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LA PUBLICITAT
BARCELONA

ANUNCIS 1 RECLAMS g EGONS TANTEES

El perill de la impunitat

Una data decisiva per a l'autonomia de Catalunya

PER GARANTIR Ahir, a mula /lit quedaren definitiL'ACCIO DE LA va/me traspassats a la Generalitat
tots els serveis _d'Ordre Públie
JUSTICIA

A principis craquesta setmana, impressionats pels escandalosos atracamenta que cornmovien l'opimo publica
i provocaven una justa indignació a
tota la ciutat, en aquest mateix lloc
escriviem que l'ainic rernei per a acabar amb la vergonya i els perilla daca
tec d'aquella mena calia primer que
tot una actuació enérgica 1 intelligent
d'una policia apta, ben disciplinada
i ben minada, decidida a fer sentir
la seva presencia en qualsevol moment, L'exit de les afortunades uperacions de dijous ha estat una replica
ben eloqüent i ben satisfactòria a les
nostres observacions. La policía de
Barcelona, en aquesta ocasió, ha jugat
bé ¡ de pressa. Ni ha molta feina 3
fer encara, és cert; seria injust, perä,
no reconèixer la importància extraordinaria del servei prestat per la policía catalana i no esperar-ne d'altres
de tan brillants i útils cona aquell.
Grácies a aquest éxit, obtingut no sense risc, la moral ciutadana ulla Corrobustit i fins els més escéptico han
hagut de reconéixer que el traspäs
d'un servei tan delicat com el d'ordre
públic no solament no és perillós,
sino que, al contrari, seré una garantia de seguretat 3 previsi6 per als
ciutadans de Catalunya.
La policia, doncs, ha complert la
seca obligació; ha capturat els delinqüents i ha descobert pistes i documents que poden aclarir moltes coses i permetre de coneixer les ramificacions de la tenebrosa organitzacie,
de les bandes criminals barcelonincs,
però la nema comesa no va mes milla;

dia

na que ha tingut, fa més
da massa de ciutadans el traspàs d'un
dels serveis més importante. Ens referino a l'ordre palie, la consecució
del qual és Fassoliment d'una d'aquelles iHusions que tot catalanista hacia desitjat sempre, però lar que
havia considerat com irrealitzable. Fe.S
inútil voler-se enganyar: aquesta
hirió no slauria realitzat mai sense
l'advsniment tle '• República.

tiu d'entrar en servei els guärdies de
la Generalitat, al passeig de circumvalació del pare de la Ciutadella, davant mateix del lloc on esté installada la ccAlecció zoológica, se celebra
la revista de les forces de seguretat
i d'assalt. Hi prengueren part la seccid de ciclistes, la banda de cornetes,
vuit companyies d'infanteria, tres d'assalt i l'esquadró, sota el comanda-

El discurs d'avui de
Martínez Barna
3r. — 111 ha gran entuseastne a tota la ciutat davant lame P o
teatre de l'Expos;--líticdenéa
ci6. Acabas l'acte se celebrara un
banquet als terrenys de l'Exposici6.
Han dernanat taula lodo persones.
Entre altres significades personalitats
es troben a Sevilla eis senyors Iranno, Tutión de Lara, Salina el president del Tribunal de Comptes i
altres p ersonalitats. El senyor Martínez Barrio ha manifestat q ue el seu
discurs versaré sobre el tema "Disciplina i eficacia". Vaig a explicar —
ha afegit — els meus artes al Goce,m
i les causes de la nieva sortida ner
a demostrar q ue en la m é va actuació
política que ara reflectiré és la que
seguiré a les Corts.

Madrid, 3I.—Avui han tingut Use
les assemblees dels partits d'Acció
Republicana i radical-socialista indeHa cstat facilitada la nota següent: pendent. Ami) gran entusiasme els
"La Eederació Patronal Madrilenva, dos partits han acordat la respectiva
demostrant una cegada més la sena ab- dissolució per tal d'anar a l'agrupasoluta submissia a les ordres del Poder ció de les forces republicanes en un
públic, el dissabte passat procedí a com- nou partit d'esquerra.
Denla, a les onze, al saló d'actes
plir la, al sea judici illegal, dispraiiciO
ministerial. emanada del senyor minis- del Circol radical-socialista se celetre de Treball, per la qual s'estableix la brara l'Assemblea conjunta deis parimplantació de la jornada de 44 hores, tito d'esquerra per aprovar els estames un augment de jornal a /8 oficio tuts del miau partit unificat, el programa i un manifest q ue elirilzrall
del rano de la construcció.
La protesta =11On:zuda contra l'expressada disposici6 pels elements pairoHala afectes al ram industrial de referencia no ha pogut ésser mes justa, puix
que a aixä obligava d'una banda Fangomosa situació d'aquell, els efectes del

missiä a allä previngut i disposat
l'ordre ministerial a que ens referim.
motirant amb aixé, un acte d'injusticia
tan notäria que pot afirmar-se que man; ca de precedent en el ram industrial do
construcció. Se'ns va prometre que.
una cegada colIncato en el pla que el Govern considerava de legalitat, es prorediria a l'estudi detingut de l'assumpte amb veritable interés i simpatia. Fine
ara no s'ha iniciat cap gestió que jusidiqui l'efectivitat d'aquelles prometences, i quan preteniem donar compliment als acords de les juntes generals

noves torees de seguretat de Catalunya, al Parc de la
Ciutadella. (Foto Torrents.)
I aquesta presa de possessió del nou
personal efe la policia i de les forces
de seguretat i d'assalt ve, precisament, després d'uns brillants serveis

realitzats, en la seva part mes 1mportant, pele nous elements policiacs
ingressats a conseqüéncia del traspäs
dele serveis d'ordre públic.
* *
Ahir a la nit, a les dotze, i tal com
est ã previngut, cessaren en el seu servei tute els agents de l'autoritat afectes a l'Estat i quedaren encarregats
del manteniment de l'ordre tots els
oue han passat a dependre de la Generalitat i ele alunones de l'estola de
noticia, els quals han rebut, a la dita
hora, el nomenament efectiu d'agents.
A la Comissaria General i a les delegacions es fea el rellevament, i gairetots els que cessaven balden abandonat el servei algunes hoces abano
que de costura, i havien quedat fins a
les dotze els de guardia a les dele-

ment del tinent coronel senyor Ricart, i en un conjunt de 1.250 individus. Els passaren revista el President de la Generalitat, senyor Companys, ei senyor Selves, el general
Batet, el comissari general d'ordre públic, senyor Coll i bloch; el cap de
serveis, senyor Caselles; el delegat especial del Govern de la República, senyor Carreres i Pons, i altres que no
recordem.

Després d'haver-les revistat, les for.
ces desfilaren davant de les autoritats
i donaren cisques en passar pel seu
davant.
ASSiSti molt de públic a contemplar
la destilada.
El conseller de Governació, senyor
Selves, en rebre els periodistes, va dir
que li havia produit una magnifica intpressid l'aspecte del, nous guàrdies
i que tenia el propOsit d'enviar una
comunicaciò de felicitació al ea/Masari general d'ordre públic per tal que
gacions dels districtes. També els la faci extensiva al cap de les lomees
guárdies de seguretat i d'assalt foren de seguretat, a l'oficialitat 3 a les trasubstituits, i els que cessaren feren pes.

El President expressa senyor Marti Esteve
la seva satisfacció per creu que el dia 1 de
l'actuació del Govern juliol quedaran enllesde la Generalitat
tits els traspassos

celebrades per les entitats patronals que
integren aquesta Federació, facultantnos per declarar el locaut, (Entre les
normes legals, la Delegació provincial
de Treball, en ofici que ens dirigeix,
potser influida per ordre superier, declara illegal el reierit locaut si no es
compleixen determinats requisits.
Na cre:ern gute sieui aventurat de dir
que l'expressada resolució és ttn mitjä
d'impossibilitar-nos l'exercici del nostre
Irrt, rota vegada que aquesta finalitat
accase g uit interpretant els preceptes pertinents de la referida llei en un
sentit restrictiu que, al nostre judici,
és pertinent i que no Ola aplicat a la
representació obrera, no portero portar a la práctica el locaut que tenían
plantejat a tenor de les normes leeals,
segnns la nostra manera de neme i
apreciar el sentit informant de les disposicions legals aplicables al cas.
Per ala& i entenent que no hi cap
ultra solució que anar al tancament dels
tallers i obres perque a aquest confliete
li sigui donada la cleouda solucird i sense perjudizi de protestar de la manera
més enérgica d'aquesta diferencia de
trufe que ala patrona es dóna pel Poder pililic, complim amb ele requinte
que se'ns exigeix pel dt•legat de Tre'oall
i immedimament s'envien les actes i els
oficie demanats perqué, al terne danutest nou termini. que será el dissabte
dia 7 d'abril, es vagi amh tot entusiasme al tancamcnt anunciat. El Cemite
Executio"
Despees de l'actitud de temperancia
que havien adoptat els patrons del ram
de la construcció, aquesta nota Ita causal una corta sorpresa i ha e a tat ccmenlada en diversos sentits, bis dele comentaris a remarcar és el fet de coinamb una data de diferencia l'anunci del locaut per al qttal es recapta tot
l'entusiasme de la classe patronal ami,
l'exhihiciO de forres feixistes que els
partidaris del senyor Gil Robles tenen
anciarla per al diumenne dia

Presos al nlvell de la mar: 753'8
mi gtmetres. Temperatura actual: 193
graus. Humitat relativa 72 per cent. Velocitat del
vent: 4 qultametres per hora, de l'oest nord-oest.
Viutbilltat bornzontal, en promedl: 6 quIlOrnetres. Estat del eel: 3/to de C. En les darreres 21 llores:
Temperatura maxlma: 169 graus. Temperatura Watma 104 grata. Temperatura minima: 106 graus. Recorregut del vent: 193 quIlbmetres. Prectplueló:
insolado:1 en el dla 2'ahlr e llores 28 minuta.

Avui tindrà lloc Els gangsters de Barcelona Un greu cona Madrid la Continua l'enquestratemps per
constitució del ta policíaca per a
nou Partit descobrir la tota- a I president
Republicà litat de la banda Roosevelt
d'Esquerra
d'atracadors Les eambres el desau-

qual venen soirint els esmentats
i per altra, el carácter ¡ilegal que.
com queda dit, revesteix l'expressada
'irrite ministerial, tota regada que fou
dictada ainb manca d'atribucions per a
abre) i en oberta oposició als principia
itäsics en que descansa la legislació esecial respecte al treball i als elements
nie hi actuen.
No Im aprecié alai el Govern, i solidaritzant-se amb el ministeri de Tre;iall, obligii, utilitzant tots els ressorts
que concedeix el Poder públic, a la sub-

tra1em més amunt, després de reclamar l'actuació de la policia, afegíem
que la llei hacia d'ésser aplicada amb
energia i rectitud, perquè, donat l'estat d'esperit del públic, res no seria
tan dissolvent i tan perillós com

déeser el baivard de la llei. Sabem que
un crane d'aquesta naturalesa no s'extirpa en quatre dies i que cal un esforç
persistent i un tacte singular per higienitzar i enrobustir certes zones del poder judicial; ocre, tumbe sabem que el
pitjor que ens podria passar en aquest
alome= seria que la impunitat frustres
l'obra de justicia que la policia catalana ha preparat amb l'aplaudiment de
tethom_ aQui deturaria els efectes desmoralitzadors que una benvolença inexplicable a favor dels culpables convictes produiria? ;.Quina no seria la decepció del públic davant la feblesa dels
tribunals que han de jutjar-los? Si no
existissin preccdents que justifiquen sobrerament aquests recele, estariem convencuts que la llei seria aplicada amb la
rectitud que cal; tots sabem per experiencia que no ha estat sempre així, i
que les liberalitats dels uns les han pagades molt caree els ciutadans que cap
culpa no hi temen.
Es per això perquè ens fem arree de
maltea coses, massa humanes, que
abans-d'ahir défe-n que el procés que ha
¿'ésser obert contra els detinguts l'altre dia, caldria que los instruit per un
jutge especial i que el Govern de la
Generalitat prengués part en la causa
exercitant l'acció pública. Aquesta intervenció, per fectatrient justificada, posat que el govern de Catalunya no pot
actuar com a fiscal, estimularia
judicial i Ii permetria una participaciO
directa en la tramitació del provés amb
advocat i procurador, participació que
l'autoritzaria a demanar les investigadona i els esbrinaments que li semblés
oportuna per a la tranquillitat i el grestigi del poble que representa.
Ha estat comenzada una feMa depuradora i cal portar-la fins al capdavall.
Demanävem una palia; ara hem vist
com per aquí no s'ha perdut, i rodem
tenir l'esperança de millorar-la i fer-la
mis activa i eficaç. Serla dese,perador
si aquesta acné no troces la continuació que li correspon als trq-runals de ¡Not'ida tant si eón d'urgencia cont si no
ho aún, i per assegurar aquesta conttruitat que el públic espera, la millor
penyora seria ractuació de la Generalitat en el procés. El poh'.e de Earcelena
Ii ho agrairla i la pau i la justli'a
tumbé.

La Federació
Patronal Madrilenya anuncia el
locaut per al

Al mati tingué lloc la brillantfssima revista de
les naves forces de seguretat de Catalunya El dia 8 hi ha la manifesA aquestes horco ja ha tingut flor lliurament de l'armatnent i de tot Cl
tació feixista a l'Escorial
l'acre que, per la manifestació exter- que és propietat de la superioritat.
tangible a
Ahir, a les dotze del mata amb rito-

detinguts els autors, coneguts els
presumptes directors i còmplices, no
pot fer altra cosa sine) buscar-los i
posar-los a la disposició de la justicia.
No és la policia qui loa d'aplicar la
llei; aquesta alta missió pertoca als
tribunals. En els comentaris que re-

inopunitat.
1 no ens dol insistir en aquest punt.
Desgraciadament hem tingut massa ocaslons per sorprendre'ns de les decisions
das tribunals en aquesta materia. El
mal ja ve de lluny, i la feblesa i altres
taxes pitjors han minat alió que hauria
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Ahir, durant tot el dia, la noticia
continua fent esbrinarnents relactonats amb el descobriment de l'auto
fantasma i la detenció de part ce la
banda d'atrazadors, per tal darribar
aciariment dels feto i dels indiciclos que en formen part de la dita
banda. Per ara aquestes indagacione
no han donat cap resultat.
Continuaren també els interrogatoris deis atracadors detinguts. Resulta
que cada segada que un d'ells e, interrogat per la policia se saben coses
not es. Part dele atracadora detinguts,
juntament amb altres que han fugit
de Barcelona en assabentar-se dc
cetencio de Hura companys, par be
que es té la impress:O que no san
rnassa Iluny, havien pres part en Fatracament conté; al cisterna Splendid,
per la qual cosa utilitzaren el primer
auto fantasma. Fou aquella la darrera cegada que els atracadora l'utilitzaren. Poc temps després aquel! auto,
que era tumbé un "Buick", del qua:
imites vegades treien el radiador i
n'In posas-en un altre per tal de donar-li aparences de "Studebaker'', fou
venut a un drapaire.
També han estat descoberts els autoro de l'atracament comes contra un
Banc, realitzat al Passatge Mallo!, fa
uns mesos. A conseqüència d'aquest
atracament els guàrdies civil; van sostenir un tiroteig arnb els atracadora.
També sita pogut comprovar que
els diners dels quals s'apoderaven
passaven per diverses mana i eren
destinats, la majo:- part, a atencions
de carácter faista. Això explica que
tiarribessin pocs a les mans dele individas que realitzaven els atracamento.

dividua i que la portava exclusivament per defensar-se. El que duia els
cartutxos va dir que eren d'una pistola que no utilitzava petque el perMis d'arma que tenia ja baria caducat.
Aquests dos detinguts ingressaran

ala calabossos de la Comissaria Gene_

(A la pánina 5 "Dissolució deis p.ar- tal d'Ordre Púb'ic i sean aearats amb
tits Arrió Republicana i Radical-Socia- altres, per tal de reune si se'n podrá
deduir algun altre cornplicat
lista independent")
NOUS ESBRINAMENTS

Sembla que al
orimint Con sell
•'aivera•á

d 'Alarma
Madrid, 31. — Sembla que en el
proper Con,ell de 3Iinistre,,, ultra
aprovar-se el projecte de Hei restablint la pena de mort per a cerio mena de delictes, s'acordarà, alai mateix, aixecar l'estat d'alarma a tot Espan) a. El ministre de la Governaciä
portará una ponencia al Consell, en la
qurl exposarä les causes de determinen l'adopció de tals mesure,.
L'ESTAT D'ALARMA VIRTUALMENT JA NO EXISTEIX

Ce a sades les cireumstancies que nro.
gueren el Gavera a suspendre tots els
Ahir al migdia, eis periodistes que
actes politics, Renovació Espanyola
fan informan ä a :a Generalitat estiAhir al mati el conseller de Finalirepren el set, cicle de conferencies al
gueren a saludar el senyor Companys, ces, senyor Martí Latean, va reintegrar5[11 local social durant el mes d'abril.
el (mal va fer-los les manifestacions se a les tasques del seu Departament.
següents:
A primera hora de la tarda eché els
—Aquest mati —començà dient— periodistes, als quals agrai la paraula
he presenciat la revista de forces de ielicitaciä que li adreçaren.
L
seguretat. Estic rnolt complagut de la
Fet el traspäs de la contribució terforma en que he trohat els elements
ritorial—continua—, seré Miestió d'emals quals será confiar el manteniment
de l'ordre. La sensació que m'ha pro- prendre rapidament detettninades actuadut la desfilada loa estat molt fala- dona que en virtut del decret de traspas són indispensables.
garra.
Precisament ara, en aouests momenta
Per ultra batuda —prossegui—,
eslava
celebrant trua conferencia amb ci
loe de comunicar que aquest mati
slan signar les noves bases del rano preside:U secretari tic la Comisrin
ele l'Aigtia, i ha queda!, per tant, o- Mixta, senyors Nicolau d'Olwer ¡ Gloluc'onat el conflicte.
ses, per tal d'estudiar les valoracions
Desitjo, dones, que l'opinió pública cornplementäries que ha:I d'estar ultiaprecit els esforços del Govern. Tot mad.% dins el terne i13 quinze Ches ,
i cl; exilo darrers, podricn encara proM'interessa fer constar—segui dient—
duir-se alguns moments d'inquietud, que el Genero de la Re pública, 3
ne,que hem d'evitar.
sonalment el senyor Lerreux, han cono
Tal cono ja vaig dir al Parlament pert amb estricta Ileialtat el compro—continua—, el Goverrt está disposat mis que, Si no com una cosa accionada,
a afrontar el perill i a no tolerar cono un desig exprés, van comranre
transgressions a la I hei, que havien en ocasió del viatge a Madrid del Preesdevingut cròniques. Entenem que sident de la Generalitat.
hect de donar la batalla definitiva
Per a la Generalitat era urgent i inque no podem transigir. Això darrer dispensable poder tenir a partir del trihauria estat més fácil, però recia in- mestre que demä comença la tole:andigne de nosaltres.
ej ó territoria. No era possible seguir teEs, dones, per la tasca que encara nint la hisenda de la Generalitat sostinhem de portar a terme —acabé— gel garla unicament amb els recursos de les
que reclamem al noble de Catalunya
extingides diputacions catalanes.
un rnarge de confianga.
Cree que amh el primer d'abril comen ç ar à una noca eta rs ia. Tinc ansuesta
A la päglrin 3:
e-peranca, husada princiralrnent en la
darrera conversa sostingada arnh el 3C"ELS PROELEMES
—Ja ho saben que Madrid ha rezo lt per fi el problema de la mendicitat?
tus ar Lerroux en acomiadar-me d'ell que
DEL CATALANISME",
—Ah, sil això vol dir que el problema de la mendicitat barcelonina
arMh el trimestre de detnä comencem
per JOAN SACA quedará totalment enllestida.
s'agreujarà.

'emIgraciti

fusat.
El que diera mes jrnpartäncia a armessi Miesti6 es que per primera vegada

h an votat contra el President 29 senadnrs del sen oropi nartit. Aiscei es trat-ta

dexplicar- hu per rinte cès elcctoral
quests senadors que s".12/1 de presentar
it reelecció al mcs norembre i temen
DOS NOUS DETINGUTS
indisposar-se amb els hm-kg/aria fedeINGRESSEN A LA COMISSARIA
cale que constitueixen rItt dele Itk.tors
Ahir a la tarda, com a conseqüen- electorals rrés importan t s. Per aqnest
cia de les declaracions dels atraca- motiu, que representa una amenaça sedore detinguts, la policia en detingué risco per a l'autoritat del President Roodos mes. A un d'ells Ii [robaren una sevelt, es tracta de fer una CannsanYa
pistola sense cartutxos; l'altre por- contra l'actitud dels senadora, encara que
aquests es defensen dient que. menee e/
lava municions.
El que portava la pistola va dir que President ha imposat al puls tuna polltin

país. L'Assemblea acabarà segurament el dilluns amb l'elecció de presiden!. Sembla segur que recaurà l'e.
lecció en el senyor Manuel Azaha.
El senyor Azaña, o qui sigui designat per a la Presidencia, pronunciara
un discurs de carácter polític amb el estava amenaçat de mort per uns in-

qual es tancarà l'.Assemblea. Com que
no s'ha pogut obtenir autorització del
Govern per a celebrar aquest acte en
un teatre, s'installaran altaveus als
circols d'Acció Republicana i radicalsocialista independent pugne puguin
ésser escoltats els discursos pelo socis
de les dites agrupacions.

toritzen

Washington, 35. — Eis amics i consellers del Pretident Roosevelt ea socarren molt excitats per l'actitud de !es
Cumbres legislatives, que han anullat el
vot del President contra una part del
pressupost, i no seria estrany que es
poses novament a prova l'autoritat i el
prestigi de Mr. Roosevelt amb la preientació d'aldun altre projecte de Ilei
que obligui les Cumbres a pronunciar-se
d'una manera clara.
Com ja és sabut, el Presiden: hacia
proposat en l'actual pressupost una reducció del deu 1:,er cent en els sous deis
funcionaria i una rebaixa de 388 milions
de dalars en les pensions de guerra, perú
el Congrés va votar una esmer.a que,
no sclament refusava la reducció, sind
que deixava a ense efecte la que hacia
estat arro yada l'any passat, esrnena que
representa un angment de ara milions dv
dòlars en el.; retro i de 1 39 milions en
les pensions.
El President va fer iis del sets roe
i es nega a publicar el pressupost mesIre, com preveia la Constitució, no fan
ratificat l'acord del Cengréa per una majoria de dues terceres narts i confirtnat
per igual majoria del Senat. Contra tota
previsió. el Congrés ha rebut!at e vot
presidencial per una majoria 3to
vots contra 70 i el Senat per una enafonia de 63 vote contra 27. El President es veu ara obligat a publicar com
llei el pressupost que ell havia re-

POLICÍACS
També es feren indagacions reierents
a al g uns dele detinguts. Sacian i que els
elements sindicals i els a tracaments
eren una cosa comuna.
Se sap, per excitado, que l'individu
que fon detingut a la 'Solidaridad
amb motiu de la retini5 clandestina, haNia ci5C111 a Mexic ea temps de Panna Villa i que va estar a punt d'ésser
afusellat per aquel perquè es pensé que
es coba pasear a l'exercit contrari.
Es tracia d'un escriptor anarquista,
que a Barcelona va fer amistat amb el
director de les bandee anornenat Fabrés.
No se sabia que es dediques a realitzar atracaments.
(Continua a fa Pagina 3, col. 4)

ca d'elevaciä de salaria, no es pot de..
carosament rehaixar els sous dels funcionaria i les pensiona de guerra, perque una semblant actitud demostrarla eme
l'Estat es l'únic que no eren en l'eficlda dels remeis nroposats per ell mateist
per a conjurar la crisis

Insull no vol

abandonar el
ielalotis"

Estambul, 31. — Després d'haver
protestat prop de la noticia torea i del
cänsol grec contra la detenció del seu
vaixell , el capitä del "Maiotis" ha
declarat que ell no Iliurari mai Samuel Insult, que es traba a bord, 1
que es troba sota la protecció de la
bandera grega.
Insull ha declarat així mateix que
no abandonara mai el "Maiotis" VC1.•
luntariament.

