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Fressit5 al nivell de la mu: 731F4
mUilmetres. Temperatura actual: Ira
grima Humliat relativa: 71 per cena. Veloeltat
veas: ealEte. VIsIbtlitat norlIsontal, en momo*: 6 conlOmetres. !sial del cal: 'ere. En les Marrares II horda:
Temperatura mesana: 15'9 graus. Temperatura mluima:
9' 6 grana Eseorrsitul t del vent: 996 puntual:U. Proeipltaeld: un derlIfIre per metro quadrat. Insolan, en
el ella d'ahlr: 8 llores 30 minuta.

ELTEMPS

Un reportatée d'aetualitat
Els parals poliAl senyor President Els policies de delMandestaeions
senyor Companys tics es/an inquiets
de l'Audiència l'Havana dema- Lamenta que no
Els gangsters de Barcelona
a
Excellentiesim senyor:
Tothom reconeix i fa el degut honor
al vostre esperit de justicia i a la vostra rectitud. ¡ tothom sap que, respectuós
de la dignitat del vostre arree i de la
dels altres, procureu sempre fer compatible la vostra autoritat disciplinaria
amb la independencia de jutges i magistrats en l'exercici de les seres deiscodes funciona judicials. Per aquest
till ningn CO us pot demanar ni 1./5
demanar que intervingueu personalment
en les decisions i sentencies dele tribunals de la vostra juriedicció, perquè
aquesta demanda toparla anib el concepto
que teniu deis vostres delires i dels drets
dels vostres subordinats a procedir d'acord amb a eeva própia consciencia_
Peris no us pot pasear per ale senyor
President, l'estat d'opinió que ..e5tä formart a Catalunya, i especialment a Barcelona. sobre Eactuació dels tribtmals en
es prozessos pele crims contra la seguretat pública, i estem segun que no
us deixa indiferert la protesta que s'está
congriart. amb rae, o sense, contra la
passivitat que s'atribueix als funcionaris
judicials en el caetig dels crims perseguits. I aix5 us obliga a posar en clar
si existeix alrun detecte greu en Verpariente judicial que atril) tant d'honor
presidiu. fins a peder donar a l'opinid
pública les satisfaccions que exigeix.
La justicia. corn sabeu proa, necessita
aduee dintre d'un amtiert de confianza
i de respecte perque Caqui ésser encae: i encara que la protesta actual de
Barcelona fas el resultas d'una excitació sentimental prov acada per la persistencia del cien, tense cap responsabilitat positiva dels funcionaris judicials.
seria sempre necessari que el cap de la
justicia a Catalunya fes per la seva part
tot el recessari per restablir la confiança
Perduda. donant la sensació que secan
reparades totes les fehleses, si n ti ha,
o que es !al: à el que calgui per demostrar que la impunitat dels crirns
pot ésser deguda a t ot menys a la negligencia dele encarregats de fer justicia.
Es possible que els 'castres subordinats
es queixin de manca de cooperació citttadana. Nosaltres hem parlas mollee vegades d'aquest flagell: perú vós, que fa
temps que residiu a Barcelona j que des
del vostre llar haureu pogut apreciar
millor que tothom l'estat de la cons
-cienapúbl,srutimnfeca
dePrirnent i destructora ha tinent en les
vienes civiques de la nostra terra la repetició continuada durant anys i anys de
la impunitat de crims cornees:* contra
persones que havien volgut cumplir Ileialirent els deures de cooperada, ciutadana
amh la justicia.
Tothom creia i deia que l'instrument
Policiac era deficient o estava tarat, perú
si alguna veteada. per casualitat a per
sort, l'instrument funcionava arnb efideja. el resultas s'esvaia en arribar a
la jtrisdicció judicial. i la ven pública
solia veure complicitats, sens dable exagerades, entre ele auxiliare de la pistfcia i els amaeats, r:tte permetien que
aquests sortissin indemnes de llur ras
psel davant dels jubel. Ara Catalunya
ti per Bei una policia própia. ands dret
a organitzar-la. dotar-la i
fins on calgui. De nosaltres. i de ningú dependrà el d.escredit o l'honor d'aquesta nova institució. Perú a
vee. servar President. correspen assegurar que el Ceban d'aquest instrument
de la seguretat pública no ser', perdi-st.
com fern el pable, quan arribi a mans
dele funcionaris del servei eue
A vós, cae en aquesta Trieste, representeu
dignament la confiança que. en acceptar
l'Estatut de la sea-a autoromia, ha dipositat Catalunya els hornee de la
carrera j ud icial de l'Estat.
volern saber ara si es per destresa
o per casualitat que el nou servei
policia s'ha inauguras amb an acte esclatant, cae ha consist it a descobrir unes
bandee d'atracadors. El fet is que tot
aguces descobriment no tindria canseqiienciee judicials. perquè els acusats
escaparien a la meló dels tribunals.
r ClUan era disposártm a desfer amsesta
desconfianea, atribuint-la a un nerviosisme exag,erat de l a massa ciutadana.
en, ha sol,tat la noticia o ye un Tribunal
d'Urgencia, que té can-6e el carkter
d'un tribur51 d'excepció, baria absolt
i declaras lliure de tosa culpa un borne
enneretament acusar i directament ceca.
negat com autor d'un cri-n abominable
contra la trannuillitat pública. Volem
creure que el tri'ar al, que es el qui

