Barre-

FERROCARRIL S
la relació que segeeix:
1924. cc Felmer: contra Queen's
81.- 3.e8
Obligacions
Club de Londres.
88.30 4.47 Nord 3 %, s.. serie,
rte.
6.323
55.50
4.32
1925. - liener feber: contra
,
94.- 4.71 Kord y., 1. • aeric, no pan.
4873
a
13° Queetes Club de Londres.
19
2 .25 491
serie,
Pan.
Nord
3
%,
2.•
0-343 Se.- 4.53
1926. - Pebres': contra Queen's
100.5 0 4.90
Nord 3 ;S, 2.* Serie, no clan.
4.593 55 50 3..
de Londres.
125.- 4.91
(943 34.- 4.69
;yo 1. • 11.
nan.
Ast.,
Gal.,
Llee
3
1927. - Febrer: contra Copenha90.- 4.93 Ast., Gai., Lleó j :e 1.• I). no nan. 4.893 53.30 3.65
Xavier Torres, que una victòria per
guen
(selecció Barcelona).
lona-ef anresa.
4.97
99 .
eet sobre Arias 1 un mata
abandonam
111n.
6.313 54 .- 469
Ast., Gal., Lle6 3 ia 2. * 11,
1929. - Abril: contra Noordsvijs- nul amb Kid Francia han Fosar darjuey, 17: Manreea-Reus.
Ast., Gal., Lee . j ,e 2.. 11. no len. 4.893 53.30 3.63 che Spoortvereeniging.
Juny, 18: Reus-Valls.
102.23 3.30
rerament i per segona o tercera venan. 6.343 34 .Gel., Lleó . Y. 3.' h.
-Ast.,
Universitat
Abril:
contra
pesos
ploma
de
primer
Juny, 19: Valls-Lleida.
1030. 102.15 4.83
goda entre els
It. no flan. 4.903 53.3° 3.66
Ast., Gal., Lleó 3 %
Juny, 20: Lleida-X. X.
Cambridge.
rengle, és aceras al negra Soya, prou
to.636 75.S0 5.63 de1930.
lef. S. Alacant 3
%A
juny, 21: X. X.-Figueres.
- Novembre: contra Racing conegut deis barcelonins. Soya ha boAJUNTAXENTS I DIPUTACIONS
M. S. Nacant 4 39
9.595 85.- 5.90 Club de França.
Girones,
i
Juny, 22: Figueres-La Bebas,
xat tres vegades contra
%
M. 5. Alacant 4
8.475 66.30 5.09
Obligaciona
Rotresultat
batut,
Stadion
ha
Gente:
tontea
Juny, 23: La Bisbal-Terrassa.
1931. encara que sempre
M. S. Alacant 4 34 Y.
4.767 73.30 5.18 Weiss de Colònia.
Juny, 24: Terrassa-Barcelona.
pot cantan-te de comptar - se entre els
4.863 61,- 6.37 NI S. Maceta 5
Al. Barna. 4 el Y. E/1906 A B C
'es F
79.- 5.36
5.303
1931. - Desernbre: contra Queeres poquissims boxadors que han trames
Deis finals d'etapa concretats tine9.- 6.60 M. 5. Ateces 6
A. Barna. 4 Ya .5: E119o7 D
4.87
5.383
87.70 3-83
;S
0
Soya
no
tapis.
59.- 6.61 M. 5,
Club de Londres.
el cameló d'Europa al
dran cura: Manresa, Penya Ciclista
4.8e2
Aj. Barna. 4 eá % E/1910 D
Alacant 5 ;e % II
5.848 81.5o 5.73
que
Universitat
colpeix
amb
eficàcia,
sinó
Abril:
contra
Bonavista;
Reus, Associació
59.6.61
1932. solo
Aj. Barna. 4 ee % E/1912
4.876
el. S. Alacant 6
% 96.393 *7.23 3 85 reOxford
derives; Valle. Ajuntament. Unió
(ainla la participació de la Os un pugilista asaabentat del seu are
Aj. Barna. 4 Ya % E/1912 E
2.441 55- 7.10 M. S. Alacant 5
3.313 77.- 3.31 jugadora mundial
J
de
barre.
Si
Torres
Cele : Äussern).
Gremial i Cambra de Comerç:
i difícil de boxee i
Aj. Barna. 4 54 % E//9 1 2 F
0.975 55.- 7.09 Ciudad Real a Badajoz 3 %
12.406 82.- 6.os
1933. - Mare: contra Rot-Weiss el guanya, dones, no ee ha dubte que
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poearzn
es
et
Iji
5
d'abril,
pesseles
••• ••. •••
ininlmurn
Per cada resguard
pant-nos die:leste cotimetitie amb ringrrde al Cnllegi Catea.
l'interés que es mereix.
U
II101,
hYtll
DIRCIll
1
CAUCES
DE
LLOGUER
GAMMA oulltAnADA
Welter Neusel vindri a Bucea les reunes OrIchle de P"OlynIp111"
1 ale tentres de revenda
lona. - En arribar a Parle, Welter
per a guardar valore, doeumenle, Joles 1 nitre!' obJeelee de valor
Lee tateilllet Ca lualempla esteren
Neusel, aconmanyat del neu manager
nbortee 4'11 Mall ti O 1151
Compar i imenle d e s de 22 Peeeeles anude
Demak, ha mantente que la seca
lenéral, 5 plee. Locelltits numerades
4 11F:1 ROUNDS
GRANDI 1.) 7'A VFTLLADA
doe de 9 44444
vinguda a Europa obeeix al desig de
de dos (merla de ritietre a les ele
Pot viellar-se tole ele dita feiners, de lee nou a la una
• ARRANCO . MARTIN * TCRRES - BOYA
Nota ImpnrIntit. 1 l oresnIttn e to reuna
temporada.
El
vendeeeenear
ferente al pnelic que g ang lio/1u en
Ismemommommoomormmeomm.m.....4
HORAS - MORALES * LORENZO - LEGRAS
cedor de King Leveinaky ha mininblolltt demore- exilie:e 1 entrarles
Inri qs les impunes nnelel a 1 del%
testes irualment q ue es P 101,022 r2424
Genernl: 5'50 peseelee
Cenefa de revenda, pItia que s'Un
COMPRA - VENDA 1 ADMINIST1A010 DE FINQUES
e Barcelona el dia del mata Denvenus localltals talsitieenes

NOVETATS

e

UZCUDUN
SCHMELIN6

AVUI -- BOXA -- OLYMPIA

AOVA". DI PRES1108 PER AL RANO miponourei D'IMPARTA

dun-Schmeling.
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pirnecres, 28 de març de lee.