Després d'haver rebut la visita del
capita del "Maiotis - , nf c'son s ol de

Captura d'una
altra banda
d'atracadors
El senyor Torres té un establiment de polleria al carnes de Lancaster, ora sol haver-hi sovint quantitats importante de diners. Sabedor;
d'aixä uns atracadors, tenien planejat
un cop, el qual o'havia de realitzar
a les sis de la tarifa d'ahir, segons
se n'assabentà la policia. Però els policies que al dit establiment esperaven que es presentessin els atracadora, s'esperaven en va, car no n'Id
anä ni un. Probablement la detenció,
efectuada a les onze del matí, d'un
d'ella, alarma els altres. Veient, dones,
que no es ficaven al parany que els
havien preparar, la policia sortí a
buscar-los i aconsegui detenir el cap
de la banda i altres quatre que la
componien: total sis, elenco. Segons
sernbla, notnés en manea uta per a
tenir la banda completa, S'espera poder-lo heure després dels interrogatoris dele detinguts, dels quals també
s'esperen revelacions sobre els llipaute que els unien amb altres bandes
d'atea ca ors.
Havent cessat el senyor Badia en
les funcions que ha exercit durant
4 8 loores, prosseguirä els treballs el
cap de serveis, senyor Caselles.

A la

päglna 2:
RESUIN
DE L'AFER STAVISKY

Insull

Grecia ha telegrafiat a Atenta en doy
manda d'instruccions.

L'acusacld
lanqul

del

Govern

L'acusació formulada pel Govern
nord-amerieä contra el financer senyon
Insull ha estat transmesa a l'ambaixador del dit país, el qual l'ha feta
arribar al Govern d'Aneara.
La defensa del financer
Atenes, 31. — L'advocat senyor Po.
po ha encarregat a dos advocats greca
d'Estambul que assumeixin la defensa
del banquer america senyor Insull, el
qual, en espera de la decisió que adopti el Procurador general d'Aneara,
esta vigilat, a bord del "Maiotis" per.
(lotee policies
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hauria d'ésser por més o m
•
Alguns veíais de l'esmentat POIlle hall
per tal e'aenrdar- s e amb lea premi s (pu,
amb ell.
una
betula per les muntanyes veilaical
-se:"Siprcatln'ei
El fiscal qualifica
fels d'un 2-;
•
„es, na aconsegnint matar-ne cap mul•
fe en rartualitat catalana, ne sbe ca- deliCte d'nestasainat pel qual degrat haver tirar sobre
talanista. Catalunya eme en resieve- nana
n
la i,posició
de
n
' In pena ed al
nidor, i aquest esdeveMdor ha d'esser 26 anye de
us
i 15.000 reeeeP e r l'estil del passat candi— no pas
d'indemnitraeld a In familia
com ei passat rdorie s eljecat !.fit i
(Hiele de tijara, sind cona el passat pitarresee. -1f• la
Perque iS aixf entra s'expressa, ben ma nca 'Ilícita d'iirIna, pel quin!
dernana
tres
a
nys
tnés
de pres n a
literalment, l'enyor o Eidealisrne del senyor Par. "Ara nn som capeen .. de repreduir cap d'aquelles gestes", clama el
no
savi desertor. Quines gestes? Le conquista de Mallorca , la cennuista de Valencia n de Neopitria? Ele Usatges?
El Sindicat de efetges ale CataluEl restre art m‘ttie? El Consnlar
c= Jiya ens presa la publIcaciO d'aquesta
Ma r ? El luldiSme? Servet? Arnau de
nota:
Vileneva? ;I.es corta primeres en demo-l'avena-se publicar a la premsa
Morra
reatisme? El nastre judaisme tenlirgic?
una notieia adula 1 s qual s'anunciaren
FA matee judaisme rartogrefic? No. se.
enes negoceacions entre el Sindicar set
nyor: res d'aísle nn es ni tan seas ante
t'aletees de Cata:tima i les entere...,
dat Pel Sr. E me El que ell enyora i relea
El capita senyor Rovira, de la Ca,assegurances d'Accidents del Treque hem ale redel' es el rento- pitar- u.C;saria de Transports Militars,
ball, Sota la preeidencia de la Conse
resc. el de Guimerà, i fins el d'Ignasi posat a coneixement de la no:ida que
Ilerla dt Trebeill de la Generalitat
Igleaies t ren torna, els Tors Floralt. un vagó que contenia catees d'obuses ed
I,rin de declarar nue prèvia consulta
Tanteé l'Odre Catalä. No regategern que lii he a restada`, del Merrot ha- fg.j.
l'honorable senyor Conseller per a
la gloria a l'Orfeó Catele: pe r " no ',Mi- vis esta: desprescintat i que dins ba- NI!
Jeermar-nos de la vcracitat d'acimut
dem que aeuesta institucie na tal re- via estat trobat un ferro mi?, sena- ri--;
remor, aquest ens ha autoritzat per 3
den-la si subsisteir cada dia mes te- hlava una palanqueta. ami) el qua' P.=
inanifestar públicament que niant
rciada. Remarquem. per?). com en atines( seeurament fui oberta una de les tal- giti
:negra la nota que va lloran a la
passat in/tediar el Sr. Par rin treha al- xes. a la q ual manquen dos obusoF
;ment sa el dia 14 del mes de març
tres fignres a enyorar que Pitarra.
de gros calibre. El vagó tenle 33_.
En consegriencia enreda el litigi planajes i Guimerà tant que hauria fatal- caletea.
tejat runa un confliAte entre els metg et la c e ntrapesada del, Verrlartter.
Ea creu que anueat robateri ha
..zes i les empreses d'Assegurances per
Azud& lean Alcmar. Sants
estat realitzat per elements extremisdiscrepe:teles en l'aplicació d'bonara•
ver, MIS. etc.. si tan sola dolem
tel. a fi .I efeete d'oprofiter els
u:S professional; de tariracie
n, a la literatura...
PinSilli que In ha dins de cada obilg
l'er tant, el Sindicat i els Collegis
Els catalans d'ara tenim massa
Horra ha donar ordres a la guärtlla
Ir 'Meter; de Catalunya i Baleare
la m'ore e s nieitualitet i fins la nnora civil pernue vigili el dit retire, ja
avisen a 1015 el' naetges que les illSmentelitet. la nostra moral sdn elefi- fins el dimana vinent les caixes
JE
truccions cursafits han d'ésser
edenes. distents encara de l'ideal. ¡efe- poden éster retirades. La necia te
grament complides i ate ‚len de varinrs almetes als meteixos den> i oir riar fina que el Sindicat avisi
tuts dels pobles euperiqrs — en acuesta elsdraet,io ri rd leilTi tb.atlis. brinar qui •6n
nuera l'arranjament del litlgi.”
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La vista d'una causare'
per

E

En tot temps

EL GAS

facilita i simplifica els serveis

domèstics a la cuina, a la
cambia de bany, etc., etc.
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Un pogés moto

Boiesol

sogre, per qiiostion
d'Intoressos
Les desavinences familiars,
vadee per auumptes d'intermites han
estat la causa le la mort violenta d'un
vellet per para del *tu gendre. Els
protagonIstes d'aquest sucede, ben
conezuts a aquesta ciutat i pobles
de la comarca, han eatat cli Veini
de /a casa de cama) denominada
bailo", del tenue municipal de Montmajor, habitada per France ge Planes
i Saberles, de 56 anys. natural de
efontelar i sei de Montmajor, i el e",
g endre, Nacela Halé i Bosoh, de 37
anys.
Seren präxtrnarnent les ti, del
mati, quan el genelre i la sa y a reposa
es preparaven per anar al mercar de
Caeserres, i en troliar-se el llore i el

gendre so:s a la cata, van començar
a discutir violentament. En el granecura de :a discussió, serbia esser que
el sogre va agredir amb upa navalla
d'una once centímetres, i Ii va pro(luir dues ferides a l'avantbraç es'
tuerce. Aleshores, el gendre va sortir
cap a le; seves habitacions i va estafar utia escopeta i va disparar 1rt tret
contra el seu sestee, el qual va caure
mrot amb la cara des-trocada sobre
el foc de la ruina. per la qual cosa
tumbé ti diverses cremades a: costal
dret.

Sembla tue el parricida i el miar
sostenien, des de fa temps. discussions
sobre una herencia.
El ferit ha estat portat a l'hospital
de Berga, en qualitat cje detingut.
El tràgic meces ha Calaat gran
imereasió entre els oacifies habitara;
de Montmajor, per ésser els protago;listes persones molt conegydea.
El Jutjat instrueix diligencies.

Un local típic de
Barcelona que desapareix
L'immoble situar entre As carnees
de Floridablanza i Casanova, destinat
fins avui a sala de ball coneguda per
"La Bohemia Modernista", esta a
puna d'esser enderrocat.
D e rn à mateix començaran les
obres , i es diu que en aquell solar
horn pensa bastir-hi un gran palau
d'esports.
Denla. dones. desapareixerä aquell
ca5a!ot, per on han passat, amb mis
o menya assiduitat. tres generacions
de barcelonins, !a (farrera de les quals
secará com "La Bohemia Modernista"
desapareix per Sempre.

La subscripció a favor
de la familia de
l'agent Guevara
La subscripeiö que fou ¡nidada
pel director general de Seguretat
azul) un donatiu de 500 pesadas,
a favor de In vidua ¡ filie del
dissurtat agent senyor tildan Gulierrez de Guevara, mort per
uns atracadors la nit del dia 25
del mes que socia, davant el Cinema Mirla, ha estat engruixida
per altres donatius, ,entre ella
un de 150 pesseles del comisaar¡
general d'Ordre Pûblie , senyor
Con, i ott nitre del delegat Pepeeial del Goverit de la República.
senyur Carreres I Pone, tainb
de 150 peeseles.
Tots els que vulguin contribuir
anda Ilurs donatius a la dita
aubscripció. poden Iliqrar-los
la Comissaria d'Ordre Públjc o
a la Delegació Especial del Goveril de la República.

Un nitre tramvia

cremo
Ahie, a tres quarts de \lid del vespre,
rajaren cinc deuconeguts al tramvia 0V'
mero 224. de la linia 25, en arribar davant la casa número 4 del carate de
Neatra Dona del Coll, en un moment eme
oc hi viatinva cap paasatger. Amena.
zant-los amb pistole s , van obligar a
ea,- del mine el cobrador Ramon Almedes i eh conductAr Bernabes, rtlasto.
liançaren dins dels canee una garrafa de
intlameble, i ran calar-hi fea:Allana d'entr- s e'n, ohlienren el cohredor
que els lliures la quantitat recaptada.
que pujeva 70 pessetes. Ahans de l'urde,
cali cometer els diners, i im d'ella Ya
dir, satis ; ct. 'tue nz, havien verdín el
tietee. FIN bombees, °perruna, hi en
aendIr anan el catxe la estada cremat.

El sereno Izaguirri,

mort
Ahir a la tarda Va morir, a l'Hnspital,
el serene Miquel Izaguitre, el (Pral ya
ion- feria la nit de dilnus. al cárter
d'Alvarez, en perseguir un Ilaere. cuan
.'originä un tiretelg a conseadincia del
goal una bala d'un altre sereno que /ti
acule ei ferf Com es recen:tare, en
fer al feria la transfussle de emir,
sense que hagi estas possibta galvar-le.

l'Angel, 20
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EL CINEMA
LES ESTRENES
"Las cinco muchachas"
Palladium Film

Fémina

Film darías. "Fiing Sunike .11asicis". dirigir Per A. fi'. Sandberg, amb ti:tísica
dc K. O. N. Anderssen i inrerpi eral
per Karine Bel!, 3farguerile rtgr,
tres noiez mes, Frederik Lensen i 10.1a
colla de xicots,

El cinema parlat ha vingut a ressuscitar una pila de produccions racionals
primer deturades per la guerra, desprès
abassegades per l'americana. Entre elles
hi ha l'espanyola, si podem dir ressarreecio d'abra que tenim, i les d'una colla de petits paisos que ens demostren
que la producció de films no depèn de
l'extensió territorial sina dura pila d'altres coses, entre elles l'experiencia, que
a casa costra., pera, sembla inútil.
Els danesas, com els txecs, com cls
polonesas, com els moldaus, lambe
s'han llançat a la producció, 1 al Fémina hem rist el primer film que ens ha
vingut d'aquell país.
No estem, naturalment, al servei de
cap organitzada de propaganda, i per
aix6 no posarem el crit al cel pregonant exceHencies; pera heut de unceni:* que aquest film ens fa meditar Jebre el que podia arribar a ésser el nostre cinema si en els productors es veles
mis entusiasme. Inés cura, mes serietat
j menys pensar en resultats monetaris.
"Las cinco muchachas" no és, en cicate. un film perfecte: co ho és, sobretoa pel que fa a la técnica; el scu r ealitzador tau en les falles inevitables de
tot borne no bregas en una Ilarga experiencia. Molts films arnericans, si surten tecnicament perfectes és perquè la
perfecció és ja una técnica establerta
segons regles. Pera "Las cinco muchachas" és un film que té fragments deliciosos. plens d'una poesia 1 d'un ritme
que aci encara hem de somniar, i, el
que és mes, amb uns bons actors, ami)
unes noies belles, simpàtiques i que es
saben moure i amb uns trossos de música que aviat es iaran populars.
L'anécdota—corn a estones la fotografia—es una mica fosca, potser a causa
s só rars t hom hi parla
que e su
molt—en danès, naturalment—, pecó hi
trobem una noretat, basada evidentnient
en l'economia, que consisteix a icr-hi
llargs trossos muts en els quals els actors es mouen seguint el [irme de la
música i parlen per boca dels instenments. Aquests fragments tenen un ceet
aire de ballet que fa marxar de pressa
el film. Desgraciadament, per6. ve despres la inexperiencia da rescenarista en
collaboracia amb el director, i estuca
l'acció.
Es tracta de cinc coles arribades d'América, on sels han n:ort pare i marc.
que van a veure urs oncle per veure s,
les vol. Aquest, que ho Sal , fa passar
per ancle un arnic perquè les tracti arda
duresa i se les tregui de sobre. Les
noies, per6, conquistaran el veritable oirde. a l'últ es casaran totes després
d'haver marxat i debutat forrnant part
d'un jazz-band despectacle.
Es un film molt distret, malgrat els
allargaseaments, i tetes elles tenen una
simpatia extraordinaria. A remarcar, la
semblança de ronde a:nb el nostre—as
un dir—Santpere quan es posa seri6s
per6, naturalment, amb tu n, Santpere que
ha íes bé com aquell orcle.

ls btitol n

La necessitat que sovint tener/ les cases distribuidores de dcnar dos filins
llares en un sal programa fa que neu ter cegades dos d'aquests films es p
t fierrinè hom no say-judiqntam
quin donar cont a millor . Natural:nena
co aquests caso; hom mira prinsioalmest
les estrelles que hi prenen part i deixa
de banda l'argument i El público
pm:), fa. de lotes ni:meres, la sera vio.
Aix6 és el que succeeix amb el film
"Alias la condesa", d'una acá ', risa.
d'un ritme ràpid i d'un argument divertit 1 ple de sentiment en el qual Alism
Skipwortk, la nora caracteristica de la
Paramount, i Richard Bennett, el gran
actor, pare de les conegudes germanes.
Bennett, toses elles borres actrius, ens
donen tots els matisos de la comicitat
del sentirnent. Ens trobem arrel cas
duna dona que ha tirat rer Iladre, i que
en sentir de presidi te tina bita 'rae no
conciso El seu marit está. a P um de
disuadir-la d'un nou robatori, pera, tue
aconsegueix, i en el tren es troba anib
un estafador que s'ene:In la seva
Aleshores sorgeix la mart. i fest uarar
el tren lliura el raptor a la noticia.
naturalment, es lliura ella. El públic
passa una bona estona, bretut amb les
transaccions dAlison Skipworka i Richard Bennet.
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"Cocktail musical"
Film musical dirigit per Edzeard Sutherland, producció Rasos sobre sin assunipte d.. 1. L. .11ankiediaiegs d'llarry Ruskin, nuisica
i canco= dArthur Johuston j San,
Corlar:, halls de Le Ruin i d l recrió artística de Theodor StarkOrl,
atril, flirts, boje, et.:., i Bing Cros/y,
Jade Onkie, Skets Gailayher 1 11/dita :film

Les revistes teatral> 1 les seres incide:mies dentrehastidars són un material
inexaurible per al cinema. L'amor, en
elles, i les dificultats, hi y enes laudades amb ninsica, balls i magnificencia tle
decorats i de vestits que contrasta ami)
eis drames intcriors i la simacid real
deis artistes.
En "Coktail Musical" ella trobem una
regada Més en aquestes situacions, amb
música agradable, ami) cançons sentímentals i. demés, amb una estrella de
la radio americana. Bine Crosby, que
quan tin ui mes experiencia e0111 a Je
. Se72 segurament tumbe una estrella-ta:
de cinema.
Cal remarcar. demés la presencia de
Jack Oskie. un bon actor ple de
n tia. 1 amh Judith Allen, una xicota betot amanit azul-, un d'alee ple
d'humor i unes gran, escenes le revist s.
A. FERRAN

g
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"Alias la Condesa"
Paramount

dirigit per Alexande r I I all i
Wagstaff GrAble, argnsssent i adaptació de Malcohn Shiort Boyland i
Haxix y Gates, fotografiat Per Ilenry
Sharp, segons cl segiient rePartiments

Martha Hicks, la "comtessa Auburn", Alésan Skipzeort ; Alice Hicks,
Evelyn Knapp; Jade Houston , George Raft; El detectiu, 1. Forren MacDormid.

em s,

"Una altra" història del
cinema americà
EL QUE FOREN ELS ESTUDIS
BIOGRAPH
Els estudis Biograph, situats l'any
1908, quan encara no es pariava de Hollywood, en un raquític eslifici del número 11 del Catorzé Carrer de l'Esa
de Noca York, torna a estar en plena
activitat. i per modernitzar-los ja s'In
han despés un milió tic dOlars. Naturalmena l'edifica que ara es troba al carnet* 175 Est, i el número es el 6o7, on
Biograph es trasllada el 1954, ja que
es el mateix. El primer film sonor que
s'estrenara d'aquesta vella producttra
renovada ser> "Frankie and Johnnie", i
Chester Erskine, que el diricieix, dio que
" M idnight ", produi als estudis Astoria,
de Nora York tambe, i que ja es projecta, i Frankie and Johnnie", que descriu corn nna caricatura sentimental del
primer cutis de l'antorxa a América, són
l'avantguarda d'un non corrent en la producciä que fuuira de Hollywood per
tornar a les capitals.
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"Es el momear crucial—diu—de la
tornada de la producció des de l'Oest
a Nova York. El moviment s'Ira estes
de labra banda de l'Atlàntic. de fet
Iren Londres, Paris, Berlín i fins Budanesa que lass projectes per produir
films en gran escala. El castri es deu
principalment al so. A mesura que la
seca mecánica va millorant, els directors traben qui els millors resultats ne n en els inter:ors i , igual mena ami, Iluso artificial, que fa que
les principals condicions dels primers
r O coto sol, clima temperar i die$
perdin teta importäncia. EIs
estudis poden aconseguir tot
sense sortir de les seres parets.
Una altra cosa que ha fet sempre
Nova York preferible com a focus
de producció es el talent sempre
Actors, escriptors, chrectors no
es veuen obligats a córrer 3.0 millas
a
per prendre part en cls films amb
les despeses consegitents. El mercar
financen es tro'aa a Nora York
l'opinió critica Iltd5 inf:uent tambe.
Toles aquestes Coses compren quan
el sol de Califórnia ja no es fa indispensable."
Arda els estudis Biograph 5mb:a
que reneixin tima una sèrie de record;
dels primers temps del cinema. Fou
aci on començaren Mato* Pickford,
les germanes Dorothy i Geh.
Blanche Sweet, Mac lularslt, Orient
:tloore, Henry B. \\*ahilad 1 tnolts
altres. Lionel Barrymore pertanyia
tambe a aquest grim, encara que ja
era niolt conegut com a actor teatral,
calgué una certa audacia per
entrar en un carnp que aleshores era
rimar amb menyspreu pels actor, de
tcatre.
D. W. GRIFFITH
D. \V. Griiiith era el geni vigilant
darrera aquests primers temps, segons Marshall Neilan, que va trehallar a les seres ordres com a actor,
alesliores. ¡ el qua!. incidenta'rnent,
ha acabas ara, com a director "Social
Registcr" amb Colleen Moore a Nora York.
"Era el David Belasco" del Ileac
— din Neilan parlant de Griiiith
?odia agaiar gent obscura i posar-lis
confíalo:a. La seca política era descohrir el talent lora de les fi:es del
teatre. 1 podía trabar tipus, con/ feía
Belasco, seese errar-se un sol C.7i p.
Al rnateix temps tenia una pila de
trucs que mai no fallaren. Per exemtale, arribara un mati a l'estudi malhurnorat i impenetrable, sen e dir un
mot a ningú, i immediatament posant
tots els pobres diables que esperaren
guanyar uns clidars aquell dia en una
tal tensid de nervis que no sabien
els portaren. I rolan red el personal
es pensara que anava a essen acomiadat, comencara de rodar, i d'aquesta
situació tensa en treia grans escenes
plenes ele nervi, d'enlodó i Tan
L'he vist aterrir mes d'una pobra
actriu d'un Unprevist tret de pistola
que disparara algú amagar, amb el
resultas que l'artista registrava en la
seta cara una tal expressia
tic ropant que tots els público ‚'In enganyaven. Una altra cosa que (chi
era fe:* estar els principals actora loros els uns dels altres provant cada
un d'ells per un papen que en vru
baixa Ii deia que seria per a l'interpret més original. Airi sabia cls recursos de cada un, i quan es decidia
pel que considerara millor, el guiara
usant la crema d'aquests recursos
acumulats per als tocs finals.
Però, anib tot, era e timat de tothom, cosa que Ii fou demostrada quan
abandona la Biograph l'any 191(4 o
el 1955, sembla perquè no el volien
pagar el que ell dernanara. L'endernA
noranta-ruit persones de la campano:a abandonaven ìa Biograph per
seguir-lo —actora, accessoristes, mecanjes, tot el personal—. I això no
sorti pas de Griffith. peemié ning,f1
no va saber que hagués dimitir miss
cap al tard del dia que ho feia. I encara és stit dels mes gran, directors.
ELS ANTICS SOUS
I PUBLICITAT
Paria nt de la pan ri in er, Robert
H. Hammer, que era l'administrador
deis estudis per aquel' temps, i que
torna a ésser-ho ara, cita alguns (le:,
primitius sous: If any Pickford guanyava 150 didars sermanals quan va
abandonar la Iliograplo Lionet hartamore, 175; Walthall, 150, i Blandir
Sweet, 175. D. \‘'. Griffith en guanyava roo, mes una cornissid sobre
el metratge, que venien a representar-li 55n5 505). AixO era per allá al
/915, quan era cotitza con/ el pe s .
mer director cinematogräfic
Una curiositat de temps més reculats, d'abans del 19t2, era el refús
de la companyia a donar publicitat
a ls norns de les seres estrelles. alar)
Pickford era anomenada en la propaganda "la noia de la Biograph"
Ithe Biograph Girl); Blanche Sweet,
quan els seus films aliaren a Anglatersa, portara el nom de Dorotlit
no ens es pas des.el
conegut an i en aquells cartells en angles on havia un, dibuixos en color, que semblaven fotograbes. El
nom daltres estrelles era un misten
Per al seu públic. El president de la
Bi ura h creia que era mes politic
rnantenir les seres estrelles en l'obscuritat. D'aquesta manera na agafaríen pretensions i no es hauria dang-

o p

mentar el sou Peris la concurrència

va posar fi a armes' sistema i ja sub:ni com han anat després de les
coses, Roosevt:¡ s'ha queixat que un
actor de cinema té nies sou que el
President deis Estats Units.
El primer editor d'argurnents d'aquest temps fou Lew Deugherty, que
treballava per a la Biograph. El pera
establert per cada histeiria acceptada
era de quince dOlars, excepte en rares ocasions que se'n pagaven, com
una gran cosa, vint-i-cinc. Aquestes
produccions tren esrrites de qualsevol manera i ocupaven de dues a vint
quartilles. Els autors es barallaven a
la porta de l'estudi. Una mica mis

Estarà dilluns davant la porta del

KURSAAL,
assegut en una cadira i contestarà
als qui Ii parlin.