Què

coneix totes les particularitats de la
causa seguida, tindrä raons fundades
per estimar justa aquesta absolució: pern
no es pos negar que la coincidencia entre aquel l acte de la policia i aquest de
la magistratura ha estat fatal per al
prestigi de la justicia, en uns moments
tan delicats, de visible desviacids de la
simpatía popular.
Potser per part del Gaseen de la
Generalitat seria necessària una major
conaboració per a la confiança cintaduna en l'acció de la justicia. Nosaltres
hem proposat per ara que el Govern de
la Generalitat exerciti l'acció pública en
la causa que s'instrueixi contra les bandes d'atracadora Considerem que la intervenció directa i legal del nostre Poder
Executitt. al costas del Ministeri Fiscal
de la Rep ública. pena prendre junts la responsabilitat de la investigació i de l'acujada. és malt millor que qualsevulla altra gestiú oficiosa, pile adient amb la
irdependencia del faldee judicial. Es una
manera segura de donar la sensació que
el Govern de Catalunya vigila i controla.
arnb les miximes garantice legals per a
l'interès públic. el funcionament deis
ro s tres tribunal; en aquests afers, dels
guate depen en gran part la tranquillitat
del roble i la consolidació del regim.
No sahem si la vostra Presidencia podrä comptar arnh aquesta conahoració.
perque el Consell de la Generalitat no
ha pres encara can acced. peró potser
V4. SerlYór President. estrans:areu Cple
l 'oPini 6 pública no Ehagi exigida. D'ençà
de la cnnstitució del primer Govern
Provisional de la Generalitat. els bornes
de la República van creure que aquesta
mena d'intervenció de Catalunya en la
ineticia peral era tan indispensable, que
van consignar-la exoressament com una
f unció del nostre Govern en el decret
de la seca cread& i seria veritablement d'estranyar que la fundó fos abandonada, per lira incomnrensible manca
d'interes de l'opinió pública, en aquesta
hora greu en nue tanta gens murmura
contra la indefensió social de Barcelona.
Podeu comptar, senyor President, amb
el nostre modest concurs. Saben prou
que la consciimcia no ens Mt acusar d'ha
-vercontibumaflEorit
moral del vnetre càrrec. Malarat les
o u s sions desfermades contra el vostre
illu stre antecessor, raen teni r sempre
tiren serenitat Per a guardar-li el reas
recte que rnereixia con/ a cap ele la
justicd a catalana, per creme que scnse
anuest respecte tots el; defa l liments sin¿den excuse. Ara que l'opinió. desviada
s i es vol es distreta. comença de tetes maneras d'ésser tractada arnb majare miraments, podeu estar segur que tot el
que la vostra energia as aconselli fer
Per l'ena ltimen t de la lusticia tindrà el
sursort de la ecstra modesta arrió, entre
malte; altres. rernue as acompanyi sein ore el resnerte de la vostra autoritat
E s peren, confiats.

L'Havana, 3. — A pesar de les
manifestacions organitzades per uns
mil polides. que ¿emanaren la dimissió del cap de policia, aquest s'ha
negat a presentar-la.
A primeres hores del mati han esclatat guatee bombee a la capital.

L'uix-president Grau San Martin, que
en l'actualitat es dedica a la tasca
revolucionària
i roen si això llagues estat un senyal
convingut, en diferents indrets de
la ciutat s'han engegat nombrosos
trets, a conseqüència deis quals han
resultat dos ferits prop de l'edifici
de la Companyia Telefónica Cubana.
Atreeement en una banca
Cinc bandas armats amb instilemetralladores han realitzat un atracament a la sucursal del Banc Reial
del Canadá al districte de Vedado.
Els atracadora s'apoderaren de deu
mil dólar;, i immediatament fugiren,
‚ente que hagi estas possible
detenir-ne cap.