LA

PUILIOITAT.
de le ofereixen preferell escolftt
el secitetari, Pr4nood1
isosa.
Vist 1 plan, ei, president, que rendeixen una Mica Nao 1 a
la vegada poder triture "ea
OallerIneu.
Alexandre
acceptable. Per amb, dones, s'emporten la preferencia lee go 72
déncia dominant, hem nota llenen fei1011011T100111 DI GASOLINA
pessetes.
i

Borsa Fiñances
ELS ESPORTS Moviment
borsari

goquel
Torneig Internacional

nema han d'arribar a Barcelona
components del "Young Sprint ers", de Neuchatel, que participen en
Torneig Internacional organitzat
ael B. U. C.
Fer a divendres s'espera Varribada
de:s jugador; del "Lyon Si. C.". un
altre dels participants en el m'aria
Iorneig.
L'ordre i horari deis partits han
estat fixats en principi de la forma
seztient:
Dia 31 de raarq. - A les 15:
'Young Sprinters", de Neuchatel,
contra "Polo H. C.". A les 16.30:
• Lyou 11. C.", de Lió, centra "Bar«lona Universitari Club".
Dia t d'abril. - A les to: "Jutio r H. C." contra "Barcelona lana
rersitari Club". A les 1130: "Lyon
11. C.", de Lió, contra "Polo H. C.".
A :es 1530: "Young Sprinters", de
Naachatel, contra "L. Tenis Barre'
Día 2 d'abril. - A les to: "Lyon
i. C." contra "L. Tenis Barcelona".
A :es tato: "Young Sprinters", de
Neachatel, contra "Barcelona Universitari Club". A :es 15'30: "Penya
Intripids" contra "Junior H. C.".
Ultra els partits anunciats segurament s'organitzari un encontre entre eis equips femenins del "Polo".
que aviat han de disputar el campiod'Espanya.

Linita

Campionat de Cacalunya. - Avui,
Omecres, a les deu de la nit, comenta el Campionat de Catalunya de
lluita greco-romana amateur, orga•
ratrat per la Federada. Catalana de
Lluita, al local del Fornent Republiea Autanornista, Ronda de Sant Pau.
damero 77, interior. Participen en
aquest campionat les entitats: Ateneu
Obrer de Badalona; Ateneu Enciclopedia Popular, Casal d'Esquerra Estat Català. Falcons de la F. J. C. i
Centre Girnnistic Barcelonés.
E: programa d'aquesta nit es e.
quilos: Canalda tAteneu
següent:
Obrer de Badalona) contra Salabert
(A. E. Blanquet contra Herrando (C. G. B.); Martí contra Garda (C. G. B.); 6 1 qui:os: Cata:unya
C. G. B.) contra Grecia (A. O. B.);
. contra
Pedrós (de la F. F. 5. Cl
Bamala (A. E. P.); Martorell (Casal
dEsquerra Estat Catalä) contra Piluachs (C. G. B.); 66 quilos: Grifol
(A. O. B.) contra Saludes (A. E. P.).
7inalitzatä la vetllada an-.b una
exa zi a entre Salvador i Roman.

secretad, vice-secretari, vocals präctics i vocals estadística els senyors
Emili Jover, de l'Agrupació Excursionista Catalun y a: Andreu Padrón,
de la Secció Excursionista de l'Ateneu Polvtechnicum, Ferran Rodrigo,
de l'Agrupació Excursionista Pedraforca; Josep Puiggrós, del C. M. Baradonis, i Marcei Daura, del C. E. ei!
Blaus, respectivarnent.
El nou Corleen directiu quedà,
donas. constituit de la forma següent:
President, Joaquim Saltor; ricepresident, Ernili Jover; tresarcr, Antoni Miró: coniptador, Francesc Faura; secretari, Andreu Parirás; ricesecretan, ', erran Rodrigo; vocal
camping. Caries Ferrer: vocal präc•
tics, Josep Puirtgrós; vocal estadística. Marcel Daura.
- El Grarp Excursionista Joventut
Catalunya ha trasadat el seu estatge
al carrer Diputad& 69. pral.
- Entre els entusiastes de 'aexcursionisme, ha estat creada en el s: del
Foment ae les Arts Decorativas, una
secció per la qual hran proposa de
realitaar diverses tandes d'excursionisme en autocar per Catalunya.
La Sedó d'Excursions als Bella
Indrets de Catalunya. que és el nom
que ha ores la novena organit7acia.
ha enllestit el programa de Primavera, el qual ha estat inicial ja amb
una excursiú al Montseny, efectuada el diumenge proppassat. El nombre d'inscrits al total de :e5 excur
sions d'anue o t programa és considerable i ia s'ha cobent el nombre de
places precise.

Atletismo

UN NOU CLUB. - S'ha constituit
un nou club d'atletisme amb el nom
Club Atlètic alartinena domiciliar al carEls socis d'aquesta representada, rer del Clot, 62, i amb el camp d'ese Tir Nacional es remiran en As- ports al carrer de Casp (Sant Joan de
Malta).
sembita deportiva extraordinària

TIR

ompreu-ho tot a

El

e

a..

arato

obtindreu magnífica OBSEQUIS
Són REGALS que representen un 20 %
de rebaixa

DARRERS D1ES
ZEFIRS novetat, gran assortintent. a ...