Atenció!
A la tarda i a la nit
del mateix dilluns
estrena al KURSAAL
de la versió parlada
en espanyol de

EL HOMBRE
INVISIBLE
Experimentareu noves emocions veient
les escenes sense
titols

,

El Teatre
Poliorama. — Debut de la
companyia de Lupe Rivas
Cacho amb "Cloti, la corredora", de Lucio i Capella

tard, (Juan la 13:oz, rap h es va can r iar,
va agaiar tres bornes per reier el$
arguments. El cap d'ells era Bert
Henassy, que rebia 25 &dar; pels
:eus serveis, rnès la beguda.
Una altra co*a que recorda Hatnrner es que els estudis tenien dos
indrets d'exteric•rs, un a Cuddebackvine i l'altre a Little Falls. Quan es
començaren de planejar els iihns de
l'Oest, o escenes am f ans de
eis escenaristes filman--tany.oqu
tics demanaren trossos de desert, el
directcr i el seu personal—en aquells
temps no usaren mes que un sol aparell de presa de vistes —i la seva petira companyia d'actor, maraaven
cap a un o altre d'aquests indrets estrategics. A cada un hi havia un cobert per fer-hi els interiors que talanes, o per servir traixophic en cas
d'un xäfec.
La dr mesa permesa per una producció fins a Fan)* 1 9 15 per la Biograph ion de mil dälars. Practican/cm tots eren films curss. Avui dia
tina cambra senzilla costa 6.000
es considera a bon oren el film
corrent que en costa 75 000.

b

Renate Muller, l'actriu, interpreta el
tipus de Kati amb una ingenuitat i
encoratjament encisadors, així com
Rose Barsonv en el personatge de
dansarina viene-a i Harma Wang en
el de reina Victória, constitueixen altres belis eneertS.
Una presentació luxosissima que ha
conquistas el titol de -el film deis
quatre milions" i una successiO inusitada de ntelodies inspirades en els
mes celebres valsos de Strauss i Lanner, són alguns deis allicients de la
superopereta Cía "Guerra de valsos",
que s'estrena ahir al Tívoli, si:nutraniament com a Madrid, Valencia, Valladolid, Osca i Palma, un cas que
dificilment es dóna i que indica abun,
dosament els valors que enclou armesta producció.
* En recordar les efemeritats de:
cinema i estudiar les diverse, ercoles
que en els primers tenlos del cinema
mur aparegueren, en; trobem amb
que una (le les produccions que es
destaca entre les que figuraven en
primer terme fou la danesa. Les seres
caracterisfiques sen: la moral en ella
dcfensada i fexquisidesa en la manera de presentar i desenrotllar el
seu argument. Sempre fou norma en
l'escola danesa de cercar tesis que
Sto freguessin da prop el drama.
I.a fama variable i folla brinda el
sea eälid suport a apresta mena de
produccions, peró a mesura que els
americans imposaven ilur escola,
s'eniosquia l'aconseguida pels centres
productors d'Europa. No es desanimaren per6, i en forra competencia
procuraren seguir produint amb mires a la quaiitat i amb fervents desi g o de tornar a imposar-se en el
mercas mundial.
Una noca obra ve a demostrar el
resultat d'aquesta labor callada, plena
de sacrifici, que la produce:O danesa
ha sostingut fins a aconseguir el valor artistic volgut. "Las cinco muchachas -, que s'estrena ahir al Femina,
donarà oc asió per què tots els a mant s
del cinema pur passin una agradable
vetllada, ja que aquesta cinta aportará un argument delicids i una ÍnterpretadO meritie sima d'un depurar
gust artistic.
"Las cinco muchachas" és una comedia fina, exquisida, digna dels esperits més selectes. Les seres escenes
¡ els seus personatges estan
nets de tota indiscreció moral o antitot etica.
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L'interés de la verllada e; concentrara sobretot en la presentacicl
la senyora Lupe Rivas tacho, que
hann hav:a aplaudit Mis avu: a la
Revista, com a actriu de comedies.
diguem-ho tot seguit: la novella
actriu té prou sal i pros: gracia, prou
sin:paria persona!, per sortir-sen tautbé ben airosament en aquest genere.
A estones sentimental i dramática, a
esumes cómica, l'obra que interpretava, demostra, pera, la senyora Rivas Cacho que era en els moments
cómica on es trobava millor. POsSiblement el saínes és el que s'adira
mes a la sera gracia poc treballa&
espontània, de sabor ben
Amb ella tren> pogut veure fent-li
costar un seguir d'artistes molts dels
quals ja són ben coneguts del nostre püblic. Tals el senyor 5a/tisú, e:
senyor Amorós, la senyora Cortes, la
senyora Lliteres, etc., etc. No cal insistir sobre llurs qualitats. Els dirigeix el senyor Nolla i el conjunt resulta una companyia n'oh Poliorama
Quant a l'obra, no han tingut pas
massa encert en la tria. Dir que és
del senyor Lucio i del senvor Capella
ja es prou. El senyor Capella, després d'estrenar a Barcelona, sen va
a Madrid a malparlar deis nostres
¡catres. Diu que no hi va públic.
I se n'estranya! ;Pena si es que el
pobre ho fa tan malament!
Per sort, respectarle acaba amb
un final de festa una mica rnogut:
"l'estrena d'uns quants tnotius tiples,
suil-arnericans", titulats "A través
d'América -. Hom hi retroba la senyora Lupe Rivas Cacho en el set,
propi i alegre element, acompanya
da de Luisita Rivas Cacho, molt
graciosa, dels guitarristes Lluis Martín i Mario Arcuri i del ballari e>.
cric, agil i dirertit, Alfons Lepiani.
D. G.

ge r.

Willy Fritsch, cl galant i dinàmic
artista, té ocasió de demostrar una
cegada Inés la seva vaina creant el
personatge de Gusti, l'inquiet tambor;
Paül Horbiger ofereix una acabada interpretació del compositor Lanner;

•••nn••n•n

AUDICIONS INTIMES

Tots els artistes que actuaren durant
aquesta vetllada foren ben merescudaSessió de Música de cambra mcnt ovacionats pel rombrós auditori
que acudi a la bella sala del Casal del
La secció "Audicions Intimes" , de Merge.
l'Associació de Música "da Camera",
dona dimarts a la Sala del Casal del
Banda Municipal
Metge el seu sisé cantees daquest curs.
Una molt interessant sessió de música
de Barcelona
de cambra, en la qual prengueren part
els conegins artistes Macan i S. Kastner
Com sempre, davant un nornbrosíssire
tclavicembal), Estere Gratacós (flauta), palie, la Banda Municipal dona diuCassia Caries (oboe). Josep
Gonzá menge passat al Palau de Belles Arts
-lez(carins),AtoGxe(fag. el seu concert matinal, al programa
Ramón Bonell (trompa), Gracia Tarragó del qual figuraren l'Obertura d'"Ea(viola), Lluís Millet (violoncel i Joan ryanthe" "Weber); la "Dansa macaGratacós (contrabaix), sota la direccid bra" "Saint-Saens n ; **Francesca da Rid'Eduard Toldrä, que, ensems, actuà de mini" "Txaikowski( 1 preludi i mort
violinista.
d'Isolda del "Tristany" "Wagner). Hi
L'excenent programa ofert ein aquest baria, denles, en aquest programa una
concert era encapçalat amb música de interessa t novelar, la primera audició
J. S. Bach: Fuga. encentada al clari- per la Banda Municipal de la "Glossa
cimba!. ¡ Sonata (flauta, violi, violoncel del ball de la Moixiganga", que el seu
i clavicemball, de "L'oirena musical", autor , el mestre Antoni Catalä, ha insobra poc prodigada que celebren/ d ' ha- tramentat per a orquestra de vent. El
ver vis( figurar als programes d" An- terna d'aquesta composici4, una tonada
diC1015 Intimes". Per més que no és -fi
de dansa popular que hom pot escoltar
cul l'assimilació d'aquesta música en trua
cara avui a Sitges , exposat arnb una
sola audició, el públic seguí amb viu en
escaient harmonització, és beilarnent desinterés la tasca dels interprets i els
enrcallat
pe/ compOsitOr, tr:e ha reeixit
aplaudi Ilargament.
evoA continuaciä pormérem escoltar una a escriure una obra singulaament
matisos de color,
ultra obra que només una regada ha- cadora i plena de Erst
ría estas executada a Barcelona: el ben acusats per una instrumentad(*) ex"Concerto". de Manuel de Falla, per a ceBentment realitzada.
El mestre català dirigí l'execució d'aclavicèmbal, flauta, oboe , claeMet, violi
i violoncel. Aquesta composició, que al- questa obra i de la seva bellíssima sarroms anys enrera fou estrenala, sota la dana -La processo de Sant Bartomeu",
direccid del seis autor, a l'As ociació de que interpretada Per la Banda produeix
Música "da Camera", marca sin nto. un efecte de magnífica grandiositat.
El nostre excellent ccmpositor obtinment singular dins la producció del mestre andalús: les obres anteriors nun anun- gué un éxi fiase i ion ilargament ovacionas
pel pública
ciasen, certarrent, que che sobte el comE; mestre J. Lamote de Grignon 1
positor em llioraria a les més ardides
especulacions i que d'un sol cop pagaria els seus collalmadors escoltaren també
llargament el set, tribut a totes les in- repetides ovacions per l'execuci de les
quietuds de l'hora present. El "Con- altres obres del programa, rebudes totes
certo" del mestre Falla, potser no sera per l'auditori amb evidenr complaença.
la composició que li roporcioni trjs
B. S.
èxits davant el gran públic. perä ser h .
sens dable, la que li haura fet enarivae
NOTICIARI
una m'Aida posici6 entre (as mes andaeos que pu g nen per la conquista d'un
non idead encara una mica VaZue 1 diEl cinquè concert d'Orquestra de
fús, perh ami, nrou poder d'atraed& Música da Camera — Per a dissabte,
rom mm de,, rni teriús, ner fer-se cercar. d:a 7 d'abril, prepara l'Associació de
través de carrito, distant, i diversis- Música da Camera el cinque dels seus
sims, per artistes de totes les si gnifica- roncees§ demuestra del curs 1933-34.
cions.
Estarà coniiat a l'Orquestra • Pau
El primer i el tercer temps d'aquesta Casals, sota la direcció del pimpi mesobra sém plens d'una animada) i duna tre Pan Casais. i hi prendrà part la
intensitat de vida tan sug;estives que pianista Paquita Madriguera.
encisen tot seguir l'oient i lb dissiewPer als concerts d'orquestra reslen molt, atreviments de l'escriptura. tants. compra resmentada associacid
El segon temps. perb. és n/é5 1rid sena- amb l'Orquestra SintiOnica de Ma1.1a ot ell menat per un ascetisme infle- drid, inc dirigeix el mestre .Arb6s, les
xibl e (Me no estalvia nr suavitza cap actuacions de la qual a la costra ciucruesa.
tat revesteixen sempre gran imporTota l'obra és d'execució molt difi- tancia. 1. de més a mes. compta tamcil 1 cal agraie al, artistes que ens la bé arnb la collaboraci3 d'un artista
;tren escoltar l'esforç realitzat, que es de fama mundial: el violinista Fritz
Kreisher. La Simfònica de Madrid i
Neié coronas per un èxit comrlet.
La sessíA acaba amb el "Septet el violinista Kreisler actuaran a Bar('l 20, una de les obres mes popularit- celona únicament p er a rAS 7:aeió
de Música da Camera.
zades de Beethoven.
—
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EL FILM

AITIANT
t :DUAL
DEiil zimmizi

ES PARL A

LLEGIU

MIRADOR
•

QUE SURT EIS DIJOUS

D'UN FILM A L'ALTRE
dissabte de Glória, el Tí*
voli obri novament les seres portes,
per tal de comencar la temporada cinematográfica de primavera. I "Guerra de valsos", el film musical de :a
Cía, fou l'escollit ami, el màxim enccrt per a festejar aquesta solemnitat.
En aquest film, rialler i evocador,
hi reviu un ¡din romäntic en la Viena
del 1840. Assistim a la guerra de valsar entre ela partirlaris de Strauss i
Lanner, el, dos famosos compositors
ro va Is d'aquella época; admirem la
fastuositat de la Con anglesa, on les
notes dels valsos fan tambaiejar la
severitat dels Cost S; tot això animas per mil melodies arravatadores,
presemstat amb aquella riquesa de detall, proverbial en la Ufa i sota la
direcchi del "metteur" Ludwig 13 er-

MUSICA

LA

NOTICIES CURTES
D'AMERICA
Clark Gable ¡ Jeanette MacDonald
han estas contractats per "Dutches
of Dehnonico".
— Robert Montgomery i Ami
Aarding temen els principals papers
de "Biography of a Bachelor".
— Charles Ruggles. el conegut
cóm(c, será el protagonista de
"Friends of Str. Sweeney".
— Sy lv i a Sydney interpretara
"One Way Ticket".
— David afanners ha anhat ei
seu contracte a Anglaterra i ha tornas a Hollywood.
— Joana 1Mondell i Warren Williams tornen a anar junts en "Hit
me again".
— Es parla d'una dimissió próxima: la de Will Raye, tsar del cinema; el seu successor seria Pol Rosenblatt.
— Als EE. UU. i al Canadá existeix un total de quatre-centes dotze
productores cinematogràfiques.
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EST RANGER
Palsos
prineep Starhemberü El Consell de la El desarmament
•
9
e
Anglaterra es Rússia prorroga el
s esforça d evitar la disso- Conferència balen cänica es reuneix preocupa del pacte báltic i el
lució dels heimwe hr
problema de la Reich signa un
l'Estat
corporatiu
Les caracteristiques de
a Atenes
seguretat
conveni amb
dividiran bratiques. Aixi
elestria
indüstria pedra
poració
31. grans sindicats.
discuteix
hel desarinament
Estónia
r tenir.
seva situacid
erança
cessat
l'expulsió dels

El

en
ne dcisa d'esser la preocupa - es
de la
cid d'Europa, no pes ¿ooom-nuca na;ionalset
n'id
Per
socialista, que ja s'ha deturat,
intrrie , que interesa°
Za
Sobre
g:r les conseqü,Mcies que got
Les noticies que poden pastar d'ama- Habsburgs
anuncien
l'rra.
C,,,sn
malgrat la

50.

9
sistimcia d'un descontent

ament PoPular,

.;usat per ¡a reforma constitucional
reposada per Dolfuss, i avai cus assarentcm d'un verihtlie conflicto e:1W

Dalifuss j Stark-,,:?erg.
ateneid cts esdrQui hayi se;:uit
t-csinh,cs d'Austria, iharra adonat de
i de programa
la diversitat
honres, els quals nomas
entre els
temporalment Pi r a combatre
Smrheml erg as un militar,
as Mtriyant. Aquest ha /lac-

,

sen ritte a Rema.
ar. d•,-cer
dc .11ussolini la sufressió del
:i*e a Hriniwchr amb r!

SlarhrmcriS suistissiO
--;st cia hcienachren
p,ront t ozs quaMs die:
,J.r del que furia drcidit
per3 ara arrila la rzctisetatefre a!: desies
c.:
,nrmr:7 . Agurst dissentiment pri
perill, per& si Dellfuss
ej sen ProPbsit sob re la

,s

a
S,.aehembe ry,

iTHeeeeh e. e

t donar-so el ces que fati
cl rmal compra amb

de les set-es trepes.

:.7

pot ordrrer que qui
de la dissensia sigui,: rls letemen ambient favorable.
que
' - mis!cs,
la pert del fo'le crea en
f .1

r.te*a eeaei:, co,,:

a tutti)! crallibcrar-s,
cU.-tadura de ncllftiss i de io
Ficint:rehr.
/a
de
:SSU
ectri CS (OnSfa a ter rarfici,
pel ministre de la Justicia.
/a restauran:A talare: no
•
serd ..a mal vista en el si del Gnrern.
Porfuss. matare trt. srlithhi sn sader
adosar-se de la aravetat de la sitgariO
ieterior. i ast a la prrmsa por a C.,
f;j:cy cis «arda de Roma. Es td la
sesstei.-; que a Rema no s'ha rah'out
aconseauir un rfeele paliar, un e.rit
a rtificial. pera tallI PC no fila entre en
el de les qiiestions que cal resoldre
Per a hita anió política -catre les tres
nee;cms que re/amurren NO a la Coaferncia de Roma.
ris
El 5 dd corred t CS
ter tal drsludiar rl Ver cal
tUt da!
rPs semita que tr gti
E:. i.-!cesareat ron Papen no ha

r
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Dollfuss parla dais protocols do Roma
- Continua la haea entre
deis "heimsueheres i el
Front aatraztic. El nrinzep 5:ahrernberig
per tractar
seas
redobla els
d'Impedir la incorporacio dels heiniwthren en el citat Front i mantenir la sera
independencia reiorcant-la amb unas
membres.
Segons comunica l'Orean oficial dels
heimwehren, demes de lea formacions ja
existente, es creara una sub-organitzaciO
aivil a iinalnat de la qual consistiria tra
recollir aquells mi:ere d"nornes que ai"::
dia 'lloen a Déu per no haver esta:
infectats pel marxisme ni pel nacional
socialisme. El dit diari afegeix que n91tee persones gre no roles participar en
una entrada collectiva en el Front patriòtic han declaras que s ' aV:iStaVell en
l'organització heimwehren.
Per donar treball als /siembres
e ossos de milicies eoluntaties que ha..
estat llicenciats ara, s'ha decrete:, a
instancia de la he:rnweluen, que
primer de mata vinent totes les empreist
sense carel/vi:, vindran obligades a colloca: per cada 23 empleare un ex-tnetnbre del ctat cose Tota resistencia a
aves:a mesura sera castigada amb la
multa de mil sillines.
Despees ha esposa: la convicció trae
amb aquests acords polítics comercial,
;sha creat una base apropiada per a una
intensa collaboravió econclamica europea.
Per altea banda, el canceller fa constar que a Roma ro ella tractat Cfl Ce
manera de la formació d'un bloc politie
o econòmic, i que els acords concertats
a la Ciutat Eterna no exclouen cap alere Estat.
Eis actads de Roma faciliten a Austr ia la soluciä deis seus problemes pe lities i cultural:, i la consolidació de la
situació política exterior afavoreix, naturalment, la reconstitució política a
l'interior.
Viena. 3 1 . - El nou ministre de
Previsió Social, Neustaedter Sturmer,
Jiu ahir una exposiciO detallada als representants de la premsa estrangera sobre l'Estat Corporatiu.
El moviment obrer ha estat a Austria el mateix que a la resta d'Europa.
S'identifica al princini amb el partit
social-demócrata, peri) aquest ha afegit rapiclament reivindicacions politiquee a les reivindicacians social s . Llar c
serene combatut per les autoritats havia esdevingut a la fi de la monarquía
na aliat del Govern que li concedí el
sufragi universal.
Pena hi havia dues coses en aquest
moviments una tendencia sindical i una
tendencia política o marxista. El goteen austriae actual aprova completaeitert el primer element i rehatja
tot el sepan. Es en aquest doble axioma s se s'aguanta tota la politica de

i

Dollfuss.
L'Estat Corporatiu tindra set grutas:
Agricultura, Indústria i Mines, Artesanat i Ohivis. COrllen i Transporte. Instituts Financers. Professions Liberals
i Funcionards Públics. Cada una d'aquestes grans corporacions es dividiea
en seccions: cada una tindrà la sena
plena i entera autonomía. Hem coreeneat l'acció preparatimia creant la Pederació de Sindica ts Austriaca. Sindicats
d'ofici s es constituiran d'una manera
orteresoonent a cada strup; les seccions_

la conenglobar

reunió del Censen de la Conferheia bah-lb:ira. que segueir a breu ¡aterral 1,3 signatura del pacte estipula:
e n tre els ¡'Sises ircquella zona, tr
Vier.a. 31. - En un article publicat Canff ter folitic limilat de monirnt.
a besah Welthlatt, el Dr. Schusching, minis- que est') destinada n,Le que res
diu que la ran,iar impressions sobre ¡'efecto f
tre de Justicia i
a Europa par la conclusió dcl parte-duil
revisit's de la llei sobre respulsi,3 dels
Ilaulashurg is no sols una qiiestié pol:. d'Atenes.
ia, (tu? t'o sempre el punt
Subi
tica, sine tumbe de dret , i que constisuela tu/ a fer interior sobre el cpal cl cardan: 'di. la Toda halcaniea, ha velynt
a
Arenes un represenmst sen amh
eflriar
pcble austriac es el qtj ha de decidir.
missid d'exPressar els sentiments amistosos i f seit botes del aoven; de Salza,
Nazis alliberats
qual cosa dcmestra q re Bulgaria es Ire!'.: sota influhmies rentradirtdries que Fi
Governat
hu
31.
El
odrenat
Viena,
impedeixen d'adoptar una actitud decialliberar zoo nacional-socialistes que
havia internats al camp de concentrada. siva.
.4bans de Pa r ticipar a la Conferc,neM
de Weellersderf. Aquesta ordre ha estat
donada perquè ele r.acionai-socialistes in- actual, el parern d; Sofia ha fisgo us
teressats han fet declaració de lleialtat al ram i de telcgrames amb R1 111a. ¡ sels
despeas de les fermanres denades par
regint .
Mol-in:as im l'amhairador italià que ea
tes el.lusules secretes del Pacte balCättir
Una crlda do l'arquelalsbs
es n'Id ka cap de cescernent al retorn
del
Podecanis a G'r'cio. Musselin; ne
Viena, 31. -- El Cardenal Arquebisbe
de Viena na dirigit una crida a la pa- ola oposat a la crida del represeutest
blaciú. invitant - l a a coteje ein seus dra- fullear a :nenes. L'aillamert a iitt s'ha
renirientnai rrhmtiiriament Rulgirla
res envers els obrers en atur fchçe.<,
Hipa necess3riament a Italia. Perl no
Per tal d'alliherarlos de la critica siCo' causar sorpresa si e s goverets
tuació en rrei es troten.
Ma ti0 .6 HL-aniones sm's afectades per
--.•eportivio•
la rte'ei adopten mi en Pstr nrf ami?! propi.
La

ro

t
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Lost!: es,
De; que el problea
es
ma
mal de
Ginebra,
no ha
dir que el proolema de la seguretat
dominara el del desarmament. Durant molt de temps eas anglesos,
creient-sz a ,:eberc en: teta arnenaga,
no atorhavea mona atenciu al proble.
lita de la segutetat. La seguretat es deis --- re-aunara auto/llauca/1mm
del desartnament.
£1 general Gocring, demanant una
flota a g ria -ha fet : mixer aprensions
comparables a les que icen neixer
en rera els vaixelis de guerra de ron

irpitz.
Els darrers debas; parlamentaris
i els comentaris que els oradors polisies i la prensa els han acompanyat
han testimonias eloqüentment aquest
estat d'eeperit. Els sombres quadros
de John Sinicat i Eclen sobre la situació d • Europa, l'aiirmaciü de Baldwin que el Govern ea conscient de
la gravetat del periil aeri, el crit d'alarma de Gruta:in:1 tement l'hora en
que els mitjans d'anienacar el con de
l'Imperi cauran a mans dels actual;
dirigente del tercer Reich, la can:panya de Garvin a favor de la paritat
aeria, totes aquestes manifestacions
entre altres que la Gran Bretanya
de 19 3 4 ha compres per fi en el sentit colmes del mot seguretat.
CStral l 2CYCS.
e No el mateix John Simon que
ELS REIS DE SIAM
va declarar en el seu darrer discurs
als Com "-- que el pais es preocupa
A HONOR DE MUSSOLINI Atenes. 3/. - El Consell de la Con- molt seri eaent de la qüestió de la
ferIncia balcanica
revnit artn a seguretza (me veia venir el dia en
Arenes, seta la presidencia del senyor qué el :
. ‘ ment lumia d'examinar
1t,ma, 31. - Els sobirans de Papanastasio.
cl pro',"
mes en detall?
siaq, han ofert Un le, a Eliotel
Eis delegats d 'AUnia no ha n ParliES cm .• arsta frase que cal cercar
d'Attibaixadors, a honor fiel pri- ci sat en la reunió.
la clac: .1: l'actitud de la Gran Bremer ministre, senyor
Alians d'entrar-se en la discussi5 del; tanya i dels tests dirigente. ter arassumptes tue barden desser tractats. el ribar a un acord de limitad.", i
'nimbe figuraven entre els
President iet un el-ogi de l'actitud reglamentad.; del, armaments on
viluii els senyors Stivitch j Aktadoptada per la Delegarió búlgara.
veuen la millor salva g uarda de la sesf. el
el g.tvernudur senyor
guretat británica, i la menys oneroaltres personalitats.
sa - estarien disposats a assurnir noEls sobirans han fet Miuraven re :pon5abintats i especialment a
ment al Duce de les insignios
garantir l'execucié d'una convench5
l'Orde te l'Elefant Blaue , de pi
de desartnament lloro Ira pardal d'una
mera classe.
garantía regional i en certs medis
oficials hom ha suggerit que podria
limitar-se eventualment a Europa. la
qual cesa tindria l'avantatge de fer
UN NOU SUBMAR1
possible la conclueió d'una convenció
indepenclentment de l'actitud que poJAPONES
deia prendre alguna nació no euro-

1

e

r

1

1

kinstein, dentés
de perdre la ' racionan/11f, perd
els diners

T.,quio, 31. - A les drassanes
Kee.vasalsi
estat Ilaneat
Berlin, 31. - Coincidint amb Cl dea quest mati a Ealgua un submzuf cret de pérdua de nacionalitat alemanya
de 1.9110 tones , que es el primer per al prefessor Einstein. Oscar Graf
que es constreis d'una serie de i 35 persones mZs. ha estas confiscada
la sera fortuna a Alernanya. El minissis del matet xtipus.
tre de l'Interior del Raieh es reserva
la deei sii, sobre un eventual procedíment anileg contra els membres de les
le, c1tes rersones.
ELS SENYORS POINCARE faznil:es

ARRIBEN A SAINT
RAPHAEL
• -kaphaiii, 3!. - Aquest
arrikit
se..a . .r Po incale i
seva esli n sa. ilesprs
d'una estada de deu dies a Italia.
maii

han

VUITANTA MIL PELEGRINS A LA CANONITZAC10 DE DOM BOSCO
Ciutat del ‘itticiii. i 1. - Amb
maitu de la propera celebrad()
de la ceriniónia de cationilza rió
del Benaventurat Dom Bosc o .
han arrihat 80.000 pereg.rins.
pertanyents a 22 nacions, entre
les ouals figura Espanyei.
Els peregrins han est a$ presenlats al Sant Pare pel presidein del Cornil.' rentral.

pea.

Alló que. segons totes les aparenCe: voldrien saber alee, que hom
pot deduir-ho de c ementarle manifes_
tament inspirats - es en quina mesura França. a canal d'annestes gananties. retarla disposada a suhscriure
lin rearmament legalitzat del tercer
Reich, que preven de totes rnaneres
el memoranclum britinic i comprometre's ella mateix a reduir el; arma-

ir.ents.
Aci rnoltes qiiestions es posen.
.:Quines eón la naturalesa i l'ampläria de les garanties a !es qual: la
Gran Bretanya esta disposada a subsEl terrorisme al Japó crillre?
és el erau de rearmament que hom proposa al Reich?
I.
a
suposar
que
França i Anglaterra
L . quia. 31. - El Gairern lla
es posin d'acord. es tindrà almenys
acorcint, nixecar l'ordre de cenla certesa Tac un nou refueiment
sura que es referia a hit el : 'Ahd'Alemanya no determinara els anMona( ami) el complot terrorista glesos a
demanar concessions supleque havien descobert les autori- mentaries? Com que aix6 ha esta:
tal; el 13 de novembre darrer.
França es p o sa de rou aquesta
Ara slia sabut que finen dc- prez/ir:a
tinglides 17 persnnes
~z".
l'ha v er tracia! diassassiPar
senvor

p-tc:dont.

(1:1

iirdtit

S'ha de remarcar que d Govern a EstOnia, que is frixista, /:aria magilestat
prapsit de no renovar el pacte de
agressió anib Rtissia i d'eximir-se de
participar al bloc" baltic rn gestada.
Pera ara sembla qi huy: decidí) de
rumiar de Polít ica, ronsiderat que sa
el

s

isolament
podia sser benrficids
interessos del País. i co:,: que ro rim e n fit la prOrroga del Pacte ja exitest, as
facil que no detrigi c:fi herir-se al bler
que Palania ¡ RUssia han ideat per a garantir la acuarela) dels paises baltirs.

3fosc0 u, 31. - A proposta del Gorern
soviitic. Estiraja, Letónia i Lituania han
consentit en la prórroga per den sil' 5
TII PS el pacte de no agressió vigent Mal
con+ del pacte sobre la solució pacífica
de tots el; conflictes eventuals entre els
quatre paises. La firma craquestes prixregue tindea lloc aviat.
Un conveni entre Alemanya 1 Estúnia
Berlin, 31. - Pesaré; de dctallades
negociacions, ha estat firmas entre el
Reich i Estänia tin conveni relatiu al
träfic de mercaderies entre els das pa n tos. que. amb caracter Provisional, entrara en vigor el 15 d'abril.
Per rirtut d'aquest conveni. el Gocen:
di:as :tu j a es compromet a tenir en compte els interessos de lexportacin ale:intuya sempre que hagi de tractar d'ase:u:tales comercials amb aletees paises
estrangers.
Per la eva pare Alernanya es cornKome t a donar facilitats per un major
desenrotIlament del cornereestrreeporraei3 estoniä.

Les despeses,
ma/
r

na-

i ai,ries del

ot 'ern hrtleriti

París. 3/. - El corrcspansal a Bel'
" Jaurral des Dehats" trames al
dit diari rata erimica en la qual s'estudia la primera hei d'Ilisenda formulada pel partit nacional-socialista, posant
de relleu les xifres que conté la dita
Ilei sobre desneses navals i ae:tes. Per a l'exercit de terra. el pressupost global de la Reichswehr ateny
la sufra de 634.643.e3o mares. dele quals
80 /M'ion% corresponen a deslieses no reernhorsables. Comparas arnh el pressupost de 1032, l'excis puja 3oo
Segons el dit corresponsal. els aug
mares-menrs7ilgüt:aenor
ner a la Direcció de l'exercit: deu milions per a equins; 4 milions per a despeses alimentació; 23 milions, acasernamnets: te, armes i municicns.
serveis sanitaris i 12. T. S. E. de r amnans a i de fartificazió. - Per a la marina
de guerra. el rressupost dóna un total de
236 243.noo mares. del .; qua!, 27471.450
1:11 del

es destinen per pagar SOltS
ofieials: o -40.7,no per a l'Edat major,
acasernaments i 21, milions, con-

servarie vaixelle i drassanes. i P.577.40 0?
,er a la fabricad.; d'Abusos i mines
ren ara dA de fortificarions. Ele crédits
'ter al serrad de torpediners, puja mares
4.26.1.orm. EI ceedit g!ohal flor 3 rexerrit tle l'eVre. maja 21o.t36.7:z0 mares. A
anuest respecte. el cerresnonsa l fa (j)Llegiu LA PUBLICITAT serrar arte :initests sifra ten sanerior a 11 d'Ares ame. nue es inútil
Propagueu-la!
tramar d'establir comnaranees.

LA CATALANA
ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS 1 EXPLOSIONS DE TOTA MENA
.ecursos i
Perdua de Licguers, Riscos Locatt o •
d'Incendi

Contra la

Fundad:. en

de

Paralització

de

treball

a causa

It3tvi

1N n CIIITA. AL 31I7iISTEIll DE TIIEBALL I PRF.VItzló

ALLIBERACIÓ DE DETINGUTS POLITICS ITALIANS

Domiciliada a BARCELONA:

Capital

subscrlt: Pessetes 5.000.000

Els nazis no (Mixer' publuear
nove n es d e.spro-

-

desembossat. Pessetcs 2.000.000
Pessetes 1.000.000

Capital

Reserva Estatutaria:

31
- Han esta! posa
de S Iliberlal 132 persones que
estaven del:411'3 e s per delicles
de caticler pollita.
Boina ,

Passeiq de Gracia, 2

L'inspector Bonny cap a Marsella
Costa Blava
Paris, 35. - La figura del traed, La senyoreta Tecle 1
tnietan de Lussatz, el qual, segons le-Terreur"
"I,e alatin", ha confessat que iou
l'home que va donar "el cop" contra El jutge d'instrucció ha efectuat avui
un acaramela entre l'individu conegut
el magistrat Iblince, és objecte de
ter "Jo-la-Terreur" i la senyoreta Taniel); comentaris en la premea. Es
ilti home a la r egada ficat en les sa- ris.Aquest continua
afirmant que el dit
les de joc i manipuladors de cartes,
és Pindividu que veté convertraficants de drogues, booctnakers i subjecte
amb el magistrat senyor Prince a
agents electorals. Havors de la seca ,ar
'estació de Lió, abans que e; dit sedarrera campanya electoral a Men- nyor
emprengués el viatge a Dijon.
tor', l'adversari de Torres tenia al seu
servei un amo de bar 'Inc sabotejava L'advooat Gauller anuntotes les reunions del gran advocat. cia revelacions
Aquest telegrafia al bala.), el qual va
arribar acornpanyat de Bevert PAIParis, 31. - L ' e151 -de3ta oberta per
geriä, van anar al bar i convidaren l'ater Stavisky esta concentrada particularment entorn de la persona de l'adn's vocat Gaulier, que hacia estat el cama'Iraluneasetio \a
ce ol nPma rtre'nelare btea tnuebemliesyr5eCoM
del baró que l'endemà va disparar rada de regiment , el conseller intim,
uns trets a l'aire tot cridant:
el confident i el defensor de l'estafador.
-Gendarmes. deteniu-me!
Hom sap que aquest advocat esta deEl bar, es dur àdtzuc amb els ho- tingut i inculpar. Horn ha vist fotograrnea del "milieu". Sita contat aques- fies d'ell quan sortia del gabinet del
ta anécdota: tin amic que es troba en jutge Ordonneau, en lee quals está plonecessitat troba el bar6 en un "gari- rant recolzat a les espatlies del seu
to". El bata', esta a punt treballar advocat Zevaes.
(lance es irremeiablement tuberculós,
al retire ainb ttn bon Muges que li
ha portas un company. A la fi de la i els esdevenimeats als qua!: esta en:partida té deu bitllets de mil francs bolicat l'han posas en un tal estas de
depressió que per avis dele metges s'ea
a la butxaca.
e) seu trasllat a riniermeria de
-Aixb no va en aquest moment- decidit
li diu Parnic-. He vist que has gua- Fresnes.
No olistant, els ma gistrats instrucnyat. Dena'm alguna cosa.
tors esperen molt de Gaulier.
-Aran guanyo i dema perdré. Es el
A Ordonneau, que finterrogava altir,
laten afer.
volent obtenir dades . Gauner va res-Perit -diu l'amic -he vist que pondre:
has "arreglas" el client i je no he dit
--Tot el que em demaneu ho sé, pern
res. Aixó val alguna cosa.
jo no puc responire, car Stavisky me
-S; vede diners, cornprometa't, ar- n'assabentä rom a rlient del raen garisca't. com faig jo.
b in et. Estic Ilig.at pel serres prolesDemaneu al (lega de Iliurar-me
El baria de totes mal:eres ha sistematitzat le; seres experiències i les i ns respondre.
El jutge Ordonneau va arar a deseres observacions. SIm let un conrepte del män que no té inconvenient rramar al degà d'una manera categórica
d'esposar cada regada que se li de- aue es deslligues l'advocat de la regla
essencial ele la sera professió en intemana davant del: seus súbdits.
Miestia is grey.
Una tarda un jove el V3 a trobar res de la justicia. La
Gaulier, iaculpat i detingut, baria coami) un ganivet de calina a la cintura.
Starisky cona a
Escolta. haré, la nieva dona acaba de negut l'activitat de
Hom no coneix actualment quideisarmie. Estic segur que encara clima
na
sera
la
resposta
ciega. Per conm'estima. Feria rlicrne gne ute 1•1/
tra hom s an que l'advocat hauria mapresa l'aterroritza i impettrix de prenviiestat la intenció de declarar tot el
dre-me-la. Vaig a pessigar-lo.
gue es !T'a:ion:1ra anal, el seis diera.
No ri ha ca pesperenca la ter-a dona Contra Bonny
eetima
Una
dona
que
no tornara més.
Marsella. 31. - El diputat trarselles
i$ mai estemordida ner un home que
senror Sabia,/ ha jet cobrir materia! ella no estima. Ti: m'expliques
::,e5
la chitas amb cm-selle en eis nuals
no
de sec. La teva dona ja
iima. Quant al set: honre , i s hiS ferl denuncia el paper exercit per la Seguretat general en l'assumpte melaba a
que te. car ella resta al seu costas.
El haré) desdenya el5 mensa -Ire: rassassinat del manieras senyor Prince,
vielentamert l'insrecter senvor
atacant
l'rorre
an,
de la psicología de l'amor. C
de seny , rivia nicelestarnent. :M'arte ti, Bonny. el qual qualifica d-e5cenógrar-.
els rnements en que la fortuna Ii sor/
reja, no abandona In2i el departamem del
carrer de Caulinrourt.
Can dona no visaste mai anib ell. 1.i
agradara reflexionar en la .olitrul. No
Inés per una nit Ii agradava d'esta/
amb les seres amants. i curte anees
aquesta Magdalena. amb la mral l,os el
1-eia soviet en un bar dcl carrer P,-rt
Maní. amiga en tito! d'un eran inudstrial i que portara al pit un diemm Tituiesco arribarit a
París el 15
Poca
omse rm
io puers. traspassaven aquesta bahienor
facie; ort ell entrara cada nit, un dia
rarts, 3i. - Despres d'algunes conamb les butxaques hl/idee, un altre amb
un esplendid cobee de S0000 francs. verses celebradas ami) els goverres polonés i txecesiovac, la data del viatge
imparid i serè.
Fr en els bars que el haré tractava els del senyor Barthou a Varsävia i Praseus afers. Afers de cavalls, afees de ga ha quedat definitivament fixada.
El ministre fea:lees de Negocis Esdrogues.
del 22
Va tenir cabarets de nit. con, el del trangers romandrá a Varsävia
el dia 25 el passar a
"Grand Duc", en l'any loa; tots els al 24 d'abril:
a
trasIladara
després
es
Craciivia,
i
invertits ri feien "rendez-vous".
. al 2$.
Encara que privas del ¡Ce. va feudar Praga. en romandrä del 2o
Paris, 31. - A consequencia del reel cercle 'inc va esdevenir el "Frrolic's".
cent intercanvi de telegrames hagut
i un abre en que es trohaven tots
BurvreA i Par, serbi a qus el
rice
¡legres ele Mantmartre. 3fes tard va teeia
xir a fundar un cercle clandesti en un viatge oficial del senyor Titulesca
Paris, que en un princ.:pi s : havia die
maig,
en
el
mes
de
lloc
que
(nutria
cae!lesen
ses ti'lep.171 n e .ek <lene eg-satt; easrarrsa
fe
en ',al tes5
s'efe:Mara cap al /5 d'abril, és a dir,
van a l'Arena de la policia. Llavors
Bala', no perdona 1 es ami que un home abans de la marxa del senyor Barthou
bou trotas mort a la set-sitia d'un hotel cap a Varsbvia i Praga, que ha estat
i que el han; rague de fer riatcn iisa-la l er al Fa 21 d'abril.
per l'estranger. Aquest inciden: tingné
verá, un resultas:
l'ohjecte d'una
novelleta de Kessel en "Nuits de Mont- Ixeeoslovrignia

Barthou anirà
a Varsövia el
dia ,24

mantee".

Aquesta regada el Bar.; esta desorientat. .4drug
home con, ell As algunes vegade5 massa "xerrairr Per
Otte. dones, si era a Montecarlo el zi
Ir fehrer tenia necessitat de dir que el
conseller Prime s'havia suicidas. abaes
- Per encàrrec del seu
que
diaris haguessin parlas de stli- taivern, el31.
ministre txecoslorac a Bercidi, aban5 que les agAncies haguessin
lín ha comunicas oficialment al goeern
telegratiat la noticia? Per que, en fi,
Itie les banderes i ensenyes
el Bar(' va parlar d'anttest suicidi dinant del Reich n
.te la sobirania aleinanea seran tractats
amb .;neelo erl un café de Ternes?
en endavant, a Txecoslovàquia, de la
mate, na manera que aquells d'altres ; ¿El baró de Lussats es
tat,. Les instruccions correspanents han
l'as:n.5st?
estas donailes en aquest sentit a les

reeond:t

&anden, nazi

autoritats tsecoslovaques.

Situmció i desenrrotIlament dc la Companyia
Ana.;

Prunes

Siaistrcs
indemnitzats

Reecrva
de r.sros en curs

Reserves patrimonials

21;4.105'57

12826401

83.534'96

55.020'13

aflige

1882

429.18186

195.392'69

146.27585

291.457'58

Berifn, 31. - Ségiants: es diu en
alguns cerdee he:: informats, la
prentsa alemanya ha estat invi-

1892

884.12947

310.864'26

294.70782

611.810'14

1902

1.600.53589

469.148'41

533.511'96

809.167'86

pionalge, amb el fj ¿'es luir que
s'exciti la imaginad": dels io-

1912

2.812.596'35

1.161.798'61

937.532'11

1.363.194'37

\es.

1922

16.262.328'37

8.66L553'66

5.955.412'65

2.431.050'85

1932

241.767.653'09

12.0,17.383'18

9.086.279'17

7.784.018'18

tada a no publicar novel-les d'es-

Autorlhat pel ilervel dinepecc16 d'Aesegurancea 1 Zetalvl, en 25

Segons el diari Matin", ele inA conseMiencia d'aqueet comunkat
formes del comicrari Bonny precisen,
oficial. cl govern del Reich ha aixecat
segons es deja :asir als passadissos del
prohibició disposada
immediatament
Palau de Justicia, que el ials baria de en ieltrer darrerlaper
la qual es prohiLaussats ha contessat que fou qui donä bia l'ostentachí de banderes
i ensenyes
cop” contra el magistrat Prince txecoslovaques al territori del
Reich.
azul) la complicitat dels seus dos com.

panys Carhonne i Spirito.

1872

Segons aquesta informació en
aquests darrers dies slaii 'te:- tust tionihroses delencions
persones Eactivitat de les quals
han _espirat alguns recels,

«Le Matin» assegura que el
Baró de Lussats ha confessat ésser l'assassí de Prince

de mala de

1533.

El metes hart'n ion qui doni
per telefon a Prince sobre la malaltia
de la sera mare, i qui el seguí en el eeu
riatge a Pijon. L'assassinat el van coWashington, 31. - En airtut de dismetre ele seus dos cómplices.
No s'aiegeisen detalle sobre la forma posicions adoptades pel Govern, en e2co que fou perretrat ni el' motius que davant les mercaderies americanes
han tingut per a a:xC). I.:nnica cosa preu de les quals no sigui superior en
que es desprèn de les declaracions de me% d'un vint per reta als productes
l'inspector Bonny ir que la responsabi- estrangers similars, llaman d'esser preferidos en tetes les adquisicions que
litat .lels tres detinguts sembla certa.
calgui efectuar arnb destinaciä als trepnblics.
halls
Marsella
::
cap
a
Bonny
Aquestes compres s'hauran d'efectuar
anuncia
que
diari
"Paris
Midi"
sempre sota el control del ministeri de
El
l'inspector de policia senyor Bonny ha l'Interior.
inareat a dietints llocs del Migdia de
Aquesta mesura ha estat adoptada
França, de la Costa Ma y a i a 3farse- a conseqüencia crin/a reclamacha
Ila.
sentada per la "Florida Porland CeL'esinentat periixlic afegeix que el re- ment Comrany" pel tet que adquirem
terit inspector, que coneix a la perlec- ciment alemanv per als trebsils que %.eció l'hampa d'aquesiee regions, creu f educa a le% illes verges a un preu tan
que llar.ella no Ira donat t ot el q ue PM haix que per a adquirir-lo de C4fe5 ameer) relació amh l'assassinat del inagis- ricanec eolament caldrà uns diierheia
d'un sis per real.
trat senyor Prince.

UREFERENCIES A LES MERCADERIES AMERICANES

n.A PUILICITAT

Diumenge, 1 d'abril de 1934
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BARCELONA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT

meneatnent d'aquelles obres, ja
que haurä de coutribuir a ate-

nuar el problema de l'alur tercns, eixf coto cense oblidar

iiiiporläncia que per a
In urbanitzeció de la zona d'Eixampla aquelles obres (citen.
Es de preveure que dintre de
lo primera quinzena d'abril, 1 com
a eiinseqüenefa de la publicaciö
de l'ordre ministerial de quú es
tracto, podran començar les
obres de referencia.
Els cupones dol Deute. — Es fa
a1inent els que
Inda l'agregas: te:, de tulla do cuPons als titula del Denle Munieipal. emiteid 1 de gener de 1931,
que estan Hebrea lotes les factures preeentedes fins ti questa
COMISSARIA GENERAL
dala. 1 que , per tala, poden pass
san per la DIpositarla Municipal
D'ORDRE PUBLIC
ii els dies feinere, de quarls
A l' Are de TrIonif (oren de- de dett del mall a la una de la
tittguts Marift Dumper Variego Ir da, un els seran !limares, mili l í an Bando Puig, per repartir jiinan! preso:dio:leí del correslull s clundesline.
ponen' resguard.
.Juntes municipals del Cena
Electoral de Catalun ya: Bel:1PM
n Iels ciutadans que constiluiran
lee Juntee munielpale del Cene
electoral de Catalunya durant el
bienni 1931-35.
Administració munleipal.
Ediütes, subhaeles i concursos
d'Ajuntaments de Catalunva.
lude de les Meta. Prt;jecies
.le llei. Decrete, Ordees i Ordre s circularte. que han eelat publicate en aqueet pertödie oficial
el primer trimestre del 1934.