1'- pt es.
VESTITS ric crespa) seda, per a senyora, 24'- ptes.
VESTITS de senyor. cte bou estnin. a ... 50'- pies.
VESTITS de nen, forma marinera, de llana. 1690 pies,

'Notiteies soltes
ESPORTS DE NEU
:...Agrupació Excursionista "Cata_ .ya" ha realitzat darrerament
atva acostumada cursa social d'esqui!
a :a Vall de Núria, classificant-se C:5
5e0.0 corredora de la següent fama
Primera categoria; Roma Camps, .
Ferrer. Joan Muller. Josep Bover, Jasep Neófita; Francesc
Mascardó. Jaurrie ),tarles, Benet Sala.
Manuel Guiu, Manuel Barrilla aliauel
rin, Antoni Carner, Sebastia CuraAntoni Triant i Ricard 1..41051e.
EXCURSIONISME
7n l'assemblea general ordinaria
7a;a darrerament per la la E.
. aaedaren elegits per a ocupar
aa-re:s vacants de vice-president,

primera convocatòria el dia 2 d'abril
vinent, a les 22 hoces, i de segona
convocatòria, rendeniä, dia 3, a la
mateixa hora a l'estatge social, carrer
Escudellers, y . 7 i 9, pral.
- La prova trimestral d'admissiö
de categeries per a pistola cal. 22 a
so ms va tenir lloc el passat diumenge al canto de Montjuic, amb rea
sultat força satisiactori. Es registraren les segiients puntuacions:
R. Bernadirs. 4528 punta matcheur;
A. Azpiazu, 490, matcheur; J. RotHan. 4 88. expert; G. Breyrnann, 453.
expert; Rotllan-Poles, 428, i $5,. Pastor, 411.
El cartró mis alt Vatonsegui el se.
ayer Bernadäs, el qual va sumar 87
punrs arnti les den bales.
- El proper día 8 d'abril es tirarä
la prova de carral-arta 22 a lo nts per
la qual hi ha veritable ;meres entre
ets aficionats.
Per al mata mixte es reben pre•
mis en objectes i es prega als concursanta que falten que els enviin segradan/ en t.
- LE. NI. B. té projectat un gran
mate Barcelona-Valladolid, per al
anal es fan les gestiona per:Menta
Coneguda la gran vàlua de "equip de
la dita capital, de portar-se a cap el
matx en p rojecte, oferitä una oportunitat altament interessant en l' ordre drportiu.

8ABATE5 ,enyora, elegantissimes, xarolina.
23AbATE5 senyora. ante, nrob verdina negra.
SA CATES de aetryor. pell fantasia

33310'23

¡des.

15'-

ptas.

2175

negra. 1675 pies.
pt es.

de senyor, pell bdx-calf color, 1475

ELS GENERES DE NOVETAT
a preus extremadament reduïts
PreclOs ()tornan estampat, p. a real., a 115 lies. matra
Lianas liavorades de mod a, colora. a 3'- pies. metre
Suda "PO d'angel" sup.. gran colorit, 265 Mes. metro
2$4.414414+41÷114S-rts#7413444444“-:.4-7;-:»2•.;,e~.434•2424s;434,04,

augur en algunes emissions, que registren /*dares d'un quart d'enter. Les An-

MERCAT :LLIURE
Les sessions que se celebraren ahir en
el sector d'especulació transcorregueren
en un ambient mes aviat optimista, i encara que la malora que acusen els canvis és produida en part pel fet d'operarse en aquesta jornada fi pròxim, hect de
remarcar que la contractacia es mostri
en tot rnoment ben disposada.
De les diverses oscillacions registrades es de notar l'avene de M. Rif, Explosius, Aigues, Montserrat, Hulleres i
Charles, aquestes darreres després d'alguns dies d'evident pesantor.
Tanta fixada pe! Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Sonsa:
Volors

Dia 24 Tosten Alca o
anterior
baika

5225
Nords
5 1 '95
+0'30
Alacants
46 . 70
4-0.20
4690
M. Rif
6I'Do
6o'no
+1.00
Explosius
13700 1 3585
-4-C15
Colonial
4525
47'75
+050
Felgueres
+0•25
4125
41.50
171'65 1 7 0 . 5 0
Aigiies
+115
34200 33700
Chades
+300
6175
60 . 75+100
Montserrat
Coo
Petrolis
-1-et5
5'43
50'50
--1.23
Hulleres
.51.75
4 1.03
Asland
69'50
1,5 . 50.
22900
+31:3
130 . n J or
229. 410
La lama anterior dels Bons or és del
dia a del mes que som: del dia 22 la
de les Hulleres, i del 23 la corresponent
als Asland.
La Junta del Mercat Lliure de Valora ha fixat per a aquest final de mes
:a següent tanca de regulador i dobles:
Interior
70.40
0.23
130135 Or
0.975
0.30
Nords
52'Alacants
02375
47
oto
Anclalusos
14
o12,5
18
Orenses
n'as
Transversal 23
ót
Montserrat
02.40
o'ra75
Tramvies o. 33
catt25
Tramvies p. 35
303
tato
Filipines
o'225
Sucres
42
0112.5
271
Aigiles
1'50
Chades
337
66
o'30
Chades I)
030
66
Chades E
dan
103
Gas E
0225
Felgueres
41
0675
136
Explosius
6n
M. Rif
ra:s7.5
0.30
Hulleres
51
0.0625
6
Petrolets
Ford
0.75
•4
03525
Aslana
(a)
0'25
Colonial
'48
o'io
15
Piares
o'r25
17
Docks
0175
27
Illes Cand.
BORSA AL COMPTAT
Els rotIles de comptat prossegueixen
mantenint canvis anteriors, sense registrar-se cap particularitat digna de notar.
Els Deutes de l'Estat, amb regular
dectivitat contractadora, quoltn en general ben orientats en canvis. i es reg : stren alguns alarnos, de mcnys importancia, pera, als constatats en la jornada anterior.
Obligacions Tresoreria Gencralitat co:Otea el mateix canvi de 10025.
El grup d . ,Ajuntarnents mantenen el
volum que ve realitzant d'alguns dies
anca, i ami mateix el. canals, elsqtcais
no presenten cap oscillacia remartable.
Les Diputacions repeteixen posicions
precedents: Provincials, després de cotitear el mateix canvi anterior, perden
un quart (renten 89'75.
El grill de cedules, no gaire actiu
en particular les Hipotecad queden la
mejor part a CaIlViS ben sostinguts.
El sector ferroviari ven rednir el ro um d'operacions constatat en jornades
precedents, i pel que respecta a la tul-

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 27 de març de 1931
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dalusos, que feia dies no,s'havien operar,
es posen al nivel l de les emissions darrerament contractades, i queden als canvis segiients: Segona sacie vble., 8'3o
(-Con): emissió tpc7, 1330 (-1'co). i
Bobarlillaa 18' 00 (-225). Tramvies
ernissia octubre 5925, 76'00 (+1'oo).
El grup d'indústries diverses mane
amb facilitat nivells precedents. De les
accions modifiquen mas: Gas E, 102
(-2.); Aigües ordinärie s, 170am
(+5'25); Transmediterrania, 138 (+1),
i Hulleres, St (41).

Anuncis oficials
ANUNCI
El Comité executin del ConsOrci de la Zona Franca convoca
Ott c o l leur s per a la construcció
de tres pous somiartesians en
iina finca de la seva propietat,
anomenada "Urbanización Casa
situada a la carretera
de la Farola, ent re la carretera
del Pi at j la Ifnia dels Ferrocarrils de M. S. A., en el termo
municipal de l'Hospitalet.
Les bases del dit concurs esteran exposades al Neaociat Facultatiu Tecnic del Consorci, i es
facilitaran a les persones que els
interessin, les vals podran formular lisirs ofertes fine al dia 12
d'abril vinent , en sobre tancat,
dirigit al senyor secretad de
l'entitat i nmb la indicad() co y responent.
Per acord del Gomita executiti
del Consord de la Zona Franca,

Clarrofei: La demande pe r
La Companyia Arrendataria del
molt enMonopol¡ de Petrolis, S. A., treu afilies( genere continua els
preus
calmada,
però, amb tot,
a concurs l'agencia per a l'administrad() de l'aparen assortidor directes de procedencia ea mangasolina número 3580, instal. tenen a 0 pessetes de la part de

de

tal davant de la carretera de
Vis:, 98. de MANRESA, de conformitat amb el plec de condicions
que estera exposat 1 a disposició
dels concureants a l'agencia C o
de CAMPSA a Barcelona.-mercial
ami.) oficines a Via Laietana, numero 28, lote els dies feiners, de
den a ()Mur del mati, fins al sha
16 d'abril vinent, que quedara
tancada l'admissit5 de proposicions. en les quals !usura de ferse constar el canon anual fix en
efectiu que s'ofereixi.

Mercat de Ilota
Bastant concorreguda fou la
sessió d'ahir en aquest mercat,
pera) les transaccions no lingueven gnire interés.
Late: Poc poden/ dir que no
ha }Mira cornentat alinee dies.
Els preus sostinguts, però la
poca atenciá compradora fa que
no sigui possible anotar operacions d'importancia. El poc que
es porta a terme ho fou en procedencia Berlanga, a 5250 pessetes, i de Sahagún. a 51; poset
tor damunt vagó origen.
Ferinos: Els preus un ate mes
sostinguts, i la flequeria davant
la diversitat de classes que li

Reus i Valls, j a 925, de Riera;
tot els 40 quilos ¡ posat darnunt

vagó sortida.
Els filtres generes, Canee Modificació.

La T. S. F.
Programes europeus
seleetes
Mi maro 1334 ''ç
190 10. - ilemburg, 332 14
- Zaida", Opera cómica de Dio,
zart.
1945. - Palerm, 531 metros.
- ColIbrf". opereta de Montanart,

18'45. - Praga, 470 ro. Coneert per la Filharmònica .Txeca.
20'00. - Bruseelies flamees.,
-Quat'snus", ópera cómica de
Kur t. Well.
20'00. - Nacional angloes,
1.500 m. Concert Delius.
20'10. - Poste Parlotee, 313
marres. "Passionement", opereta
en tres artes, de Messager.
2015, - Torre Eiffel, 1.389
rnetres. Concert pel Quartet Firmin Tonehe: Haydn I Schumann,

Demaneu
vanes

e

pas filies

20'30. - Litio, 247 ni. Coneert
variat: Hann. Schubert i Grieg,

20'30. - Parto P. T. T., 432 ni„
Velles oaneons franceses.

20'415.

Ridlo-Perta, 1.919 Ind

Concerts Lamoureux
Haydn i Wagner.

Berlior,

2120. - 11114140214111 sepia",
1.5 O O nt. Concert .d'orquestra,

2200. - Francfort, 251 me•

tres. Concert

Dvorak.

44444.0444441444443•44414.331
6
1A.64‘,04.4A,e4„e,

ADVERTIMENT
C2.e>

'e frefele„
‘‘Xe\>

o, 27;:',.7 °/2f,
Posadas entre la ro a de
l'armari, les postines d'aquest
sobó pur i finissim perfumen
totes les coses que les envolten,
concentren la seva flaira i en
usar . les tenen mas durado.

mediata de les trotes que ans envien que els original' Un de dirigir-se totS a la Rodace{6, Calle
Catalanes, 58e, r.er pie, abano

eno

de les nou del vesprs. Els que

de Pravia
,E131

Advertim a lea personas a lai
quals interessi la publicaci6

perfuma la Ilat

ens arribin mis tard d'aquilata
hora o vagin adreçats a la irapremta
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ESPECTACLES Programes d'avui

alas ruborosas" I "Caneldn de oriente"
t apial. — "Compaler0O" 1 "La mundana".
Eaulelor. — "Noches de Ein Juan" 0111.
camera tarda). "Se necesita un rival"
"Chofer con faldas",
~tenlo. — -Su alteza la vengadora".
» mina. —
vida empieza".
Fregeti. — "Enemigos", "Samaranch"
"IlumanIdarl".
Coya. — "El rollar de la reina". "El Can.
lar de los cantares" 1 "Paprika".
Intim Cinema. — Vida nocturna" I "Ter.
Din de les monos".
Pila Park. — "Era Dlavolo", "Farsa contra farsa" 1 "[delirios del trópico".
Kursael. — "Su Ultima pelea" Dmicament
larda). "Romanza húngara" 1 "Una
aventura nupcial".
Laietana. — "itäpfeine usted", "Viaje de
Isla". "El oculta", "La niñera" I
"Erialr Journal".
Maliwthe. — "El beso ante el espejo".
"Minio patrulla" I "El hombre de Arl.
zona".
Marina. — "El retador". « Galantees peligrosos" 1 "El Iniesped desconocido".
Metr000l. — "Competieres de fatigas" I
"Con Alan Minio al lega /Dei".
Mirla. — "Muchacha cara o cruz" Dan!.
ram e nt iarfla , . -La mundana", en es'
panyol. u "Liebelei".
Monumental. — "El domador", "Nido de
amor" 5 "311 debilidad",
Mundial. — “Que vale el dinero". en e9.
panyol. "Las peripecias de Skippy".
Pitarla. — "Honraras a /u padre", "Agui•
las rivales" 1 "Felair Journal".
Parlo. — "El re y de la suerte" 1 "Entre
(los enraZOneS".
Path6 Mace. --"Se necesita un rival"
"Noche de San Juan" I "Chofer con
faldas".
Pedró, — "Humanidad", "Atelortfa probt'
birla". "Ablsmos de pasión" 1 "El be'
so atoe e/ espejo".
Publl Cinema. — iteportai ges rractualltat.
Principal. — "La 7114=e:ira de furnanchn"