Coneelleria de Governació. —
El Coneeller de Gavernactó digue
ahir als periodistes que a les
non del mati havien este signades a la Conselleria de Trebell
les baeee de 'las tran del raen de
rangua entre palrons ¡ obrers.
Dem ä aquests darrers celebraran
Una assemblea per tal de ratificar-les i hom creu que seran
acceptades. Arnb alee) quedarà
definitivament reeolt aquest ronfilete.
* Tambe diu e que dein ä al
metí arribara de Madrid el dOiSseeretari de Governació per tal
de presidir la reunid de la Junta
de Seguretat. El senyor Berra,.
visitara el eenyor Companys, i a
les (lotee se celebrare la reunir'.
de la dita Junta.
Pro monument a Prat de la
!liba. — Ahir al migala els dipuAJUNTAMENT
tats a les Corte de la Repeddicn
—
Senyors Trias de Bes j Trabal,
Visites al senyor Duran-leyacompanyant una comieeie de nah.
L'alealtle accidental va
Castellterçol, estigueren a la rebre ahir, entre altree, lr
eGeneralitat per tal de pregar al gü p lits visitee:
eenyor Companys l'erecció del
Senyore
Poal-Aregall i
projectat manunient a Enrie Josep Clapere, del Teatre
Prat de la bit».
els quilla, ausimpanyets del diEl senyor Companys s'interes- putat teenyor Selen i Bru, l'han
el) vivarnent per aquest aseumpte invilat a la inauguraeio de la
1 promete el seu apit en tot
teinpurada de Teeire Catete, que
que faci referencia a aquesta tiludirà lluc arnb l'estrena de "La
(Metió.
Gloriosa"; senyor
Clama l
Sellorut alerce Rodoreda
Casa de Caritas. Avui, d'u_
menge. a des quarte de nau del ele Gurgui, senyor Lluis Estrade;
metí. la cae& Simei i Alemany general cap de la quanta DivisiO,
fara lljurament d'una mona de senar DonaNsec batel, i els sePasqea que regala als nois de nyors Nicolau i Tarragú, presila Casa de Carnal. La mona es dent i secretari, reepeetivament,
una repradnecie fidel de la fa- del Patronat del Turiante, per tni
cana del Parlament de Cata- de pa i lar-li don afer
lunya.
amb les properes Fiasteis de PriLacte sera presida pel Direc- mavera.
tor general d'Assisténcia Social.
lambe el va vieitar el director
senyor Irle.
general de Ferrocarrils, 6Pnyúr
Presidencia. — El eenyor Com- Antoni Montaner, per parlar-1i,
panys celebra ahir a la nit una o nun del intiostre d'Obres PUharpa entrevista amb el conse- Migues, de l'orelre ministerial
Der de Finances, senyor Martí Une reler e l lt a les obres d'enfonEsteve, e el felicitä per l'éxit ob- sament de lee eles del ferrocarril
tingut a Madrid amb les seves del Nord, del curar de Meridiana,
per a Set supteeSto dele paesos a
geetions.
També el preeident parlä, per nivel!, en releen() atinb el projecte
dele
entlaeos ferroalaris, ha d'estelèfon, amb el conseller de JueOcia, senyor Lluhf, que li dona eer publicada a 14 "Gacela de
compte detallat de les activita/S 3Iadrid" niolt, acial.
L'alcalde, acritlenlal ha astrait
que porta a cap a la capital de
la República relacionades amb !watt al stenyor 31unterier les utanifeslaeiees que DI1 fet, tentrit
afers del seu Departement.
ea cumple l'indo es extraordilinri
lutlletf Oficial de la Generaque per a Bereelona té el euIltat. — En el seu número d'uhir
publica el següent sumari:
Justicia i Dret: Decret dietant
normes per a la designació de.
jutgeä i procuradors umnicipals
i Ilurs suplents a totes les poblacionts de Catalunya, d'acord
amb la fiel del 22 d'aquest mes. CAUSES VISTES AHIR
—
Governació: Decret admetent a
A la Secció Primera es va suspenl'Escota Preparatòria de Policia
de la Generalitat ele alumnes dre la vista que eeta v a assensalada
aprovats en les relacions signa- per a ah:r. daga: a no hacer COmpades pel Tribunal del cenctirs regul tío processa.
4, A la Secció Seguna. despréeobert pel decret del 2 de desemde lee P:ei t es, el iisral Va retirar
bre del 1933.
Licuado
que tostenia contra ConEconomía 1 Agricultura: Desol Hei, la qual eetasa acusada del
cret acceptant la re:tímela que dellete
de robatori.
de/ cärrec de vocal titular de la
al, A la Secció Tercera compare Comissei4 arbitral de districte
del partit judicial de Moniblatic gua .Manuel Fuentes, acusar d'un deha presentat el senyor Antom tiene de tinens4 d'arma de foc.
qual 'o fou /robada a Sabadell. El
Miró 1 Sabater. 1 nomenant ei la
fiscal eollicita del tribunal que li aplisenyor Josep Espanyol i Cen- ques la peina de Ata mesus le reeludrós. d'Alenyä, per a substi- 6'19.
tuir-le.
; A la SecetO ljnnu i ta va con)
Ordre disposant la confecció
rl qual
d'un cena de les Asisuciacions pateare Amados Miravdllen
fou sorpnes en el plecie moment que
d'exportadors i un altre de les atuve a entrar eri una caca de ::'abade produetore. per tal que mi- dell gel mateix propician, el qual el
guin elegir llora repreeentante Iliurä alt agents de l'auturitat. En
a la Junta Reguladora de permi- i, sser escorcol l at Ir Ínter/ trobadee
sos d'exportad() de imites vet- ralles per al ruhatort Una pistola.
dures a França, 1 constitulid. Les pones que el fis,a1 sollicita que
mentrestant, una Junta regula- Ii loseits apneades furor: la de 1),InetlA d'arree( pel deliete de tineuea
dora interina.
Ordre designant les verse:lee intenta d'anua de le, i guatee mego,
que han de conetituir les See- i UI die riel delir de posseir telex
per al robaron.
dona primera, segona 1 tercera
del Centsell Superior d'F.conotnla
de Catalunya, !real, pel decret del
TRIBUNAL D'URGENCIA
26 d'aquest mes.
Ordre circular adreçada als
Es veieren les eautee següents:
enginyers caps dels Serveis d'In- Una contra Pelegri Rajaren, Altred
dúetria de Catalunya demanant- Boiarull, Jacint Campe, leidre Perlos dades sobre la indústria el ramo p . Jusep Mana García i Genus
comere de la margarina a Cata- Gahanie, acusats de desobediencia en
lunya.
no %oler desallutjar una fabrisa de
Ordre-circular relativa a la Premia de Mar perque feien vaga de
braços caigute. El fiscal va demanar
coinprovació i contraetació
pemos i meeures al partit judi- per a dos d'ells la pena de dos inne
sos ¡ un día darrest, i va rentar
cial de Sabadell.
Departament de Governació l'acueació que halda preeentat contra
(Direccid general d'Administra- els altrea quatre. El Tribunal, perb,
els va absoldre lliurement. I l'altra
etó Local): Relació addieional contra Julia Bover i Mateu Sánchez,
del nombre de clutadans que tino per tinenea ;Ilícita d'arma de foc. Els
d'ésser elegits per a integrar les km in/posada la pena de gUltre me.
noves Juntes de vaina dels sub- sos i un dia Je presó.
També se celebré una (satín conMunicipio de Catalunya.
Departement de Treball I tra Isidre Trexac director del diari
"Defensa
Patronal", acusar d'un deObres Públiquee. — Treball
(Jurat Mixt d'Espectacleo Pú- bele d'injúries a l'autoritat. El Triblico de Catalunya): Resol de bunal dictè sentencia absolutbria.

Expoeleitt d'un expedient. —
Par tal que els interessats

VARIA
M'ir al metí a'efeetui la visita re.
alimentaria de preseas. Preeidi la conneeió de justicia el mag is tr a t sesear
Emperador, per trobar-se el president
as: cidental de l'Audiència presidint el
Tribunal Contención
4, A lti!' eetieueren al Jusilla Mis
mero nou ele perito armen, on esaalinee; q Metei
elite!

..i

e

de Catalunya
•rflig et0 «MOL«. ATIONzglegg
DYIUROPA A L111 81r8 Km. D1A
81 DE 814119 O« 1844
A tela la meitat meridional d'Europa domina el ripie de balan pensiona, el centre de minlma del qual
«ti eltual a ee entes de •elicie

determina mena nebuiesitat • tot

Espene 1 al nord d'Afee*, 1 plou •
•ortudel, • Eetremedure 1 al Mime.
Lee

altas emulen. eonstituelaen

produelven un eerrent frod de Ilennt
un •ntleield • la mar Mana. 1 peaduoleen un corrent fred de Ilevent
que eneten tina • Anileterra 1 ale
Peno. Illenee en 5.5 ternpereluree
han experimental un notable acecen.
DEL TEA108
CATALUNYA. A Lea VUIT
1la minora% el temas, pera cae
que lee temperaturee han empine.
uy Vate/mea un 1,,eiln feeorable
porque a tu hopee de me. carne Veatabteliin turbenaeoe cmb •Iguns
auto feces.
Irip lee dimano 24 horee ha pieout des de la Plena de Vtc 1 @apeo
Une e la vall de Ribes, al Pallare I
a le canee do Trame, 1 nava a la
vall de Neri' i a alguna cima del

Temperatura minlme d'Aten, a Me.

gula formular les reelamacions
ria, 8 praue iota cero, on
un acule do neu de 60 eentlenetroe.
que eoneiderin eportunes, du(Lea obeereasions nel temo a
ratit el termiiii de vint dies
Ran'eluna, a lea set, tan a la cap.
bits estera expoeat a l'Oficitie Leji=a
d' I nf e rmació. eitada ale baixoe
de la Casa de la Cititat, l'expediem relatiu al pro jeel e d'enllaç
La Generantat i l'Ajuntarnent obddl eatTer del Bishe Carsador sequiaran astil els excursionistes amb
a mb el de les Murallee Romanes, una visita a Montserrat.
Entre ele que componen la
t la relació de les Finques afeefrancesa figuren M. Paul Mantoue.
indes per Fesmentat projecte.
director de l'Institut d'Alta Estudie

1...'arbItrI sobre els g ossos. — lnternacionals, de Ginebra. que P re
Es psi a coneixement dele conla Missió: M. Jean P re voet . es--siden

Iribuent a a fectata per l'arbilrl
sobre [Menea i eirculacie) de gua-

ipe que el padre) corresponenl a

l'any 1931 eetarls p enosat al pehiir pel termini de deu di e m habita, que començarà rlenuij, dia 2,
finira el 13, 1 que el periode
de c e branea s'obrira reementat
dia 2 1 finirà el 3 (1 del mes de
inny vinonl.

Les obres dels passos a nivel).
L'atenido m'entente!. eenyor fearan-Reynale, va retire :ludir la
vieita del Coneeller-regidor senvor Miran;
el qual
Juni, una detallada referencia
respecte a les gestions que ha
rea lit zat a Madrid pral) del minietre d'Obre% Públiquee, eenyor
Guerra del Rio.
Ell reta rió mur) el enmare:armad de les obres d'enfensament
dele passos a nivell del carrer
Meridana. II ha coinurilept que
el visitarte el director general
(le Ferrocarrils eenytle Antoni
Monl anee.

Trihunals i jutjats

treball de les Entrenadores I
Tanguistes, aprovades pel ple de
la Receló d'Empresaris I Artistes de Vertisteis 1 Cine del 21
del present mes de mnrr.
Edictes de Jurista Mixtos de
Catalunya.
Obres públiques: Sub/meta del
proveiment de pedra menudaliada per a l'apariament del ferm
del osad de Plena a gle
Mil da Pitzne,

Servei Meteorològic

mes trol izolee e ia casa del carrer
Proveneale en els germans Soto te.
n en installat el laboratori per a la
(Adrede de boiles. Segons el dic..
tannen dele perite, les armes estaven
en periecle estat nIe conservació, i
algunes lellra eemblaven haver estat
utilitzadee de puco
sar Decores de les proa es efectuades MI el i reconeixements en :atta
de preems pela dependents del iorn
de pa del carrer le Diputació on
collocada dits entera una bomba que
no va artrhar a esclatar, el jutge se.
II Y o n Fernandez a evada ha dictas
aura de processament sense tiento
contra els germana Sato. Ara roen
ara ja S ;u1 ilustre els que estan pro
per aquel/ fet.
-sea:OS
▪ El sastre losen Maria Cumple.
allen, que xiu al dassint de la (armas
í .1,1 ;arree de on fou
atracat el c o brador dc la casa Andreu
ilIlI va declarar :dril- al mati. Va
Iran alguns detalle del fet, aisa eran
Ira benyes dele ami aeadors.

ASSENYALAMENTS
PER A OEMA
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secuió prnnena. — Dos orals per
coacciuns i sein no, contra Josep Bar-

rientos i Jaume Fuentes, respectivament
Nota: A l'Audiencia Territorial i a
les altres sucio', de l'Audiencia provincial no hi ha ass ent ;dameros.

Butlleti Pedagbgic
UNIVERSIT AT AUTONOMA
Visita

d'un grup d'estudianta fren-

emos. — Aluir al mati arriba a Barcelona tuna NIresi.5 d'universitaris tram
M' o ', que ha d'insta' 'r a la Cunferenda Franeo-espanyula de la "Entrante Universitaire Internationale-,
organitzada per la societat de " lateeayuda Universitaria". ;le Madrid, amb
la collaboraciO de l'Institut d'Acere
Social Univereitari i Escolar de Cs.
talunya. En representació de la Generalitat acudiren a rebre'le els membres de l'esmentada Associació i tamb é hi havien algunes autoritats aca.
dämiques.
A la tarda viciaren la Universitat,
on foren obeequiats amb un lueh pel
Patronat Universitari.
En el programa de visitee figura el
Gellp FICOIar
i Fontanal!, la
Reíidencia laternaeional de Senparetes Estudiants, el Museu d'Art De.
coratiu , Escala del Treball, Eeenla
d'Enain y er. Induatrials altres ¡astitucipm docente., •

criptor: M. Jean l'hornee, secreteen
de l'Escala Normal Superior de Paris; M. Jean de Fábregues, dire:tor
de "Revue de Siecle", i eenynra:
M. Lackenbacher, president del Sindicas Nacional de Professors de l'Eneenyament Secundari de Franea.
Els professors at. I.ouis Jorré, cap
de Gahinet del SI mistar de l'Aire.
de Freno; M. Marren Scheveizer
eenvora: M. Marcel Abraliame;
Adri ä Bruchí; M. Louis Vallon. enginyer: Id. Gabriel ?doy, es-presiden:
de la Unie Nacional d'Estudiantn
Franca: ht. lacques Lasaignes, advocat i secretari de l'expedició i diVere01{ estudiants de Facultats Uníversitaries i Escotes Especiale de
França.

Conferencia a la Facultat de Medicina. — Dimarts que ve. a la Facultar
de Medicina, a les onze del mati, titt(Iré lloc la conferencia del doctor
rllumenthal. ex-director de Ilastitut
(lel Caneer, de Berlin. sobre la quicei lf. d, l'origen i biología de tannors
malignee. La conierincia inicia Ira

Iligoue del cursar sobre Cancerología
Experimental, que es donara a la Facultat.

ELS MESTRES
Pagament d'havers. -- l'Habilitar
del Magieteri Nacional del parta judisial de Barcelona pagara els liaeers
II Mes le maré proppaesat, al lius
,le costura. aegnns lardee que en eepresea% a continuació: Dituarts. die 3
de cine a vuit del vesnre perceptor>
dels it unicipis limítrofes. a del, de
Han: chula-cintas. els compresos elme
rs Hetret.A fine la I), inclusivanneni.
Ditnecree, dia a. d'onee a una. cl ,
compreeae entre les lletres E inis
la LI. El niateix dia. .le cine a vutt
del vespre: els de la M fino a ja p.
Dijous, dia s. de cinu avuit del vesore: els restante l ins a la Z. Deepres (laqueare asaenyalannennts, els
perceptcos podran colorir a c a aa de

tiits els dina iCille1-5,
dulce a (marre. Eme al día 15, llevar
dele diet 7 i p , en qué l'Habilita(
tornará a pagar, al 110e habitual de
pagament. de Cinc a set riel respre.

Deganat de Meseras NaMemals de
Barcelona. -- El Cuneen directru Tior
quema entlIat, en la darreracecal
prengue ele aeords que seguí:lace:
Primer: Aprovar l'actuaciO del sen n or
Degà encaminada a len de,..ipareixer

la dualitat d'escoles olhuala d'emeus ament primari, que ex i steiss en

aquesta rilltat, i convocar una aseen,blea general extraordinária, eir la data
n f l Ie es (izará upo' tunannent, :mil, II.
jede de tractar de I'vementat problema i deis altres reir:re : rus a l'Estola.
ai Mestre i a l'Eneenyament urna In
ha planiejats a Barcelona. I.,4,21.

un concert el dia 8 vinent.
labrar un
carrec rle la cantatriu Teresa Busquet
i del Trio Sintfenic. Tercer: Dentar
la benvineuda al, nous mestres t mestresees dels Grupe Escolars de la outat amb un huch, que timba lloc a
la Casa del Meutre, el die la vinetit.
a les cinc dc la tarda. Qaart: Prendre
paf( a les festes que se celda,
próximarnent and) motiu nl l'aniver•
san de la proclarnaciö de la República, mitjançant una audició de tardarles que cs donara Testnentat dia la.
després del lunch, també al usareis estatge.
Lb s liguera per al lunch (pros s pes•etes) es !limaran a la secretaria de
la Casa del 'Mestrc 1Plinea d'Urquinanna, 4, pra l..) fine al dia lo d'abril.
Encoles vacants. — El Consell provincial de Primer Ensenyament de
Lleida anuncia per proveir, per concurs, les vacants de mestres subs-

de la Mt, sobre treballe de caricter
tkcnic. Per prendre part en el concura es requereix estar ea poseessió
del ritol o cer(jiiCar o:FM(14n d ' Eng inyer industrial, director d'Indústries,
CONFERENCIA CLUB
tècnic o perit indu s trial, o llicenciat
en Liüse¡es . El, aspirante ae sotmeConferencia de Joaquirn
tras a diveroos exercicis orals i escrita. El termini de presentació de
Aprofitant el pas per Espanya de
sollicituds acabara el día 6 d'abría l'illustre compositor Joaquint Nin, els
•n•••
directius de Conferencia Club, han
procurat d'obtenir d'arma mestre
ELS ESTUDIANTS
cata:a, resident de, de ia anys a París, und conferencia en la qual espoLa matricida Iliure als centres do- ses la realitzaciú d'alguns dele SCUS
cente.
D'acord ami) e/ que dieo- treballs. interessantissims, que porta
sa la vigent durant el mes eiectuate sobre minaca antiga, ultra
d'abril hauré d'obrir-se a tots el cen- algunes consideracions referents a
tres docents, deperients del Ministeri ha seva producció original mis recent.
d' I n str u c e ná P ú ldiea, la matrícula per
El nieetre Joaquim Nin, amb tot i
als alumnes d'ensenyannent !lime, ex- haver de retardar per aireó la seca
cepte a les Facultan e Universitaries, tornada a França, ha accedit a la inde la Universitat Autónoma, per ha- rimado dels dirigents de Conferencia
ver-se suprimir la dita forma d'ente- Club. Aquesta entitat anuncia, dones,
nyanéa. Ale Merinas ¡ altres centres la celebració de la dissertació exde Segon Ensenyament també estará traordinaria del nuestra Joaquim Nin
olerte, cn el (lit període, la matricula Per a un dels dies de la propera setper a Tingres al Batxillerat. Semana. La conferencia versará sobre
gons el que es dispo.a pel Ministeri "Músiques d'abir i d'asan". Collabod'Instrucciú Pública, cl S alumnes lliuraran en les iHustracions musicals de
res de segon curs de Batsillerat efecla conferencia l'eminent cantatriu
tuaran la nutrir:u:a i examens, per ferce Plantada i l'eximia violinista
assignatures, en es:Pilotes de grups. A francesa Mlle.
Jeanne Bachelu.
l'Eccola Superior d'Arquitectura, ulL'acre se celebrarh al gran saló de
tra la matrícula per als ensenyaments l'Hotel
Ritz.
d'Arquitecte i Aparellador, estará
oberta la corresponent a l'ingrés per
a la carrera d'aparellador, per a la ASSOCIACIO DE PERITS 1 TEC.
qua!, segons disposició ministerial. no
NICS I NDUSTRIALS DE
s'efectuara cap commutació, ni per a
CATALUNYA
l'ingres ni per a cap de les ussigmna¡une de l'esmentada carrera, teuint.
els alunases que eolliritin
Cureet sobre entestions matematiques
complerts els diseet anys d'edat. Abs
relacionades amb la Indústria
taulere d'antmcis dele centres docents
Aquesta Associacio organitza
es fixen les condicions i rosaleda per
a efectuar la dita matricula Iliure, i curset sobre miestions maternitiques
a nur s sec retaries es faciliten eis im- rel acionades amb la Indústria, que
presos neces•aris per a la inacripció. cera dirigir pel consoci senyor Josep
Giol i Fe:in, p rofessor a l'Escola
Industrial de T errassa. Aquest cursar
gran interés tant per la
ASSOCIACIO PROTECTORA revestira
co m p etencia del Professor com per les
DE L'ENSENYANÇA
Trateries que en senil obiecte. mer eiXedOreS t r. teS aller de Eatencre

Cursos iConferneies

CATALANA

~Ir

Segueix oherta la matricula per a

Joieries i

Argentería

l'activitat po t ca

sota els fils de conducció eléctrica.
Aixi rnateix ja avinent que no será
perniesa l'entrada al :Tiente de la desfilada als comes i antornbbils roben,
m del,' que no hagin estat adornats
adequadamcnt per a la ¡esta.
Diariament s'inscriuen nomhroses
cotxes i carrosses a l'Oficina de Cerimonial de l'Ajuntament, la qual estará obert per a arruest °hiede tot,
ele die,, feiners de les den del mar;
a la una de la tarda lins al dia 12

d'abril.
El jurar nomenat aunt, motiu

scnyers: josep Marra Massip, cense-

Comes a l'Escala d

reball. —

ANALISIS
MEDICAMENTS PUPS
PAAPIACIAVDA DE

6INOVi

PER A DEMA
Maneta Encielopectie Popular.— A
lee 22, el doctor india C. JUsaraladasa,
donara una conferencia armub Ci teina
"Els ideats de la TC.350iia - . L'Ate
ha volgut aproiitar l'estada del-neu
celebre doctor a Barcelona. per a organitzar aquesta conferencia que ha
desvetllat un interés extraordinari entre els que s'interessen per aquests
estudis.
Associació de Portees, Serveis Do.
mestice i Anälegs. (Portaferrisse. 7
9).—A !ce 17, Eadvocat senyor Daniel Juiresa parlera sobre el tema
"Aplicació de la Llei d'accidente del
treball al Grerni Portees i creac:a
dele seus jurats Mixtos".
va acordar-se ohrir un euro de conferencies i conversee, que somenearan aviar i s'anunciaran oportunament.
Canvi de domicili
L'Ateneu Republicá Ira traslladar
el seu estatge social del carrer de
la Portaferrisea. 19, al carrer Ampíe,
número 31, primer pis. Tan aviat
com les circumstancies ho permetin
celebrará amb una vetllada la inauguració del neu estarge.