TEATRES

AAAAA •ALACt

Tuatres
GRAN TEATRE DEL LICEU

Aval, tarda, ele 4 a 0; nit, a les 10:
Albert Prejean
SU ALTEZA LA VENDEDORA
amb Alarte Pell

Fletes de primavera. Grans festival. per la
célebre massa coral de Flonninia. Eslrenn
de l 'Opera bases del müstre GurvIl
1 un gran festival bawn-catati, ala
cooperacie de Porta Euzko Abesbatz.,
FOrfed enhile 1 la Banda Municipal
Queda out l'abonament

TEATRE ROMEA

Continua 4 tarda: "Se neresila un rival".
"Noehe de San Juan", LI1 DagOVer. "Cnofer Con faldas". en ennanyol. Cómica
EXCELSIOR
4 larda 1 930 nit: "Noche de San Juan"
RiniCinnent larda). "Se necesita tul rival".
"Chofer con faldas", en espanyol. Cómica
MIRIA
larda 1 9'30 n11: "Alurbacha rara o
cruz" (Unieement tarda). "La noundatia",
en espanyol. "Llebelel" I fillaulxos
GRAN TEATRE COMTAL
Continua 3'15 larda. "Muehaeha Cara o
cruz". "La mundana", ea espanyol. “Lie•
belei", Califa I Nolielarl
MONUMENTAL
CA:di/Mi 345 tarda: "El demoledor".
"Nl•
do de Mor", rus espanyol. - MI elehilidad",
Lilian /larvey. 1)11)01000 1 Noilciarl
BOYAL
Con"inua 3'15 larda: "POrone fe (pilero".
-Nido de amor", en espauyol. "Mi nehill•
i n atr,Lilia ll ilifrvey. Noticiad 1 Alfiler/id
BOHEMIA I PEDRO
ronilnua 345 lauda: "La justicia del fuerey de los Fósforos". -El beso
go ". "Elante
el espejo. DIbuixos

Beroelone. — Tarda 1 nit: "Acidalla".
CIPO Illareelonas. — Nil, grah festival I
coneurs de Saciase GuerrIta ti, 01110
Madrid 1 Manuel Ronzales.
Cembo. — Tarda I nit: "La camisa de la
Potnpadour".
Nowtate. — Tarda: "Tann Poderosa";
nll: "El conde de Luxemburgo".
Nou. — "El amo del lagar".
Olympia. — Dissalde, 31: cIrc eqüestre".
Pollorame. — DIssebte, 31: Lupe Rivas.
Cacho.
Romea. — Dissabte, 31: "El dIvIno Impaciente".
Studium. — DIO 1 5 "Para Ti es el mundo": die 2: "Qué llenes en la mirada".
Espanyol. — Dlssable, 31: "El rel fa Iteballs fOrcalS".

CINEMES

de marc de 19a1

"Noche buena",
musi
ae;2das
l

MUSIC-11ALLS
Apolo. — Varletata 1 Mercedes FM.
— Varletals, Roana Valles 1
Llta fiarla.
Pernpey.. — Elsie Bayron. Victoria del
mar 1 Demon's Jazz.
Edén Caneco). — "Salanela".
Moulln Rouge. — 30 artlstes, 50. Rondetia I Angellta Martin.
— Carmen Welten, l'ony pohl
germancs Iberia.

DIVERSOS
Maleen Dor6e. — °muestra escenifica
The Ilappl Jazz.
Sala Dore (Granja Boyal). — 10 Crasy
Boya.
Triana. — Tiple cate flamead, dIrIgit per
Pepe Hurtado.
Casa 1.11brs. — A yo) I cada dla, The dan.
sant.
Hotel Ritz. — AvUl 1 Cada ala, The dan.
sant.

Els que aneu a Pes
NO OBLIDEU

quo trobareu

LA I' 11 13 LICITA
a tots eis

quioscos deis
Grane Boulevards, de N
Place de la Pte p ublleue a
la 1Radelalne

la Place de le Bastilla
A la Madi, de SaInt-MIchel
(costad Metropolità/
Al Boulevard SaInt-Ilfichei
Al Boulevard Sebastopoi
1 a tots els grans quioscos
de París
A

Actualltate. — Reporlalgeo d'actualltat.
Amerloa. — "El tilo de la bencina" I "La
niano asesina" I "Un loco de veratm".
Sonsa. — "Honrares a tu padre". ' .. 31cloella prohlblda", 1 "Yo, tú y ella".
Arene.. — "Samaraeh", "Greyser" 1 "HéPulule de Grieta. 23 - Tel. 1c30 2
roe o cobarde".
Aren, tarda, sessió emuinua. de 4 a 8,
Avinguda. — "Ondas musicales" I "La
HOTEL MONT-THABOR
1 tul, a les den: Nolicheris. Cultural 1
máscara de tuinanelM".
Barcelona. — "Viramos hoy", en espanyol,
4, roe Mont-Thabor
. LA VIDA EMPIEZA
"Palacio flotante" I -Un hombre de
(Es projecta a les VIO. a les 6'31
corazón".
Molt cèntric - Prop de ¡'Opera
1 a les 1050.1
Boheme. — "El cantar de los Cantares".
I Penla. elljem s , estrena ele LAS CINCO
"El beso ente el espejo".
Ampliat en 193'2
justirla del fuego", "El
; MUCHACHAS, la joia I lo la eincinaBohemia. —
legraria
claln
sa
rey de los fósforos" 1 "El beso ante el
180 habltaclons :: 100 banys
AGUSTI BO ¡,
TEATRE NOVETATS
!
espejo".
Ocnn•n•••n.nnnnn•n.......›940...M. nn•n••nn.......n Bosch. — ii 1.3 maseara de fumanctur 1
Comoanyla lloica LLUIS CALVO
Itxsuts Calaumas Me ni, enea ~n.o.,
Hi trobareu tota mena
"Unidos en la
114 1 .41learli:zra7.
P5.111 . 05 de noche".
de facilitats, per ésser
Broadway. — "Cadetes", "Grelo suceso" Royal. — "Forque In quiero", "Nido de
Tarda, a les 430. grandiosa maili "Verotilka".
nee: NO FALTA NA1DE 1 el grandieis
del Centre. 38 - Telf. 18972
anee" I "311 debilidad".
Capital. — "La felicidad no es el ellnero"
exil del [ilustre Penella
METROPOL CINEMA Rambla
Avul: NATURAL, DIBUIXOS
1 -En nombre de la ley".
Smart Cinema — e nernordIrnIen10", Pe Gerència catalana No podem publicar
les notes
Lldria, 115 - Talaron 81222
ro Pspinyol, 4 ''Las peripecias de
Catalunya. — "La heimana blanca'',
PROPAGUEU-L01
BAROUD
Skippy".
Coliseum. — "Civismo".
%vol, ilimecres. Irala. 'es -II continua de
Cinema. — Jaque al rey", "Amor
per IleN. Ingram, ilosna (larda
"Muchacha rara o cruet" DInt. Splendid
Comtal.
—
dorrer olla de
pregades que no vinguin es.
prohibido" I .. Dnn (»dime".
1 Tomas Cola
camele tarda), "La mundana", en espa- Talle.
pels seus emments, creanors
— -Viramos hoy", "Mis labloS en.
nvol, I "Liebelei".
Compañeros de fatigas
Unidos en la venganza colora.
ganan" 1 "Nacida para pecar".
de las almas Pe r di
rulnosa
-La
isla
LIcrildacIó
—
MARCOS REDONDO
de la Intenessain elo"onienia:
per Nao,. carrou 1 Geocise
Tleoll. — ..F.seäneallo en netelapest".
lizenttr;s5pas.CC.aanurieni entes en català i amb
"N'Idas intImas" I -El rancho-das',
en copen:Jet
Triefen. — "Enemigos", "Sainaraneh" 1
Maria Ter.« Planee Trini Ayalll,
ALAN
COBHAM
CON
"SInfonia
"Humanidad"
despertar",
ele.
"At
a
res-O. No Us egulvo•
—
Antonio Palacios, V. Ruiz Paris,
4n01.••n3n41n0n0n.1..n0nMMOIMMInO•M Comedia.
timbre o signatura coneguda
Triemf. — -EI retador", "Gel/ante-no pelicelestial" 1 "Soy un fugitivo".
011etl.
AL LAGO KIVU
.11.04M.Sn041•11MMMIM.1.....
NIt, a les 10: NO FALTA NAICE. .1
grosos" I "El huesped drocritiorldo".
"Prohibirlo'',
"Una
t'anchan,
Diorama.
—
pelie ),o sie nombres poLlic 1.5vett tasa
Urguinaona. -- "Esclavos de la tierra".
n- ,rella de la neliclosa
beso, una mujer" 1 "Cinemolis".
DiSsable ne
opereta
Valga. — "Chrlatus" I -El Indio errante"
opereta EL DIAMANTE ORLOW, per Liarie
Entanya. — "Endosa del pasado", "No'
Raid i ivan Petrovich
El conde de Luxemburgo
Tarifa, 130; MI, 915: REVISTA.
Falrbanks en ENTRE DOS COper la gentil parella Rubert-Miras,
RAZONES, versió ;in g lesa. Georges
arnb l'Arfan, Palacios, Ruiz Parte,
nnnn•••nn ••••n•
LA SUERTE,
Milton en EL REY CE
DIjous 1 divendres no hi !Dura CandeSpalaa a la mver i- n) francesa.
/Ussable. larda 1 nit. ,idefrslids
m0114 per a les 5eF,10n 5 numerarles ele
programes. En estudi: LA CHULAilimnenge
i
uiIllIlllS.
Mula,
a les O.
PONA, de Romero i S 11 aw. mtisica da)
CORSEGA, entre Montaner 1 Anbau
matInal. 1030.
n'estro Torroba
DIEUIXOS SONCRS. PARAMOUNT
/Matonee f
ls
GRAFIC. EL SOLITARIO CE LA
VUELAN
MIS
I ilssabie sIe rUftia,
Desnata a comptadorla
>,'rana ind•
MONTAÑA, P e r
CANCIONES, l'eDDY, EL REY COL
E
emplear les Cretzles O pastes per a
mes a la tarlal
i LA CASA ES SERIA
COMPANEROS
per Robert ,,n1golla • ry I Dorolhy
MADRID : Pellle/ 1 de la Castellana, 14. — BARCELONA: ele Laletana, 3
Ofaitar: amI preferncia al sabe> i totes
UN,* RAP1DA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANARIAE
1orelan
LA MUNDANA
Atildes eelinanals ele ClIaSatnee. e lea ti. Efectuaran el acre,. lea :roto naif
en esponyol, per Nay FralICIS 1 George
"CIUDAD DE SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID"
de
'
s
Manual
les
formes
sahonoses
(vegi
TEATRE POLIORAMA
Brent
LINIA RAP:DA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALY I A UI MALLORCA
Teldfon 30615
Gran Compenyla de Combines Comiques
Consoll de Carie. 217
S
aafeltl,
naclucció
*
de
Cosméticas .:
Sortides Cada die (ostente els cliumen ges). de Barcelona 1 Palma, a les Y(
LUPE RIVAS - CACHO
roinedla
La
bocee, per les moto•naus
JAQUE AL REY
Debut: dissabie de gloria. Tarda, 1 /4 d p 7,
86)
Peri:pisina
PALMA"
"CIUDAD DE EARCELONA" I "CIUDAD
Dr.
Chaiddril
Eaffle
per
rolt, 1 '4 d' 1. estrena de CLOTI, LA CO,
e
«
RREDORA, de Cancela 1 Lucio.
III REGULARA ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA DE
1 a prodlieel O drainäin'a