Els aragonesistes
La Joventut d'Estar Aragonés "Els
Airnoaävers" ha organitzat un CUrett,

de conieracies de cultura chica per
3 la formació política dels associats.
Aquesta tanda de conferinciee, que
se celebrará al seu estarge social
(Portaierrissa. 7 i 9). a les deu de
la nit dels dies que previament eanunciaran, estará a càrrec del orca:dent de "Els Almogevers", senyor
!Atas Porter, i constaré dels temes
eegiients: Aragonesieme i Vessencia
de -Ele Almogávers": Individualieme: liberalisme, democràcia i anarqui,rne: Colilectivisme: mutualisme,
sindicalieme i cooperativisme: Socialieme: emmunisme u federalisme: Cae
pitalisme i nacionalisme: Liberalisme
ecomanne: Proteceionisma. economía
dirigida i dictadura económica; Pc!itica, economia i administraciO: F,.tat
i Nació; Estar Aragonés i Aragó
Estar.
• • •

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe, 3 (ti a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mónica, ea, segon.
(Oberta l públie tots els dies feiners,
de set a nou de !a nit. Diumenget,
d'onze a una del maní)
Academia de Ciencies 1 Arts. —
Rambla dels Estudia, e, pral.
Academia Catalana de Bellas Arts
de Sant Jordi. — Casa Lhatja (de
nou a una). Especial d'Art i Arqueologia.
Academia de Medicina i Cirurgia.—
Carme, 45.
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
Acarrernia de Sanes Lletres. — Car
rer del Bisbe Caçador.
Aré. - Passeig de la República.
28, pral, (de nou 3 una 1 de vuit a cleu',

•

JOAN BISBAL 1 PETIT
natural d'Igualada

de

la Gran trata Florida i que ha d'adjudicar els valtrosos premie oferts per
les mes importante eorporacions de
la norma ciutat está constituir pele

Ilcr regidor; Josep Fontbernat. diputar a la Generalitat: Francesc Carbon e ll. conseller: Vieran Remadas,
tituts que a continuació se citen, les conseller: Ricard Opisso, dibuixant:
quals estan dotades amb el SOU anual Joeep A'ilaclornat, escultor, i Manuel
de 1.5on pessetes. Per a mestres: Es- Riher, representant de l'Atracció de
cota d',leamora-Sant Esteve de !a Forastera.
Sarga i le de Valldeequis-Montanirell
Pera mestresses: Escola de TeudruyCarp i a de Torralla-Sarradell.
La Generalitat obre un concurs per
a la provisió d'una plaga de professor
auxiliar d'Enienyament geneta de
l'Oficina técnica de l'Esso'a del Tee.
hall , d ot a da amb el so ..: anua: de 000
veg etes. El concureant que resulti )
elegit prestará servei a l'esmentada 1
Escota els dies feinem, de set a non I

VIDA MORUNA

la tercera i darrera part deis Cursoe
de Catalä que es donen al local de
E.Aesaciació Protectora de l'EnsenyanEI Cancell Directiu de la Federaea Catalana, els (fintaste dirnecres
divendre,. en des grupe d'ahume,, ció de Caçadors de Catalunya ha
adreçat
de set a vu't i de ver a neta del
una comunicació al c c nseller
vespre.
de Goternació de la Generalitat in1.es materies que serian estudiar:les teressant-li parqué doni les ordres
tins al mes de j uny, en unes trenta oportunes a la g uardia civil i 11105seran Elements de Fonética. SOS d'eequadra parqué farin respectar
Ortegrafra. Prosirdia ¡ Nocions de la veda.
Dialectologia, catalana. A final de Curs
Al mateix temps e!s guardes de :a
es tara repàs general, amb nom- Federaue comenéaran una activa
braco; exercicis, dele punts essencials e i g il.anCia al camp. i tot caçador que
de la nestra Gramática.
trenqui la Ilei sera denunciat i se li
Les persones que desitgin assistir a aplicara amb tot rigor l'article 62 de
cap rTaquests cursoe. han d'adreear- la Ilei de ceo.
se a la ~Osa Aeemciació Protectora
Ir TEnsenvança Catalana, carrer deis
Amb motiu de la presentació deis
Sm
unnúm. 1, principal. telefon 188(32.
nous pressupostos a les Corts i de
les reformes que el Govern proposa
en la contribució sobre les utilitata,
s'han renovar les peticians que des
FABRICA DE
de fa ternas es dirigeixen als poders
páblics a fi que s'ampin el minio-um
de sous exempts de l'esmentada tributara& que actualment está fixat en
1.3oo peseetes. Entre les pericions
n'hi ha una de la Cambra de Carnet-e
Navegació d'aquesta ciutat, la qual
CLAVAGUERA
ha insistit en la necessitat que l'esRonda de la Universitat, 22,
mentada exempeira s'elevi almenys
uns als sous de 6.000 pessetes anitals.
principal, toculd e la Plaça
per
creme que ami ho justifiquen
ile Calalunya.
innegables raons d'equitat.
-----Horn fa avinent que la secretaria
FESTES DE PRIMAVERA de l'Aesociació de Periodistes (Rambla dels Estudis, 12, principal) es
—
oberta els dies iciners de dos yudos
CONCURSOS DE COTXES
de
guatee a les cinc de la tarda, en
1 CARROSSES FLORIDES
les quals hores els senyors socis i
I DE COS BLANC
Tots els preparatius que es vénen totes les persones que es vulguin infent amb relaja al concurs de COINCS taracear per algun servei de l'entitat
carrosses florides i de ros blanc poden palear per les dites ofieines
que M'erren !loe el día t.{ a la tarda per al seu despatx.
al passeig (le Gracia fan esperar que
l'esmeniada testa Sena una de les mes
Huides de la Setniana Grant de Barlí i
celuaa.
S..ín moltes les entitats i particular, que diàriament ()lerdeen el seu Esquerra Republicana de Catalunya
concurs a la Comisen:, Organitzadora
Sota la presidencia del conseller
Ptr tal de contribuir a l'èxit de la
florida festa. a la rural prestaran tam- municipal senyor Vicenç Bernales,
la
queclat con5tituit al Centre Catabe t'ende de la seva presencia les
gentds damisePes represcotants de la lanista d'Esquerra la Comissió d'Economia i Finances, la qual es proposa
bellesa lían:amaina.
La C011~) Organitzadora recae- desenvolupar una intensa tasca de
propaganda
sobre els problemes de
ila inovannent als COnelleSalltS qUe l ' alÇada mibarnira (le ICS carrosses no po- carácter económic que es plantegen
drá excedir le cinc mores, a fi que actualment. En l'esmentada reunió,
I l uilUlil paSSae SCIISC cap destorb per a la qual assistiren nombroeos Soria.

perits i técnica industrials als quals
va es p ecialment dirigir el curset.
E/ p rograma és el aegüent:
"Aplicacions de les derivades a la
resoludó de problernes económicoindustrials". "Aspectes de la Ge niefria descriptiva relacionaba amb
construcció mecànica, "Algunes
aplicaduns practiques del mètode integral". "Teoria de la interpeltació".
"Les derivades p arcials i els errors
d'observació."
Cada una de les esmentades matérica sera desenvolupada, a ésser postilde, en una sola seisie. Horn pren'
ritt con% a base la P reP ara cku mate
dele estudis de perit o tecnic-mática
industrial.
Les sessions tindran lloc els dimarts consecutitie a partir del 24 d'abril, a dos quarts de vuit del vespr e .
a l'estatge social, Rambla dels Estudis, 12, pral.
La matricula és lliure per als socis
i resta oberta a Secretaria, on poden
dirigir-se també totes les persones
interessades, fine per tot el dia r3
d'abril, que restará closa la inscripció.

VIDU DE MATILDE ROM

ha more orlatlanament despees dT rebuts els Santa
Sagramentia I la Benedicció ApostblIca

(A. C. S )
lb

eeue afligits fills Esel, Eloien. Natieltat,

Melar(' i Dolors, germans (abscuts), gendre,
net, cunyale, nebots, emite (ebeen ts 1 P resenta ) i fa
tenen el sentiment d'assabentar els seus-milato,
tenles i coneguts de tan dolorosa perdua.
L'acte del sepell tindra lloc nvui. diumenge. a les
onze. Carrer de Framesc Layrel, 101.

NO ES CONVIDA PAInTICULARMIENT

••

Diumence, 1 d'abril de 1934
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LA PUBLICITAT

BARCELONA AL DIA
La

Mar i l'Aire L'ACTUACIO SOCIAL FETS DIVERSOS La diada dels Vells Noticies Soltes

SEMAFOR DE MONTJUIC
—
Observacions meteoraidgiques:
A sol Ixent asen. a 1 . 0. Hui), carde clac; al migdia S. S. D. frase,
cel dar i horitzons boirosos,
sol poneut S. 0. lambe fresa, mar
marejada del S. 0. u el cercla
queda boirós.
Baròmetre, 7595, — Terma-

matra. 145.
Moviment de valxalls a posta
do S cl • — Demoren a l'E una
balandra 1 Un pailebot que ceboi una goleta .1 un berganti
goleta ye van en popa. Pet S. una
polacru goleta que passa
1 . 0. a FE., una goleta que va cap
a la mateixa disecan). t dos pailebots a motor que vénen al purl,
i al 6. 0. un berganti goleta i
dos pailebots que valen en popa,
una corbeta i dues balandres que
rebolinen, j dea padebots a motor de dos pals que van vers
mateixa direceid; de vela !latina
dos talutxas per a diversas diseecians 1 un cap a aquest port.

MOMENT DEL PORT

caderies i 3 passatgers.
Procedent de Madrid. a les
12 . 47) arribà l'avió "FOKKER 5
EG-A1111" amb corren, mercadorico j 7 passatgers.
Procedent de Marsella cap a
Sevilla paasä Envió "Jt7N1ERS
0-2 3 2 6" amb corren, mercaderies ¡ 1 passalger.
A les 810 surtí l'avió "ROHRBACH D-I314" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella i Ginebra,
amb corren, mercaderies i 5 rasaatgers.
A les 930 sorti l'avió "FOKKER 8 EC-AKIi" cap a Madrid
amb corren, mercaderies 1 6 pa-

L'Aesociació Independent d'Obrers Battearis de Catalunya, que
acobla en el set, si un nombre
crescudiasim dels obrers bancaria catalans, les activilats de la
qual de mes en mes van adquirint un majos alteres per la cura
1 el lo seriös de la seva actuada:),
ha trames a la Comissid de pres.
supostoe de les Corle espanyoles
un extens j interessantissim document en el qual, despi do de
raonar wIll justainent ¡ ponderadament sobre tarbitrarietat i
injusticia que suposa
sal pers.
de l'impost d utilitats sobre els
Case Aercpostal. — El dia 3 0. sous, particuia(ment. ?Cl que fa
a les 1945, arribó I'llidroariö a aquello que per la seca migraHaba "I-DOAK" de Roma, Ghici- desa o exegua quantia escassava i Marsella amb correa , m e r- ment abasten el mlninturn
sollicila de la suadita Comissio
caderies i 2 passargers.
A les 7 surtí Itt idravitO italiä que, davant I avinentesa de dis"I-DOAK" cap a Marsella, Ge- cutir-se actuainiont el pressunova i Roma amb corren, merca- post general de l'Estat, vulgui
acordar la supressió del dit findadas 6 passalgers.
poat quant als sous que no arribin a 6.013 pessetes anuals, i que
sigui rebaixat sobre aquells que
Transatlentics que tenen as s e- passin d'aquesta sufra j no cacenyalada Hur p robable arribada dcixin de 9.012 ressetes anuals.

per al

mes d'abril
Dia 1, "Columbus", turista.
Dia 2, "Urania". de Trieste
-Ciudad de Barcelona", de la cap a Estats
Parà.
Cia. Transmediterrattia; de 315Dia 2, "Monte Rose", turista.
laga j escales, amb 37 passatgers
Dia 5 "Done", turista.
i carrega general, el vaixell "RiDia 7, "Duchesse Batiford",
cardo R.", del senyor Fill dc lta- turista.
/non A. Ramos; de Cardiff, amb
Dia 8, "Alsina". e& Marsella
carINJ mineral, el vaixell "San- cap a Buenos Airea.
turae - , de l'Agenda Mrla. Wilty;
Dia 8 , 'Cristóbal Colón", de
Vaixeits entrats. — De Palma,
amb carreu, mercaderies j 121
passatgers, la motonau postal

de Gijdn. amb carbó mineral, el
vaixelt"Mieres" deis senyora
Coma Riba, S. L.; de Marsella
i escales, amb citrrega general
de trànsit, el vaixell dalia "Dosida", del senyor Juan Salvador.

Vaixells sortits. — Distancia
ravegada deis vaixells que ban
sortit: ro y a d'horitzú es troben
els correus espanyols "Villa de
Madrid", amb passatgers 1 arreg il general, cap a Las Palmas;
-Ciudad de Barcelona", amb pasaatge 4 càrrega general, cap a
Palma, tols dos de la Cia. Transmediterrilnia; l'alentany -Trapanr, amb carrega general, cap
a Sant Feliu, Genova i apols,
dala senyors Baquera, Kuselte i
Marta); el suec "Jaba", amb
cacre.c.'a general ¡ 2 passatgers
de tränsit, cap a Génova, del
senyer Tomas Ballet i Bosch; el
dauf. s "Olympia", amb càrrega
general 1 de transa, cap a Genova, del senyor Fill i le Riunut
Bosch; Eangles "Makalla", amb
t'anega general de triinsit, cap a
Valencia; l'espanyol "Rota", en
Ilast, cap a Viana de Castelo, tols
dos de l'Agencia 3Irta. Witty:
Idalub "Nerucci" , umb carrega
general 1 de tra.: . sla cap a Valencia, del:, sanyors Fills de
M. Condentines; ¡'espar.yul "Roberto R.", amr, pa ,. .satge u cariepa general, cap a A:aaeiras escalfa. del senyor 11:.
Ramon
llanos ;

San A/2

amb passa`ge
c . .rritzta general
i de transit , cap a (i. .•(. a a del
senyor Eilt de FUAm.. F;,.,1,-,: n ; el
nord-amerirb
carrega general, cap a Pa mit, de
l'Agencia Mrta. lló,altaa Americana; Fanales -r; airas s , amb
carrega general ¡ transita cap
a Vale/tela, deis senyors Fills de
31. Condemines: el belga “Garoanne", amb carrega getterag 1
de transa, cap a Port-Vendres.
dele senyors Mac Androws 1 cata_
paayia.

MOVIMENT D'AViONS

ELS OBRERS

Contra l'impost —

present

Sindicat Obrar Indústries de la
Fusta. (Oposlció Confaderal). —
Essent un deis propòsits d'aquest Sindical anar a la creaeiú
d'un subsidi per als companys
fustars que es traben en atur
toreas. es indispensable coneixer
la proporció exacta d'obrera sen-

se feina en la Secció de fusters.
ja que d'aquesta manera la Cornissiú d'estudi podrà portar a
L'Ilavaria.
terma la seva tasca. Aixi ,dones,
Dia 8 , "Le g azpi", da Fernando tul e els socis no socis sön prePoo,
gats de passar per l'estatge soDia 8, "Duchesse of Atholl", cial, carrer d'Anselin Claves, 9,
turista.
principal, primera, tots els dies,
Dia 9, "Juan Sebastihn Elca- de sis a vuit del vespre, en
ias ", de Cristóbal.
trobaran els encarregats de conDia 11 , "Cabo San Antonio", fecciónar l'estadi gtica de la Secde Ganova cap a Buenos Aorrs. cid.
Dia 11, "Corita BianCamano",
Front link Fabril 1 Textil.—
do Buenos Aires cap a Genova.
Es convoca Vds els obrera afiDia Id, "Arnazzonia", d'Esta t
lials als Sindicats Obrar Fabril,
de Parh cap a Trieste.
de /a E. G. T. i Sindical de TreDia 17, "Virgilio", de Genova
balladors la' Indústria Fabril i
cap a 'S141111114,0.
Té g ti1 de Barcelona i el sen Balli,
ina le, "Trier", de Filipinas
components dal Front Unte del
cap a ilainbarg.
Fabril i Textil, a l'assemblea que
Diu 19, - Conte Biancamano,
se celebrara avui, diumenge, a
de Gemoa cap a Buenos Aires , los den del mati , a la Casa del
Dia 19, "Cabo Santo Tome", Pohle (carrer del Primer do
de Buenos Aires cap a Genova. Maig. 7). en la qua t es presenDia 21, "Florida", de Harsella taran per a la se‘a aprovació les
cap a Buenos Aires.
bases acons e guides per la DeleDia 23, "Lahri", de Hamburg coció d'aquest Front Fnic, descap a Manila.
prds d'una llarga 1 laboriosa disDia 27, "Voltaire", turista.
cussió ami; la representació pa.
Dia 28, "Laneastria", turista. t ronal j que, en principi. ha acDia 28, General Von Steuben", c ep ta t la Delegad() obrera per a
turista.
sotmetre-les a l'aprovació d'aDe més a mes, tots els dime- questa assemblea.
eres correu de Canarias.

MOVIMENT DE VAIXELLS

PUBLICACIONS REBUDES

DURANT EL MES DE MARS
DE 1934

"Información Hisaano-Argentina",
n am. 222, Buenos Aire , deserul.re
Durant el mes de marc darrer .1 733. — "Esto", any I, nion 11, Maentraren al pura de Barcelona drid, 22 mate t934. — "Radio Bar282 vaixells niel catos i 7 de celona", any XII, núm. yo t, Barcelona, 24 /liare 193 4 . — "Instituto Geguerra, enti e e.ls qua 1s són es- neral
de Información", any III , núpanyols 156 i estrangers 126.
mero 93. Barcelona, 11 marc 19 . 34. —
Lapanyols...
I 56
"El Algodón y sus Industrias", ato
St
II, ninns. 12-13-14. Barcelona, quart
'tu
trimestre de 1933. — "Eulalia", número 12 , Barcelona, marc de 1934 —
Anglesos..
......
20
"Failletí de l'Associació de Mercers
Alemanys.
...
14
al detall de Barcelona", Any XVIII.
9
Barcelona, mace de 1934. —
Holandesos...
de l'Assoeiació Protectora de
5
senyanea Catalana". any XII, /Mulero 31, Barcelona, gener 1934. — "Eit•
Ingoslaus....
2
tahmya Ràdio", nnin 99, Barcehma.
24
març 1934. — "Ibérica", any XXI.
Finlandeses..
...
2
nnm. 1.017, Barcelona, 24 nutre 1934
Estrangers diversos...
6
"El Viajero", any XXXIII, nOn, 339.
Nord-americans.... ...
3
Barcelona, febrer 1934. — -1101elin
De guerra
de la Cámara Oficial de CometCto e
Industria de Sabadell" . any XX, núDurara aquest mes hi ha ha- mero 271, Sabadell, fehrer 1934. -gut un anulen( de vaixells mes- "Investigación", any II.
.
33.
canto, en comparació del mrs Madrid, 19 Mari; 1931. — -Tierra
Saiita
y Roma", any II, núm. 6,
de febrer, de 16 vaixells, amb els
cepa nyol, 1 de 6 amb els estran- ledo. more 1934. — "\' la Tortosina".
;my
VIII,
nótn. 343, Torto,a. 24 Mari;
gens.
— "Sol Ixent", any I, m'un 6.
19atchs
Paris, mare 1934. — "Comunicado.
anglesoa..
...
2
nes", any II, núm. 25, Barcelona, 13
Nord-aniericans.
marc 1934.

AHIR
Acródrom de l'Air-France.
Procedent ite Tolosa, u les S
arribó Favio ami) cerreta mercaderies 5 passalgera.
.Procedent de Marsella, a les
T31 arribà l'avió amb correa,
rnereaderies i
passatgers.
Proceden( de Casablanca, a les
1217 arribà lavio amb corren
mercaderies j 3 passatgers.
A les 1256 sorti l'avió cap a
p rova D'UNA XARXA
Tolosa amb corren, mercaderias
i 3 passalgers.
PER A LA PESCA
A les 12'54 sorti l'avió cap a
Ahir al !hall s o rli a bord del
Marsella anib correo, mercad e - guardacosta "Marinero
Gante",
''.»
ries i sense passatgers.
el
de pesca d'aguasA les 815 surtí l'avió cap a Insots-delegat
provfneia senyor Emili PuerCasablanca amb corren, merca- (olas
amb el personal de la dita
darles j 6 passatgers.
embarcació, per a presenciar en
Aeròdrom de l'Aeronàutica Na- alta mar les proves d'una nova
val. — Procedent (VEstutcard, xarxa per a la pesca de l'art ha,
amb escaros a Ginebra j Marsella, patentada per Gaspar Soliva. Les
a las 17 arriba l'avió "ROHR- prove s donaren un seminal saBAC.11 D-1720" amb corren. mer- tisfactori.

1111 1/11.

ANGINES
RONQUERA

REFREDA1S
GRIP
1EN TEMPI D'ENDEMIA
PASTILLES DE

11010,01

Pea./~7Zna

LLORENS'
.• flOR51.30
•

RAMBLA DE LES

En ei nioment d'entrar al despatx que
te installat al carrcr de Valencia el senyor Salvador Vidal, es trobà atnb quS
11 hacia estat robada la çuantitat cie
2.000 pessetes.
— Viceiu; Sirgut va denunciar que
del seu taller del carnee de Pero IV I:
foral' robats una maquina descriure i
altres afectes, tols ells valorats en Soo

pessetes.
— D'un vaga de l'estació dct Nord
es nota que ialtaven dues eaiXe3 de
tabac.
— Ahir, en una obra C11 construcció
de l'Avinguda del i4 d'Abril, 2,57. e:signé el contractista, Liuis Eles i Serra, de .50 a nys, i es causa una•ferida
contusa a la regló parie:al esquerra, anib
probable fractura de la base del crani,

de pronòstic greu. Despres dessen au-

xiliat a la casa de socors de la Renta
de Sant Pere, fou traslladat a una ciinica ',articular.

— Ahir al ntati, a la carretera de Badalona, fou trobada U/la dona esteta a
terra, la qual fou recollida per una patena de Seguretat, que la trasilada al
dispensari del Port, oil ii apreciaren
ferida contusa al front i una altra a la
carna esquerra, de proaástic reservat.
La pacient, ÇUC digné anomenar-se Maria Fernández García, de 6o anys,

cera-lama a l'hospital,
— Ahir al asan, un gat mossegä

esgarrapä Pura Sanchez Comorera, de
yo anys; Dolors Castells Sanchez, de
ay, i Rafel Sauchez de 19. Totes tres
resultaren amb erosions de Pronóstic
servat. Foren auxiliades al dispensar; dcl
carrer del Roser,
— Treballant en un taller del carrer
de Borra, 88, Ermengol i Nin.
de 33 anys, es causa diversas letides
,a i tuses a la nia dreta, El pacient
auxihat al ,bspematrt de la Universitat.
— A l a Ra mbla , davant tal carrer de
la Cartuda , un auto atropella Lluis Asolas Venezuela . de 32 anys, i u causa
Una ferida a l'espatlla esquerra u duce,scs contusions. Fuu assittu a la casa de
Socors de la Ronda de Sant Pered
prt'S trasHadat a l'Hospital de San t Pat.
— L'authcarnió B-4815,,, que es fez' e,eaPol, atropella ahir al mati Rosa Bari Serres. de 58 arys, domiciliada
al carrer de Casanova, núm. zo bis,
principal, i it ocasiona erosions, de proM,stic reservat, ¡ fractura del fémur
dret. Després d'ésser auxiliada al dispensari de la Universitat, fa traslladada a la Clinica del Dr. Segui.
— A la carretera de Can Tunis, el
guärdia d'Assalt Francrsc Cardenas elieue del trameia ¡ es causä terides contases al genoll dret. F11 auxiliat al jispensri d'aquella barriada.