Toleren 19891
Ricardo Calvo, Alfonso Muno:, Roserito
Iglesias, Josefina flantaeuteria, Fronde.)
Lapsa &Iba, amb la gran c ollnnanYla Quo
estrena l'obra a Madrid, es presentaran
el dissabte de FrInria. a 1 ,, 7.'1 , de la
larda, amb EL DIVINO IMPACIENTE, de
emärreci par
data M. Poma"
a lea deu primeres representacions

1

I

PARIS

, ,g

CINE RAMBLAS

{FITXES-FITXERI

i

TARA FEDERO VA

m

ame

,

CINEMA PARIS

CINEMA ESPLAI

Es

dermatóless aconsellen

.

31

SPLENDID CINEMA
'11151 Innen

AMOR PROHIBIDO

Entee ,tote,

per P. erannvidi I 5 Menjou

DIGUIXOS SONORO
LI grannies

sise

TEATRE BARCELONA I
Companyia de comedla
Rivera - De Recae

DON QUIJOTE

CINUES
i

rialawrS AL ON S CIN AES
—mga

AYul, ellmeeres, /una, a un en! I
de oto; nit, a un quid d'onze:
eetniat de la eernpanyia amb l'obra I
de N 1 e ailenn

trloinf del gran arior i Cantan( enallarine
Dernä, e S 1,111 de la superproducció
milenio/, co espanaol,

El cantar de los cantares
per Marlene Liletrii h

TIVOLI

ACID ALIA

I larda 1 in
"Esrandalo en Buda.
pest", Francisca Gael I 1 .:111 liorblger.
Atracclia I Cómica
CAPIT01.
1 tarda I 930 nit: -La felirldad no es
dInero". PrItz kampers. -En nombre
de la ley", 31arrelle Chantal I Gabriel
Gabrio
EL RIO DORMIDO I
CATALUNYA
I tarda I 10 nil: "La Ifermana 131 inca".
en espanyol, Itelen Ilayea, COnLca
RUBSAA L.
larda 1 930 lill: "SU última pelea"
, Onlearnent tarda n . "Romanza húngara".
TEATRE COMIC 4-Una
:De:dura nupcial". l.ncien 1:aran",
REVISTES
I Kalle Von N isy
Aval. dirimieres , toril', u l e s 3: La CaralSa
as
DE LA POMPADOUR.
(no apta per a senyoretes)
Dijous 1 divendres no hi ha fulleo).
DIssabte de glig la, debut de la gran
Companyle de Comedia "Frene Upe.
Heredia. Estrena de la molestia de
:s errano An.11,11

Diversos
MUSIC-MALL INTERNACIONAL

EXCELSIOR
BAR DANCING

DISSABTE DE GLORIA
Nit, • les den:

Inauguració

.PAS'r-A
ha 'estat- ela borada " perisant en l'higiene'
de la pell. EI seu 67cur'is
• ,1
-‘ »e d espres
• cara,
r. L a
picors, srans. • etc..r;,
5•
,cl'afaitir- se. ti queclarä (na, fresca, suau;
ACOSE' aquell encarcaramenit que ' li fa
'acalla; que té ets muscles J'una sola pro,
ni aquella cremor tan molesta, cle l'afai.
tat a lantiga
Den:mas-he en drosue«lea e pertumendal oreo
,,
1So Denme' tul>

La camisa de la Pompadour
1 selecta O de feota
per Barceló, Reyes 1 Olga Arenas

MALLORCA, BARCELONA- M&4 I BARZ3ELONA-EIVISIA
LUDA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS P1)11TS DE LA NEDITERRANUL
NORD D'AFRICA 1 CANARIES. — Sortides qu'asnal. de Barcelona els auous
LIMA CulEVICIAL BILBAO . CADIZ-CANAP I ES, AMB ESCALA A TOiS
CORTO DEL NORD D'ESPANYA. — Sortides quinzenals de Bilbao ele miaus
LINIA RAP1DA BEGULAn ENTRE ESPANTA 1 TEItlaiTDIDS DE LO GHANA
ESPANYOLA (FERNANDO P00). SortIdes el Ola 17 de cada mes, amb escales a
Valencia, Alacano (facultativa). Cartagena (facultativa). Cenit, Las Palmo,
Santa Cruz de Tener l fe. Rlo de Ore (facultativa), Moortivla o Freetown Iterada.
Ilva), Santa Isabel de Peinando roo, Bata (facultativa), 1060 I RIO
I fatuttailval, Pelo, vapore
-PLUS ULTRA" i "LEGAZPI"
LIMA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELJNA I VALENCIA
8ortides de Barcelona els minina 5 duouS, a leo YO nores
"CIUDAD DE VALENCIA"
Peso • ceben.: 7'60 otee.
/Penada 1 tornada • oren
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTIWRICA
emD *cala a iota eis ports de I Peolosula. Sortides ne Barcelona eis illmeent
LIMA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT - ORAN • MELILLA - FOLIA
ALIIUCEMAB - CEUTA 1 VICE-VERSA
Sevoldes ele Barcelona cada diumenge, a les 8 botes; d'Alacant els Minarlo,
(piaren ela dimecres. d'Oran cap a A'acant eis dfmarts 1 d'Alacant cap a
Barrelona elt dlMeCtel.
Secuela enana entre Milag7 1 MelIlla, — Borren; elgticlrae-Ceuta, Dues sorti.,:es
rada die des Me ralla port. — Baraca Algectrae - Tangar. inarl — Ber•al blaatrnanal
ßerrel tCjulaP Cidiz-Larrime. Servio wittnarist Illereelona-C.artenene
Delegado) de te CO/Dp8/1513 a teta els Foto

A CAP CASA
haurieu de manear

'er

OLYMPIA
DIssabte, 3 1 sil mare de 1 931. Temporada
de primavera de

LES
ex,

CIRC EQÜESTRE
ORA» ATRACCIONS INTERNACIONAL-S
are, un grandies oin aula
64 ARTIsTEsi DE PRENIER (MORE, 61
fimos tots elis a EsnanYai
Demaneu localliata amb lempo al 34540

TEATRE

CQMPANIA TRASMED I TERRAMA

PASTILLES YALDA

Aquest remei respirable preserva deis perills
del Fret, de la HUBlitat, de la Po!
I dels Microbis, constitueix !in tramament
energie ele toles les afecciono de la
deis Bronquio i deis Palmeas.Gola,
Tant pera els NENS, corn pera eis ADULTS,
i pera els VELLS

•

e.