La Diada dels Valla es novament arribada. En nornbroses
poblacions de Catalunya asan
els nostres yellets rebran
nienatge d'amor i de veneració
espiritual a l'esclat de vida de
la primavera, fent albirzir
vellets, no ja riallers lioritzons,
sinó realitals vives de pregona
comprensió humana i de colpidor tribut callada.
La Caixa de Pensiona per a la
Vellesa I d'Estalvis, inidadara i
inantenidora deis Homenatges a
la Vellesa, segueix enguany aparlant-hi la seva eollabóració 1>..vent i entusihstica, fent arribar
arreu de la noatra tersa les ideaWats de la seva Obra deis Homonatges a la Vellesa, juntament
amb la cava cooperació acortólinea, ordenada sempre a la major 'ti-beta de Vinieres social.
El dia 5 d'abril de Eany 1915
se celebró ti Sant Sadurni d'Anoia,
per primera vegada, l'Hom e natge a la Vellosa.
La Calza de Pensione per a la
Vellesa I d'Estalvls fou la Mida(la y a (Vaquen Homenatge. i aleshores inslaurà la seva Obra dels
Homenatges a la Vellesa cona a
organització moral ¡ social per a
enaltir la idea de lit vellesa, in(mirar en l'ànim de les Raids
l'amor i el respecte als velleta,
especialment als d'humil
ció; fomentar t propagar les
idees i les operacions Je previsió, mob l'esperança de preparar
una bona vellesa als obrers i
elassas treballadores que es trobin en les edals de la joventut
i de la virilitat; realitzar abres
de beneficencia a favor dels vellets pobres I desvalguts. i recalzar, a esser possible, les susdiles obres, en la foro i polendalitat de les operacions d'estalvi I previsió.
De llavors enea, el Dilluns
Pasqua de cada any, en el territon ell el qual s'estén laiceiö de
la Calza de Pensione per a la
Vellesa I d'Estalvls, Caa estat el
de la Festa de la Vellesa, on l'esl'entuslasitle popular:,
calfor
respirltualitat 1 el sentit social

Prossegueixen amb gran activitat els
treballs d'organització de la Gran Tómbola Benefica que es propasa portar a
cap la Secció Femenina del Casal ‹l'Esguerra Republicana del Districte I (Avinyd, 29, pral.), i són ja gran nombre
els ohjectes donats pels seus socis i els
comerciants i industrial, del districte,
no solament simpatitzants, sinó per
tots aquells que drenen que el procurar
reduir les necessitats dels desvalguts és
una obra obligatüria per als que puguin

Pere Lavín, 27.219'13; Josep Montagut,
ro5.98594; Vicenç Martorell, 57.465'09;
Jaume Rosselló, 100.270; Caries Rosal,
5o.2t9 . 77; Llorene Telo, 908'45; Francesa Terrades, 32.214; Manuel Vicente,
1.873: Antoli Vallesca, 81.569'52; Enric Viala, 115.769'24; Habilitat Cinque-

na Zona Guirdia Civil, 1.333.880e1;
Elles Alejandro, 43I2' 41; Joan Alberti,
9.83490; Josep Albages, 61.7413r; Manad Alonso, 198.896'17; Francesc de
P. Comenges, 18.o16's1; Ricard Casafer-ho. La major part d'industrials i noves, 39.53640; Benet Chicote, pessetes
comerciants han tramès a la Comissió 228.858'82.
Organitzadora lots deis sena productes,
i és de suposar que els que encara no ho
han iet no trigaran a seguir aquel!
exemple.

11 CONCURS FEMENI

El conflicte entre els metges
i les Empreses d'Assegurances d'Accidents del Treball
El Sindica/ 1 els Collegis (le
Belgas de Catalunya adverteixen
U-as els 'nalgas que qualsevol
traumalic que sels presenti a
partir del dia 3 d'abril podran
ó,
encarregar-se de la seva curaci
pesó no poden estendre cap dode
cap
mena
ni
certificat
cument
que no sigui la baixa manada
per la Llei d'Accidents del Treball. Aquesta baixa sera estesa
en papar particular del metge o
en els impresos circulais pel
Sindical i llauca d'esser enviada
a la Secretaria del Sindical (Casal del Melga, Via Laietana, 31).
El Sindical i els Collegis de
Margas de Catalunya i Balear:avisen tots els obren de palmas
ssegu ra t s a les Companyies

DE MECANO6RAFIA

En agraiment a la collaboració que les mecanógrafas venen dispensant a la seva gran
marca narionai,

Hispano Olivetti
s. A.
organitza el II CONCURS
FEMENI DE MECANOGRAFIA de velocitat.
Les proves de l'esmentat Concurs se celebraran el proper dia 15
d'abril al matt, a la Sala
d'Actea de la Cambra

de Comerç i Navegació
(Casa Llotja de Mar), i

do Previsió j Socorsos". "Hispania" i -Zurich" que si el dia 3
d'abril tenen dificultats per no
saber on dirigir-se per a ésser
assistits. poden acudir al Dispensari organitzat al Casal del
Melga (Tapineria, 10, entresol),

hi podran prendre part
les senyoretes mecanógrafas que ho desitgin.
L'exercici es l'ara amb
maquines Hispano Oliven,. darrer mojel, que
la casa posara a disposició de les concursants.
Seran atorgats 30 oremis en metallic pel valor

on seran sollicitament atesos,

(le

"Anintima d'Accidents", -Caixa

3.000 pessetes

El dia 5 d'abril de 1934, a les nou del
mati, seran venuts en pública subliasta
al Mont de Pietat de la Mare de Deu
de l'Esperanea, Organisme de la Caixa

repartits de la següent
nrunera:
Primer, 600 pessetes
Segon, 400 pessetes
Tercer, 300 pessetes
Quart, 200 pessetes
6 premis de 100 pessetes

de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, els empenyoraments d'obiectes i robes vençuts abans del dia primer de
de 1934: l'entrada a la sala de
del ilustre poble, l'actuada gente'
subhastes és per la placa de jonqueres,
axemplar deis Patronats Locals 2, entresol.
cada un
d'Homenatgee a la Vellesa, cutis20 premis de 50 pessetes
girats
titifits etu ii,es de dues-centes
cada un
queden
poblaclons, la cooperació anta- Abrics i vestifs
siastiea n te la calas i l'eulairat nous -:- LA REFORMADORA
autori- Trafalgar, 9, t or ss Tel. 15809
— Ahir al mati . davant e número 3 concurs (le les mes altas
A 1%,teadéntia de Mecacoticendel correr de Toses, un auto atropella tats, s'liati fos i s'han
nogratia "Hispano OliCi nen de set anys Mantel Gómez, que trat en generosa 1 ingent maniRelació dels objectes trobats a la via
velli" - Via Laietana, 37.
res ul ti amb diversas lesions ¡ ernsions. testació (l'amor social, relent ptiblica i dipositats a la :Majordontia
Talaron 14734, es faciemocionara, tribut a la Yellesa, Municipal a disposició de les persones
Fou assistit al dispensar; d'Ilorta.
litaran les bases 1 el
personificada en els vellels que Que justiiiquin que els pertanyen: Utt
reglament que regiran en
— Un tranivia de la tina núm. 40,
més clauer amb sis claus; un clauer ami)
en
estat
homenaljals
han
el Coneurs i s'acceptaclavare el mercat del Clot atropella un
Des claus; una cullereta de café; un
dona d'uns 75 anys , i 1 produí diverses de 385 actas que en el transcurs rebut de contribució territorial a nom
ran inscripcions fins a
ferides. Fou traslladada a l'Hospital d • aquests dinou anys s'han vin- de Mateu Trenchs i Germanes Trenchs;
les sis de la tarda del dia
Sant
gut celebrant. Als nonas de
Cc.
dues americanes; una cartera d'escala;
lo d'abril de 1934.
Mar.
Canal
de
d'Ainsia,
una maneta d'autornäbil; documents a
— Al dispensari del Clot fou auxilia- Sadurni
Mancesa, Lieidcc, Vic, Valls, Gi- notn d'Andreu Orozco Martínez; un
da una dona d'uns 75 anys de ferides, rona, Sallent. Palamós, Serinya, passaport a mal de Paul Viaut; un porLa casa Hispano Olivetti,
amputació traumàtica de 13 cama dreta,
S. A.. posa la seva Acadefranca del Penedes, Bala- tamonedes de pell amb inicials i conteVila
ractura oberta comuninuta de la tibia
de Codi- nint metaNic.
mia a disposició de les sePeroné, contusió atril) hematoma i feri- guer, Albi, Sant Feliua Colonia
nyoretes concursants que
des diverses. de pronús:ic eravissim, oca- nes, 'Ta rragona, San t
desitgin fer practiques amb
sionades e:1 ésser atropellada per ttn de Farners, Vilanova i la Geltrú BEVEU AIGUA IMPERIAL
el model de maquina que
traimia de la lima 40, davant del mer- i Torelló, en els quals s'han
hattran d'utilitzar en el
La Delegació d'Ilisenda ha assenyacat del Cica. La víctima fou trasIladada celebrat els actes oficials duran l
Concurs. Aquestes präctia l'Hospital Clinic.
aquest periode, hern d'ajuntar-hi lat per a denla els segnents pagaments:
Bartomeu Benasar, 3.405 . 15 pessetes;
ques es pudran efectuar de
— Al Bar Europa, carrer le Sant Ra- la llarga nieta de poblacions que Guillem Casares, 93.68222; Liuda Cer9 a 1 del mati i de 3 a 9
mon, té, durant cta de les rancies dz: - s • lian :Uniera anualment a aquest vera, 2o.841 '35; Lluis Fajardo, 91.53811;
de la larda. Iota eis enea
oncoratjador i eonseient ese lat Cristóior Garcia, 2.84454; Emir Gócuajes per la policia, Pindividu
Patees
Agut, de a4 anys, va negar-se a posar tea do les afeccions popular; envero mez, /42.439'78; Josep Caralt, rotas;
mate entatre i féu acció de treure's
Iltirs estimats vellets.
Josep Garcia, 22.20750; Francesc Capistola. Un agent de seguretat va (lisLes Institucions pía-diques no mez, 87.597'07; Josep Garcia m5178'78.
arar contra Agut, i Il causa una finada
recollir aquest
de pronöstic reservat. Com que tto es han deixat de
i assis- una do les fin1111,d, de l'Obra Iota 1,1 suda, quan ja no poden
ea p 'ter saber el domicil; del ierit, toa inoviment social d'amor
téticia a la Vellosa, ensems que deis Homenatges a la Vellosa.
trehallar i no timen alise patritras t ladat a l'Hospital.
d'educad() popular. L'Institut
'lile el seu treball, es un
***
deure d'humanitat.
Nacional de Prevlsle els litt fet
satis, i. sistainalitzant-los, ala tia
Tal faräs, tal trobari1s. Ajudit
La vellesa és amiga de l'ordre. i serios ajudat. Estima serio
vingut colebrant, ha i encarint
que
pesque ho es del sepas.
a les Caixes Collaboradores
astimat. Els jaras d'avui saras
ee"
Lea virtuts creixen ainb Pedal. els vells de denla.
iiuugttiui cura d'organitzar- I OS en
amb
purifiquen
territoris
respectius.
Aixl,
passions
es
Les
Boris
. 8%
G
dones, els Homenatges a la Ve- els anys. La indulgentia es la
llosa se celebren ja turren (le la flor de la vellesit.
- es
Aspirem tots a una digna seL'experiencia es la mara de la
Y•
República espanyola, sonse del6e, —4,
alerten'. L'experiencia i la pruiar d'esser la riostra Calalunya neetut.
6s.adc
,e
dallara dels vello san tan neceefecus principal d'aquesla acSc.
'5*
gee;,
ebrios corn Votilltsia , 1110 i Eartutació ciut a da na,
¡,‘Ce." 3, 23‘.‘7,.
diment (le la jovenliit
nah ma banda, el Cenares d'Asels vells posant-los
Honorara
Respectara els vells. No menyasistencla Pública I Privada que. al primer Use de la (aula fami•ibe
precia el seu consell,
formant part de la Quinzena So- liar. La seva sola presencia
,1 C• it•
ve•
tey.stf
a
es
reuní
cial Internacional,
ja una benedicció. A la taula de
*
ciev‘caes'',115
Parle el mes de juliol do rany familia, el millor plat és Enfada.
Homenatges
als
1928, dispensa
reet,rd
el
ranci
millor
si
4°.1
47re.
4 oes_
Ela valla san la majestat 'del
a la Vellesa la seva mualiximus con- cona'', la indios confitura es la
4.54,2
noble.
sageaeia, inlernacianalitzant-los:
c,
, 4, su. 5 /,<,
unió t la coneórdia.
, e y u. lt ti II Congrés Internacional
La vellesa, vaina de l'eternitat,
4 „.ii.efórye.›,.. slakele....0
, a s una mona de sacerdoci. I (plan
de l'Estalvl, retina a Londres,
ea *
•
1929,
ulla de passions. Cris cone ez, e/44
P,
del 7 a 1'11 d'oelubre de
Ajudar els que han (rabanal capia.
es recomana a les Caixes d'Esege
talvi de tots els paisos que ajudessin el moviment inicial per
les Caixes espanyoles a favor de
l'Homenatge a la Vellosa, rasponent d'aquesta manera a la funEstabliments de Barcelona, entro Colmados,
dó educadora pròpia de tals enBotelleries, Bars, notels i Restaurants,
titats. L'Homenatge a la Vellosa
dones. una instiluria varitaesputen actualment els tau acreditats
arrelam
mundial,
anal)
bleinent
Servent
acuilustre.
eatalta ben
radanient la nostra obra, aporliad, un nou capltot al seu bell
L1.1
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hiel oda!.

"Recollim sol, que ve l'hivern",
din l'Ignasi Iglesias. El sol es el
millor anda deis valle; els dóna
vida. Necessitern,
escalfor
mes, escalfen espiritual que reconfort1 la aova anima, escalfor
Purgantina Saiz de Carlos familiar, escalfor d'amIstat, esGuareix el restrenyiment calfor d'humanitat, Aquesta es

Vins Macià Odena

Cavas I Collera a Odena, HUIENDE8 MAC1A. Magatzerne
Despatx a Barcelona: Padilla, 80 1 82. Telefon 52847.

1.1..M.91111e1,95M991,11rjr."3eregenflep"."
,.

Diumenge, 1 d'abril de 1934

LA PUSLIOITAT
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ELS ESPOR TS
FUTBOL

BOXA

BASQUETBOL

El panorama de la boxa L'actualitat futbolística
HORAS CONTINUA, — El migfort Horas continua, Despees de Irastorta arribe el toro a Moraiee d'esser
batut per la via ripida. El públic, perä,
no s'ho va acabar de creure aquesta
vegada. Nosaltres, sí. I velera fer una
profeciä: Horas en batee d'airees.
Hom cregué que Morales, despees
d'haver anat per guatee vegadea a terra,
es va deixar comprar els deu segons per
comoditat. 1-li hauria molt a dir sobre el
fas. Morales no ha j et mai una cosa

semblant; ha estat un boxador mis o
menys disciplinat en la seva conducta,
diguem-ne privada; pea en el ring sernpre l'hem vist defensar les seves p035ibilitatf de victòria fins mis enll i tot
d'on li era possible d'arribar. ' Naturalment que ele factor, morals van jugar
un paper, potser important, en el mate:
Horas - Morales. ¿Qui ho podria, no
thetant, apreciare L'anelisi es farra
rAolt complicar i dificilment ens portarte
a conclusions concretes. Aleshores que
cadascú resti on es troba fine que els
fers, que no deixaran de produir-se, tant
Pel costat d'Horas com pel de Morales,
es posin a parlar amb l'eloqiiincia que
els es peculiar. La qüestió es eodria resoldre en un mate revenja, revenja que,
en aquest cas concret, no fóra injustificada, ja que, segase el parer de molts
intelligente, una victòria obtinguda per
fora de combat • la primera represa
no té proa forea provateria. Caldria de
totes maneres que Morales la sollicités,
aquesta revenja i que el seu änim estiguis, esportivament, disposat a dispu-

pretensid que la d'acabar el combar amb
el menor deny possible, boas sap colee
resulta de dificil batre'l per k. o.
SCHMELING VOL GUANYAR.
Ens fa etfeete que Max Schnteling no
té pes ganes de perdre quan boxi amb
Paulino. Es mis, donada la disciplina
que s'ha imposat en la seta preparació
i la presta anib que va dir de seguida
que es va lesionar que de cap manera
no h era possible de boxar el die e, ens
hent arritat a convencer que l'alemany
no hauria acceptat el combar ni es presentaría a boxar per segena vegada amb
Paulino si na tingués la convicció que
l'he de batee. Lela semblant manera de
pensar soiarnent pot mereixer elagis,
car quan un boxador surr a eontbatee
en males condicione o simplement Jora
de forma, el que realment fa is treure
al conchas una gran part dalló que des -

pocha pugui tenir.
Paulino té, ha tingut alaiertys, una altra psicologia. Ell ha combatut sovint
sense trobar-se en condicions; es verter
que ho ha justiiicat ditnt que loa a pece
dels empresaria i per no causar-los perjudicis. En el pecare però, ha trobat la
penitenria porqué qui sap si Insania perdat als Estats Units el primer combas
que va disputar amb Schmeling, combar
que el base va fer en condicions pisei-

Els entrenaments de l'equip nacio- temporada: la troballa de l'"autoin q
-nilfatsm”.
nal. — Primer es va variar ile si
Les grana liquidacions: Tot a okis.
l'Arsenal, un deis minore clubs angleeos, jugaria tres partits antols eis No és solament l'Athietic de Madrid
pre-seleccionats espanyo.s. Després el que vol alleugerir-se del pes d'una
aíra canviat de pensament, i es parla elements que no rendeixen prou. El
de lee venir un arree club angles de Barcelona, en el seu carní de reducció
de despeses i renovació de jugarlors,
primera Lliga.
Trobern ntolt Fié i molt encertat ha manifestat estar decidit a reduir
eras mimbrosos futbolistes a 22 ,
ele
nostres
repteels
faci
bregar
que es
scntantß contra grarl de categoria en i encara algun d'aquests exclusivaast pla amistes que ele previngui de melar "amateur".
El moviment produit —podriem
les diiieultaes e vidents que trobaran
a Itälia quan vagan a disputar-hi el dir-ne pendular — es conseqüencia de
dos tete ¡negables: D'una part la frecarnoionat del neón.
Sembla, si no es torna a canviar nética demanadissa que algun club
de paree, que els tres partits d'entre- t'a Len de jugadors amb la intente;
nament es jugaran a Bilbao, Madrid de ter un equip invencible i ocaso
i Valencia. Cap delle, cono es pot mirar gaire si li convenien o no, i
veure. a Barcelona. 1 noealtrem pre- d'altea pare la crisi ha pesat emir) mil
guntariem: ¡per que no es ¡usa a frixiica damunt les caixes dele clubs
casa l'ostra un d'aquests parrite? i ma fet Que aqueste rs traguessin
Pregunta que segurament deixarien seler el pes nie,rt d'una nómina cara
sense resposta ele dirigente centrals i
L'ahundäncia de jugadors disponidel iutbol eepanyol, perque en agite,ta, com en altres qüestions, el "eilen• bles ta que els taren; de traspas sici adrninistratiu" sembrará resoldre guin perits en comparació amb ele que
una qüestie e:1 la qual nosaltres po- van eemercar-se en la compra dels
clriem allegar molts relee mereice• mateixos elements, i aval, a reirt
mente que algun deis punts assenya- de tancar-se els eame ionat s of•riele,
lats per a veure jugar els espanyola tellsorn procura treure's de ;obre el
contra els "prost" britenies.
lest dann, satis e n e nn ele .efveixen
J21 es que potser creuen que nasal- practicament de res.
Concretant-nos al cas del Barcetela ja no podem aprendre res dele

rnes.
Schmeling no solament vol guanyar que ostenten la suprernacia europea
Paulino, eine que "necessita" guanyardel futbol?
lo, Perquè es fácil d'imaginar la beige
La Copa Internacional. — Aquesta
que experimentaría el seu paper si, desdies, ultra les elimineteriee oficial*
prés d'hatee experimentar date destetes