AQUEST EXCEL-LENT PRODUCTE

NOU

Tarda, 430. /Maques a 0 Mes.; general, 080: LOS CLAVELES 1 l'exIt EL
AMO DEL LAGAR. Nit. a tr, 1515. Bu!,
tules a 4 pm, ;VAYA HAZAÑA! 1 EL
I
AMO DEL LAGAR. PleHs tite ile
arribara EL BE NEGRE

ha de tren' cabuda a totes les cases
Procuren-vos avui mateix

64.3

UNA CAIXA DE

e•‘•

Cinemes

COillaine

PAST1LLES
VALDA
Peri),
EXIGIU,
sobre tot
con) es degut,
LES VERITABLES
qu'es venen SOLAMENT
en CAIXES amb el nom
VALDA
a la tapa i mal
s.4
d'altre Corota.
lo

ADJ. tarda, a les 1, ni, a li's I", ,
EL DENTISTA, ceirniea. REVISTA
PARAMOUNT. DIBUIXOS 5

i

CIVISMO

per

i

Mary Brionia 1 Metan! Arfen. Ii
!
Són films Paramount

1.04+04.1.114+04,44+1404044449.., . ,-.404,144+60444.1.044440004
40

COMPANYIA TRANSATLANTICA

wisoindiaim
Tarda, a l e s 4; ni!. 1 les le:
gran ball de

Esclavos
de la tierra

Per Richard BartheIrne33, Brite Dill!.
Film Warner Brasa • First NaDonal
Aval, estrena fiel non Nrolciari Ene,
amb lea darreres noticies mundiels

Serveis del mes d'abril de 1934
LINIA CE LA CANTABRICA A CUCA-INEXIO
El vapor C. COLON 0111ra, ,I no hl ha soriaeló, de Nihil I Santander
el 25 d'abril. de onjii ii ei
ne Mi tortilla el 27, cap a L'Hilvana I VeraCrlit. ni) escala a Nova York, de Tornada.
Propera sortida, si no hl lii variarle): el 25 Ile male,

Fenal) continua de 3 larda a 1 matinada.
d Selefil, 1 pta. Aval, a les 4, canal de /mien/a. Els senyors espeedadors de les
pe) matelx /icen . Aeure el proI
r
r en poden,
grama
d'arena. CURIOSITATS l'AUNDikl11, Interesante reporiatires Fox Movletone. NOTICIARI FOX SONOR, nolleles
!t IIIMPanYa
: Ilaufra gl del Talsenl "Toll" a
, ill tia de RIMO; les maniobres nnvals de
J'u/nula allelesa; gran pararla a Gibraltar
I *Itrio. NOTI0IAR1 POI( »NON Internage: el
felona!: la regate Ox for-Cantbrld
d
gran ball de 'Opera de Polis, a beneflin
dalo Peine L11 11 Blanca; enm es recluten
, a Tranca les Joventuts Pateliattques; en.
O terrament 1 Dinerillo del princep de [tarje Arg. 1 Mires. A-TRAVILS 01 L'ATdelleKni vista(' de viso a Buenos
4,4res

aci una excepcional (Tela per tots ets

posseidors de receptors de dues

corrents.

A fi de fer-los-hi possible l 'adquisició d'un (Don
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo Der
Philips a Superinductancia 834.

"5 5

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
El vapor JUAN SEBASTIAN ELCANO sforlIra, sl no hl ha variad,), de
Barcelona el tql it abril, de Valfdicia ifvid) el 21, de Maleen f Da.) el 02,
de Citen. el 24. es1 p a Sta cruz de Tenerife San Juan de Puerto Rico,
Sto. Domin go 5 Ova., 1.a Gilayra. Puerto Cabello (fea.), Luraclo (Da.).
Puerin Colombia 1 iva.1 1 Cristóbal.
Propera surtirla, si no hl ha variad°, el 20 de molg.

EXTENSIO A LA INEDITERRANIA DE LA LUMIA DE LA
CANTABRIOA A CUBA -111EXIC

PUBLI CINEMA

Halls

FI vapor CRISTOBAL COLON sorifra de Barcelona, II rn hl ha variarlo. el 11 d'abril, cap a derramarla 1 fea.1, Valfncla, Alacena 1 fva.1,
lago, culi. 1 1111000, /ton sorIlra el 25 del malees mes cap a L'Ilavana.
Veracruz 5 escales Intermedies,

LIBIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA
Propere S rn etlda de Barcelona, al no hl ha variad& el 18 de mate,
del vapor n'ACALLARES.
()muestra, ele.
Frevel tipos Gran Hotel - 1'. F. F. - Cinema Sonor
Les comodllaus I trame que gaudeix el passalge es mantenen a l'altura
tradicional de la Companyla.
També 16 establerta aquesla Companyla una sarta de 'revela conablnats
per Si, principias porto del món, servIto per llenes regulars.
Per a Informes al ella consignatari, A. RIPOL, VI' Laletana, 2

Posis en contacte avul mateo( arn6 el Represen-

tant Oficial Philips, no esperi mes; procuris d'una
manera sencilla economica un modern receptor
Philips iSuperinductancia" 834, amb e) que pockä
oir més de trenta estacions i tindra selectivitat perfecta garantfa de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem convencuts de que vosté no tindrà altre receptor a
la seva liar que 'l
834
«SUP ERU%1DUCIA34CY1/4*
ONES

CURTES 1 U.ARGUES

p HILIPS