per al campionat del tirón, es juga la
consecutives — la de Max Baer i la de
Cepa Internacional, que serveix, mes
Steve Hamas — ara l'alemany resultés que per a altra cosa, per a
c om p ulbatut per un boxador que ja va batee. sar els valore actual% del institor
euroL'ESPECTADOR JUTGE. — La
peu. I cal dir que, per sobre de les
revista "Boxe" envesteix en el seu edi- altres neeinne participants ha dertade campie d'Europa en esser acaeat a torial la le ederació Francesa i el diari cat Austria, guanyadora interna i
Marcel Thil, s'ha acomplert al peu de -L'Aut ',". iniciador, de la verilada de SUi1S4 en carr y,' contrari, 14 qual ha
la l'erra. Ara, que ningú no es pensava 1-eseectecior, junte", de la qual don- presentar un equip que com a novetat
que les ceses anessin corn van anar ni vem una referencia el diurnenge passat. arrenglera una bona quantitat
que el ealendá, en cembatre contra No is precisement rae el que li manca: m en te jov ee. Aq u es a e re ve iecee,
Marcel Thel, les un paper que en ge- Si eis junges ho fan malament no és en- que tarnhé va intentar de ter Portuneral born ha reconegut honorable. Ai- conianant la tasca al peblic que es re- gal, a 17V, 1.1 1 1 S resultan, tan funestos,
xi nnateix, i en això la unanimitat ha melaran llurs errors, sinn cercant o la donar —potser i)er primera vega.
estar absoluta. la deiquarIficació de Mar- creant jutges millors. Deixern la parau- ea —un rendinient tnagnifie.
lineo al tretze round ha estar tinguda la a "Boxe":
Sastre, cl pollera. — El jugador
"L'espectador jutge?" Perä si ja exiscorn uea atzagaiada del director de
Sastre, que procceeint del "Grecia"
combar, "‚ignore" Sermonetta. Aquest teix, ¡ es precisament ell la causa de la va ter unes brillantissitnes temporasenyor, que es veu que no sap ee que nostra dissort. Es el jutge de la Fede- des al Barcelona, ha retal sempre
ració (me per un truc de -pasta pasea",
va. es N7 creure que essent Marcel
considerar «en un honre desgraciafrancés i ient-se el combar a París, n'hi ha vingut de lee cedires del ring al se- diseim. In s risa ianwea i real nialaltia
havia proa amb ajase& l'esmentat, ient del jutge. L'única rae que li ha d'estemac i la perdua Id laves- del
rnustrant-se d'una gran severitat envera jet de,irjae aquesta funde és que ella li peblic l'has ien apartat deis reme de
Martinez. El tret li va eixir per la cu- eernier d'entrar "d'erres". La Sola di- joc on havia demostra . saber-ne cnni
lata, i despees d'haver estar copiosament ferencia que hi ha sorint entre ell i el el que mis. Els cene negocie parxiulat pel públic, la premsa Ii estenia simple espectador és que tira paga len- ticulars no van sofrir una sort mes
l'endemà del mato una atuidera patent rada.
brillant.
Aleshores resulta ben clar que "exd'incapacitar.
La continua percecuei6 de qué el
Hem interrogar el senyor Casanoves. periencia era enlaje ja que és a "l'es- fria objecte la dcsgrituia ene va impeque hi va oficiar en qualitat de jutge pectadoe jutge oficial" a qui hora dar dir de continuar ceient les seves ca•
espanyol, respecte a la fesonnia de la les males clecisious".
n'es ägils i una mica tontee sortint
Algú dirá, pera: deixen fer 1 - esputaPel que ens ha dit, hem arribas
creme panralons inversemblantment
a la conclusió que algunes de les ver- do,' , pan.? 1, 01i7 , ja que deixeu jut- curts corrent pels mstres ramos
sions que han estar reportades a la pren- jer resPectaior - l'urge atular'. 10 Avni, després
'lumia temporada d'hasa de la Península sets exageraeissimes i responc 110.
n-u passat en l'nblit 1716 absolut, sern•
L'argunient que empren els feministes
exclusivament destinades a alimentar el
bla cine la mala ratas que queja soxovinisme de les masses. Thil — ens per reclamar el ver de les dones és que bre un
del: millors futbolietee cataha dit Casanoves — no estigué pas tan els embriacs i els imbecils també voten. las;s
acabat. Sastre ha ingressat
segur d'ell mereja ni tan variar i encer- Jo protesto. Suprimiu el ver als imbeha estar adunes policía de !a Genei
Inc va cils i als embriacs. per:, no augmenteu
rar en la sera boxa corn el dia n
nahes;. n, gairebé coincidint amb l'enboxee amb Ara. No obstant — ha afe- les raons del desordre.
Se proa be que valdria mis que la relea en servei e e tim s'Ina preetent
git — en el cure de les cinc primeres
un del; millers exits p e refecs de la
represes Martínez d'Aliara fou severa- deeisii, los donada per un espectador itt•
ment castigar. Mis tard el vaiertie es telligent que per un jutge ignorara. Perefeia, i mostela la valentia que li és re el scny exigeix que el jutge ignorant dels pesos mosca ja havia batut Mompe
fa mert de temps.
habitual, aconseguia, ara, guamar atta ' , ene reernpragat rae jutge competent
ne pas per un espectador."
— La vetllada del dijous al vesnre
represa: ara, perdre-la per poca
renc:a; ara, igualar-la. El pahlic t a beEL e nATAL.LADoir QUE E.SDE- al Teetre Balear, de Palma de efall:erber apreciar com es mereixia l'estere t' lt te I e. N e lee — Pausainies 11 se- ea, done el resultat segiient:
Martí IT eence Estelrich fameteurse
del valenciä, i el mateix que l'apremien, gle, en el acu - Itinerari ce Grecia'', doesbroncava el ¡urge Sermenetta en leo ler nunieroies precisions sobre la geo- combar a quatre rounds: Céspedes, en
Seres intervencions intempestives. En ei gtaus 5 els monuments (le l'amiga Hel- un cornear tamhé a guatee rounds, dermoment de la desqualifieació — ens diu ada. En el 'libre y l d'aquest Ittnerari rote Santiage; Coles a Ballena en 5if
encara Casanoves i segons la nieva descriu una per una les estatues de tots rounds de tres minuts: en un altre cempapereta, el balanç que vaig fer donava el5 atices d'Olinmia amb indicacto de bat de volt rounds Seria vence Penya
tres punts a favor de Marcel Thil. Pe- lee dates en que viseueren i les perior- (aquest substituía Cemt e l: Cleveral
re donada l'empenta del valencia, ninge 11:anleS que acemperen. Es un text abula pial ningn no ser, qui és) es deixe emeno pot assegurar que no li llagues estar ta:1111,5111n del quan es peden retuve noto- ter el k. ni., despees d'un k. d , de emir
possible d'arribar al final dels 15 rüutids urosta ensenyanients en triaré:ea esper- sezone. per catalä Precies. El ¿ armen
amb alguns punts d'avantarge u antb ase fins armar a la conclusa', que en remtat a deu rounds entre Ortega i
an empat, resultats que Ii haurien per- meterte dese:en Es ben dificil que escle- el -unpe fou declarar nul, malero que
mes de conservar el tirol de campis vIngui res ae completament neu en la a ra, evidentment, favorable a Ortega per
d'Eurepa deis mig-forts. Quant a l'ac- costra epoca. Leaeuest text n'extra:cm hacer dominat pinché semere i heuer
meció del director de combar, el nostre aves un passatge que hem titular "Ei ret un jer mi s variar i brillant. amb
interrogat la considera catastrófica, i to- "batallador" (Me esdevé clentific", o si- eran !Mimen en bloniejar i esquivar.
cant a la desqualificació d'Alfara, el se- gui la deeeripete de l'estatua de eiauinos El erdiegiat catare senyor Mateo atorge
mor Casanoves va formular la corres- de larestes. Han estar tetes en aeuest mate roni, pressionat pel palie, que era
i per hacer
ponent protesta en la tnateixa arta del text algunes adaetaemns de liceguarge francament "momponista
combar. Martínez d'Arfara estava en que el lector deseciatire feedmeat, lucre p rottistat !: fronpO una pretesa espata
t
ene
el
combet
d'Ortega.
Monee
ara
desqlnlififalta en el meneen que f lal
eue ne alteren ce cap manera la intencic
sangonat per haver-li ebert Ortega embcat: "passava el bree". Falta lleu que
el sentit que Ii dona l'autor:
„die.,
la
cennrItrrZtlria e'", n .>•
en repetir-se no pot concluir a la des"Despees de toles les estatuell que he
qualificadó del boxador fine que aquel; enumerat nal ga la de Giaukos de tea
hagi eral avisar, almenys, urna regada restos. segons Unen, originari
públicament.
d'Anthedon, ClUtat de Beecia, i la seta
• • •
farìnihia remuntava a tilaukos, el deu inaXAVIER TORRES EN PROGRES. ne. El seu pare era Demylos: luan asEl pes ploma Torres ene edmirá dime- segura que en la seca jet entut trebeiiaeres a l'Olympia per la seguretat i
va la terra. Un dta el boto dei ser, carcácia del seu joc. La sena frota ése cer- ro es desmanegá, i eervint-se del seu
tament, mole simple, encara que no tant puny cota a martell, el pueä a lloc, lle•
com alguns es pensen, i es pot com- rnylos, teste-nora de lame del seu fill, el
pendiar dient que, partint d'una guärdia porta a Oiyrulea com a pugilista. Al:e
rudimentäria — defectuosa — i d'un ga teen" que no tenia cap experiencia
joc de carnes senzillament passador, es del combar, bou ferit pel seu adversari,
basa principalment en retar.. Aquest i quan arribe el 'damen temed", toril=
atar iniciat a distienda continua en el va creure que abandonaria, cae ',gavia
cos a ros amb la mateixa eficacia. Tor- rebut molts cops dure. líen, din que
res inicia el seta joc amb anilles aleshores el seu pare li Fill, col"swings" i ganaos que dirigeix princi- peix cern sohre el bote del carro". Otra
palment al rostre de l'adversari, però al ni,. Glaukos va dennar un cop tan vioque igualment sap adreeer als flanes. Si lent al seu adversari que li valgue
l'adversari recula, Tu --es sus Pene- viere:ea.
guie-lo i continuar latan inicial fins a
pe g ares va guanyar encara malees altreure'n el mateix proilt. Si I aeversari tres corones: duce als jocs Pytics, van
resta al seu llar. Tarros entra ett eos a als de Netr.ea i altres (antes als istmies.
cos, on sap celpir amb habilitar i
La seva estatua fou aixecada pel ten
sempre. Fácil en la centra i preci- fill; Glaukias d'Egina n'es l'autor. Horn
eant vire millar que en altres trepe. Id veu el hoeader tat entrenant-ee. Grauaqueat bo gador davant Soya en; ley kos pastan per hatee estat an, tolladar
molt bona impressió, una impresos
dels mis cientifics. Quant a morir bona
Pern horn va trober el Cura- diu que ele carustiant el vatt enterrar a
bat moneton. Torres eiteuria heent
eilla que en els nostres dies és anomeguanyar per k. o., oe • tal d'arribar a nala encara "L'Irle de Glaukns".
trincar el gel del públic, el qual es va
CRITIAS
acosturnar molt da presta a que el sine

tar-la.
MARTINEZ D'ALFARA, BATUT
PER MARCEL THIL. — La profecía que tothom va atrevir-se a fer que
Martínez d'Aliara perdria el sea tfrol

pätie pes ploma català s'anis sil itsdirant
repte», <lamen represa. Soya, pera,

NOVES
En la reunió puericia que se celebra-

continua essent un boxador rnelt resis- re el vinent dimecres al Nou ?den Antez:: — ja ho va demostrar abans davant toni Horas erre oposat a De Roer, cam-

Girarles l'objectiu del qual no fou pió d'Holanda dele petos mig-forts.
— A Palma de Mallorca Ortega fin
tatue que acabar els deu rounds. I quan
ter htune de mira eg tegoriti, donant Per mata nul amb Monean, resultat magre si
descomptada la sera desteta, no té altra es considera que el campió d'Espanya

es molt mes esperaneadera que la
qUe es preveia abans del% partits de
la pritnera tanda.
El Barcelona, per exemple, jugará
a Sevilla contra el titular amb una
diferencia de quatre gol; al seu favor, la qual cosa ens fa suposar que
encara que en el partit d avui resti
batut. la diferencia de la derreta
será prora per a sobrepujar la diferencia esmentacla. ¡ per tant veuresu
el nostre equip classificat.
I pel que toca a l'Espanyol. si be
porta una derrota per la mínima diferencia, és de suposar que avui, al
seu carnp, guanyar per un resultat
proa elevat per a classificar-se.

lona, ion aniran a parar els seus
actuals jugadors? Perque, si el cálcul
no ens falla, dels vint-i-dos jugadors
que vol retesar, n'In liarme alguns
d'amateurs i alguns altres de nous
le trinea, i per tant, dels d'ara en
deuran quedar ben poco.

L'ampliació del Campicnat de Elige. — La darrera assemblea de la
F. E. F. A. va concretar un deis selle
aCOTtlS en el nomenament d'una enmissió que hacia (l'estructurar ele
campiouate oficials. Dones be: aquesta ponencia 5iusl pronunciar en el
sentir d'augmentar na participad'', de
clubs en el torneig de primera Llige
donant-hi entrada ale primero cleesiiicats de la segona eategurla.
El fet en si no sembia eseer extra
ordinäriament complicar. Te, per6,
nlues falles grosses. L'enteres del Camp;onat de Lliga radica quasi exclusivament en dos o tres dube, els de
mes imponencia, a lle són ele ver/ta
-bleanimdorscpei.
A Espanya, on hi ha pocs clubs d'enpertencia, el si‘teina de les iluites i
cla›siimacions per puntuació i a dues
nortes es sovint d'un gran ensopimena I eampliatie de la participaeie,
no augmentará, creiem nosaitres, !enteres relaten que actualment té.
l'ere aquesta anneiliació té un gros
inconvenient. Cas que es concreti en
el sentir esmentat caldee suprimir els
campionats regionals i, per tant, el
Campionat de Catalunya. 1 aquesta
supressio, en perjudici moral i material enorme per a :Bolis deis nostres
clubs, es vol lee en non, d'uns arree:
clubs que tenen potser Inés histeria
o mes n e ne pere que no poden O$ult ar perjudicare en eis seus drets
atiquirite, toleran; i respectats tothora,
co nem de la cencessi e d'uns dret,
a une altres clubs que encara no han
estar reconeguts ni acceptats. I a
Catalunya ene interessa ule mantenir
el prestigi i l'interés del nostre Cam.
pionet. p remie a par, ee l'interee eenortiti i econ,ltnie de la competicie,
hi ha la ennsiderecie que la Federare', Catalena e§ entimema i ha estructurat el 5 , 11 Ca:npjotrat. <Ene el
que li perinet l e i ii era reconegut
pe l reglainent de la E. E. E. A.

Salsero ntte

demanat la cele.

brar"6 d'una assemblea extraerdese•
na per a parlar-ne, i el semen MCS
aliselet ha estat la res p o s ta a la
in cticie. Encara que el =Mentid dure no
nodern din e tar que s'arraniart la qüestiO. nertaii ;2 ele interessos que es van
defensar sOn orou re.s nemahlee per.
que es rendeix i n a l'evidencie els
s envr‘rs que, a la lleugera, ele le:10varien.

S. O. S

El Carnp ; cnnt d'Espanya
A vte Iss n ‚ir juncar - te el: partits (Ir
tornada dele vueene de final.
Söhne la samt nIel nestree dos club.,
q ue resten encara en peu en aquesta
,enee
euiteee de iinal,

El (empiema de Catalunya
Femení
La jornada d'avm, quarta del present Campionat, es presenta interessantíssima. -- Un decisiu Altas-Femení A.
Nivellació de forces en el Sants - Barcelona
El Femení B descansa
En la mitra crónica d'aquesta set- l'envergadura d ' a qui s ta gra n manife ' lmana ja férem ressaltar que aque.da cié del nostre esport que ee prepara.
.Artn, pero, ja poden ésser Mis exbella demostració del p ostre esport que
amb tant d'entert ha organitzat el nos- plicits, i en conseqüencia Mere ale (tea
tres lectors darles que, eruta que no hed
tre entrega "L'Opinie" havia entrat
periede irancament expectant. Avui en- pOgut obtenir per conducte oficial,

cara diem mis. Aquesta expecracie s'aguditza cada regada vista la igualtat de
forces existente entre els dos cines cele
Alti, dones, avui poden/ estar bon van al davant de la classificació.
nie esperançats per veure els dos
Aquesta tarda potser sortirem de ()ubequips cataran; en peu per continuar
res, ja que en el terreny del carrer (le
el torneig.
Viladornat s'enfrontaran Atlas Club i
Partits i erbitres per a avui:
Femeni A. Tots dos, igualats al cap
A Barcelona
de la classiticació, taran ele esioreos
Espetes ol - Celta (2 - 3), Hostaler.
imaginables per fer-se ame, els pinos
A Sevilla
privileSevilla - Barcelona (1- 5), Escale/11 que els collocarien en situació
giada per adjudicar-se el titol.
A Valencia
Amberes cines es troten en bones coe- Múrcia (3- 1), Contorera
dicions fisiques i ben preparats técnicaA Gijón
ment, eo que fa preveure una Usta. afeeSporting- Betis (o-3), Vallana.
rie.,ada a no poder mes.
A Alacant
L'airee encontre de la jornada, el
Hercules- Coruña (a -1), Balaguer.
Sants-Barcelona, collocare l'un enirent
A Madrid
de l'altre els dos equipe qualificats per al
Madrid - Ocasuna (3-01, Medina.
segon lloc, i amb ele mateixos punts.
A Saragoaaa
Saragossa -Athletic de Bilbao (a-3),
No cal dir, dones, amb quin interès
Arribas.
sortiran al terreny de joc aquests equips.
A Sant Sebastie
Es de preveure, per tant, una partida
Doneetia - Oviedo (o - 4), Vilalta.
molt anivellada i en el transcurs de la
qual podrem presenciar berree jugades.
PARTITS PER A AQUESTES
PESTES
El Barcelona, que tan bona impressie
produi en amenices jornades per la seva
A PROFIT DE LA MUTUAL gran recnica, topará amb el braó que
ESPORTIVA DE CATALUNYA en cada actuacie despleguen les nones
del Sans. Per tant, en aranear que ens
DIunnenge:
Al cainp del Martinenc, sur torneig: prometeni preenciar una rema partida.
elartinenc-Jetpiter, i el vencedor amb no ent aventuretn gens ni mica.
el Saut Andreu.
En la nestra crónica de dirnarts ene
Purcaleadalona a Matarn.
sera possible afirmar si les nostres Or2FINAL DEL CAMPIONAT
sunciens eren emivecades o ellas -en pleAMATEUR
nes de bon sentir.
Al camp del Sants., avise diumenge.
BASQUETBOL DE NIT
jugaran la final del Campientat
Catalum a .amateur l'Europa i el Ba-

nyoles.
AMISTOSOS
Diumenge:
Sabadell • Sanes.

Tarrega - Sabadell (reserva).
Terrassa - Girona.
Dilluns:
Tärrega -Sabadell (reserva).
Santa - Sabadell.
Terrassa Celta de Vigo.
Barcelona (reserva) - liorta.

NOTES
En el partir que demà el Barcejugará
a Les Corts contra
lona
l'Horta, proeari alguna jugadors, entre ells s'hi compra eargenti Contacte
i euruguaie Ross, aquest darrer procedent d'un club suie, ¡ que sima ofert
al Barcelona.
— El Celta sembla que es despeen
de tres i tl e a d oe s. un d'elle el defensa
Ignacio, el pretén l'Eepanyoi.
auln

FRONTO NOVETAT5
.551 1 Dll
Tarda, a las 4:
ZARRA GA - LEJONA
contra
SOLO.TANAL - RASAT
relt, a lea 1018:
1:AGUIRRE-CHIQUITO CALLAriTa

contra
QUINTANA IV -

uNAMUNO
ClIluns: tarda, Amorabiata II - Pera,
Zirraaa - Unamune; nil, AZUPmentl1-34urepul ovntra Quintana II
Uraay

contra

Detalle per „melle

414,444444441.04411.14.644+14

Frontó Principal

Palace

erre, dwmenge, urea, 415:
181ALUGEA I - CURIAS II
Col)! Vd

ANDRINUA MATA I
NO,

u

A

les 1010

AST2GARRAGA - GUILLERMO
com r
ITUARTE - MARCELINO
orandIcaos
part,ta. Tarda,
teme, ¡Muna,
4'15: /ale g ro V-1.1 41-la ton:ea Cslaya
Teo , crn. eint, 10 15: Prroll-Gutnerrez cenare 'moda., 111-Uaartachaa.

Iebe TORNEIG NOCTURN ORGANITZAT PER "LA VEU DEL
ergspRge

hem procurar a fi de tenle els bona al.cionats al basquee al corrent d'aquest

esdeveniment.
Segons e lles, el patrocinador d'aqueeta
idea ¡ que curará de ee sae - la e n lene rica és el nostre collega "La Veu dc.
Vespre", la secció de busques del GUA.
será la que Malee cura de tots els ceralle de l'organitzadó.
El local en es jugaran tots els ea" tres és el del Dancing Palaee, la eabuda del qual és de prop de 2.000 eee•
eones, lelo d'elles cemodament assegudes
en amplie seients la visualitat dels qua:,
será en tot moment esp;endida.

Les dimensions de la sala permetrad
que el terreny de Inc sigui de les mide,
reglamentäries, ja que, segons refereedes , el paviment daquesta el de 3 0 x 22
metres, contràriament erra) eo que
caí en el terreny que rany passat

celebraren encontres a la nit. el 1.1.1
no reunía les condicione d'amplària
cessáries.
Dc moment sembla que, destinats
torneig que ens ocupa, hi ha donats e•versos premis, entre ells dues valuose,
copes. ele donadors de l es quals , e le s
nyors Canyelles ¡ Trueye, han volge:
cooperan d'aquesta manera a la
brillantor d'aquest esdeveniment.
Per altea banda. eabern - que a pa:dele premis que hl ha en perspectiva
ols Gual s s'espera rebre d'un momee.; e
l'altre, rota els jugadora que prengt
Part en aquest torneig, seran obsequl.r.,
amb boniques medalles.
Alee dones, tot fa preveure que le,
circumstàncies mes favorables contri/t.:eran a que una vegada que s'intenta reatar a cap quelcom verament interessant
s'In posaran els máxima esforços i
es regatejaran sacriiicie de cap pum:.
que puguin obstaculitzar el normal de5enrotIlarnent d'un esdeveniment que e
be ara norn6s servire de Pavee es perbahle que ‘en erientat doni !loe en e:
futur a una collita prefitoea de la qui'

Tal com apuntarme en edicions amenices, s'estan realitzant actives gestions
per a portar a teme Icrgenització cene
treportant torneig a la vil en local sanear. Llavors neu poguerem ésser MéS ex- toas el: esportius sorteran beneficios :5.
teneos, ni endinsar-nos de cop en detans
ROLAN D
que poguessin (limar une clara idea de

Natació

rord temen' dele ion metre: esti'llsri
te, que poeseia ella mateixa. amh et
temps d'un minut 5 segons , deixantee,
segons.
establert en 1 minut

LES DARRERES JORNADES
DEL CONCURS D'HIVERN
DEL C. N. BARCELONA
Aquest mati al Club de Natació
Barcelona es disputará la penúltima
jornada del Concurs Hivernal entre
els equips A i D. que s'enfrentaran
en ambdós grups.
1 demä, a la mateixa hora, st celebraran ele darrere encontres entre ele
equip e B u C. també en ambdós grupa,
eerrespenents a aquest important torneig social. que atol, tant d'exit ve
organitzant cada hivern e: nostre clun
degä.
Per ésser de gran interés per a la
elassificació general els resultats d'aqueetee dues jornades re g ara e. ser'pera una forra lluita entre ele equipe

,outenclents.
EL CONCURS PRIMAVERA
DEL C. E. MEDITERRANI
Anuest matí, a la piscina deis Panys
le Sant Sebastià. tindrä lloe la segarl a jornada del "Concurs Primavera", la qual es presenta torea interessant. si es té en compre les marques registrades el diumenge pasear.
Les preves a participar, segon; lee
diferente categories , eem lee següents:
tan metres braça (primera catetotea). i so metree breo (segona i tercera can re or lee),

DEN OUDEN HA BATUT EL
RÈCORD FEMENI DELS roo
METRES ESTIL LLIURE
La famosa campiona holannleee Den
Ou ha batut a Amsterdam el reden

v lació
VOLS D'ESCOLA A SABADELL
L'Escota d'Aviaeie Barcelona, d'acord amh l'Acre, Club de Sabadell.

ha establert una serie de vele de.cola per a ia formazne de pilots aviadors. els quals tindran Iloc a laeredrom de la rema mur. per tal que
els socis d'aquell Club puguin cursar
arnb mes facilitar les präctique; neretenes per a l'obtenci6 d'armes:
Ainb la tramesa d'avions i prole'sort de la nostra Escala va celebrarse la inauguraeiä d'aquestes classe le pilotalge, havent iniciat eis vals
ande doble comanda els senyors Antoni Carnpmajor, president de res:lenta: Aero Club. Joan Torroella
lauree 5, iarannunt. membres de la directiva d ' aquesta entitat.
Tumbe efectuà alguns vol: el nou
pilot senyor Jaume Picanyol. igualmem de la Directiva de l'Aero Clue
de Sabadell, i que obtingué el títei
com a becar, de le Generalitat de
Catelun, a.
No cal ch r que la realització
cueste vol, i les t'adinere que ara'',
reAviacie
elle conceden l'Escola
Barcelona. ha produir una gran ano
reacia en atraed centre industrial, del
renal g eeptta raportacia a le nostra
acroneutiea de valnosos ele/neme que
eempenen el nonil,ti,s grup d'elide.
nass' a l'aviació que s'aplega a l'Ana,
CIeb del ball ca.

alalties
Les Velles
de l'Orina el
Jugo de Plantas Boston
es

guareixen definitivament amb

Les diversee Malaltieß que deriNall de Ie5 vies nrinAries eón molt freqüents, rnolt rnoip5to8es. de vegades de liarga
durant iota la &evo vida, leer ineeeeeärt e e Intelsenelont qusdurade I en ia majoris delA caRns perseguid:en
rúrgiques més dun e cegada. El JUGO Da PLANTAS BOSTON evita en la mejoren d'elles arribar a tal extrem.
En el3 catnrrae aguts 1 ceäntee a la verXiga; arenes, mal de padre i orina terbole, inflamacions agudas ¡ erninitue3,
estr e cors de ld uretra; blenorrägia aguda a arbnica; gola militar; intlarnacid de 13 pebetera; eeteneite tie l'orina i necee-Wat treqUent anormal d'oi tuar; d'olor de ronyons i bate ventre, etc. , els reeultate 5.6n sorprenents 1 ineeperats.
Reeomanem amb rnolt d'interès que algui lleglt el Medt Interessent opusele "Un remedie Chal cu r e. el e R.I stou, que
trametrit gratis a qui el solliciti el Labdratorl Farmaoeutlo del Dr. %Macla, 'Unzan de Den 303.—Baroelona.

DIMiltAlql PER 1 ZIPA NT:A: agOALA• RAMILA DI tate ri.oiN, 14. — SAROKLONA
De gonda a 1.-das les holle, farmacias 1 a Espeetliee Poleyo, Pelayo, 156; Vital: , Leteterta, 50; Niel nubló. Plaça
de Mari4, tI, — A Madrid: Gayoen, Mena!, 2. —VaIrtlelet rarMarlä oämir; aubus. g laçe Mercal; Gorristegui, Plaça
Mercal.. — Illeragosea: Alved i Cholla, 1:tropel-tia. BarandinrAtt i Cia., Drotttlema.-9e vills: Francisco Oil , lar Muda del Globo.
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Concerts

Orquestra Pau Casals
itado. - Tarda: "Geles" 1 "La glories1".
PALAU MUSICA CATALAIIA
ElareeleeilL - Tarda I oll: .. 151 rlo dorDimecres, 1 d'abril:
mido".
TEATRE
RECITAL DE VIOLONCEL;
CHO Sereelenle, - Tarda 1 TM: "tatisita
Esteso".
Companya
Gallig6
per
Cómic. - Tarda 1 nit: "La eaMISa de la
Pompadour"
Aval, dlumenge, dla a a les 5 de la Urda
arePAU CASALS
Com
pràcticament
monetari iirrior-gai pnrda 1 nlit: "El rel fa
GRAN TEATRE DEL LICEU PARA TI ES EL MUNDO
MIME teOmpanyat de l'Orquestra, dirigid a pe'
N.U. - Tarda I nit: "El be negre".
de Acolches
mestre EDUARD TOLDRA
IV
el canvi es diria que esta a la peri- Nevetate. - Tarta: "Estima*" I "Luisa Pestes de primavera. DIvendres, primer I
Fernanda": pm: "eatiusita" 1 "El can- Sole de nit. Feetivae, per le celebre massa Derne, enluta, dia 2, a les O de la tarda. MIMM1
Audield exclusiva per als Munas si PaerpContinuació deis resultats de la com. tas intrínseca.
tar del arriero".
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