El overn espanyol, que vol crear una base
aèria a Ifni, ha d'assabentar-se del que hi
ha de veritat en aquesta informació

Horn sap que darrerament les tropel franceses han emprès una seriosa
campanya per tal de posar fi a la
resistencia d'un nucli rebel compost
de isos000 autóctona de l'anti-Atlas,

en taren' de Don Jovino?

DE JUSTICIA

Mea •

I si el govern de Madrid 11 olerla un ascena...Z

d'esquerra hagin
entrat a la fusió
jutge
instrueizi els
sumaris contra els
atracadors

tori espanyol d'Ifni

zis-

republicans

especial que

La premsa francesa denuncia que
l'agitador Schaeffer i deu nazis han
passat armes i municions pel terri-

Paris, 3. — La prensa francesa
s'ocupa amb molta atendió de les
revelacions que lis fet un periódic
de la tarda sobre un suposat desembarcament d'armes al Marroc
franees, en el cual haurien intervingut d'una manera activa agente na-

tots els partits

El nomenament d'un

Contraban d'armes al Marroc?

CONCELLERIA

---.

nen la dimissió
del seu Cap

Les divergències

fracció mes important del qual és
la tribu dels Alises. L:urs caos mantenien una agitació constant entre les
tribus que havien reconegmt
tat francesa. Treballades per agents
estrangers, un deis euais Ealemany
Shaeffer, que era al Marroc l'any
t9 ti, aquestes tribus refusaven tota
mena d'ojeen-tienta d'ente: 5a. i P rosse
-guienlar .Esquet
condiciona que el febrer passat el
general Hure, decid:t a posar fi a
aquesta situació, penetrava 111P5 endins de Eanti-Atlas, ocupava els llora
de resistencia i acabava aixi la conquista del llauca. Perdi si ara la darrera etapa de la conquista marroquina és un fet, ¿el país pot considerarse pacificat?
Una part dels rebels fugit al
territori espanyol d'líni, d'anees shan
refugias a la colònia espanyola de
Río de Oro. Un dels principals caps,
el marabut Merebbi Rebbo, gerrnä
de El Elba, que pi-digne ir. direcció
de l'aixecament marroquí durant la
guerra, s'ha dirigit ;mes uni per tal
d'oraanitzar la resistencia ¡ reprendre
la Pura.
Merehbi Rebbo te, indubtabletnent,
necessitat de socorsos. Els espera.
Són, seas dubte, en camí. L'agent
alemany Shaeffer, anomenat "der
kleine Schwarze" (el petit negrea i
que es fa dir al Marroc Sidi Era
Schaeffer-Arksis i que es diu germa
de El l'iba, ja more i per tant gema
ile Merebhi Rebbo, está a punt
realitzar un pla de gran envergadura.
Després d'una estada al tercer Reich
ha fundat a Zuric una societat amb
els diners d'un gran industrial del
Ruhr, que no és altre que el multi•
rnilionari Franz Thyssen. I acaba
‚lernt arcar-se cap a Rio de Oro amb
un carregament d'armes i acompanyat de deu nazis. I es aci on comenea la història.

".

(Continuo a lo pagina 7, col. I)

Ahir al rnigdia, en rebre el senyor
Companys els periodistes que fan ¡Mor¡nació a la Generalitat, va donar-los
compte d'haver retal durant el mati
diverses visites, entre elles la del enyor
Mestres, cap de la majoria al Pailament Catala, amb el qual va celebrar
una extensa conferencia.
—Tambo — segui dient el senyor
Companys — he celebras un canvi d'im¡vessions amb d conseller
Einances,
s snyor Martí Esteve, respecte als alero
, :el seu departament j a la seva
Madrid.
El Consell que s'havia de celebrar
aquesta tarda — prossegui — ha estat
ajornat fins a demä. Ami podrá assisnr-hi el tenyor Llutd, el qual podrá intormar-nos de les gestions que ha poral a cap a Madrid.
I res mes — als informadora—
sinó posar-ni-e a la vostra disposició pel
que vulgueu preguntar-me_
—é Heu llegit el discuta del senyor
Martínez Barrio? — interroga un periodista.
—Si. He lle g it l'extracte que ahir publicava el "Full Oficial i el que insereix la premsa Jo cree — opinà — que l'acoblament de les torees re
publicanos está encara co periode constituent. Ha estas una veritab:e llästima
que restin al marge d'aquest partit republica d'esquerra els elements que acobien els senyors Gatallón Orciax i Botelis Asensi.
També. donada la sera significació
dins un sector que representa un ti-latís
mes moderat, és de lamentar la no inclusió del senyor Sánchez Roman. Com
cal igualment doldre's de la no participad() del senyor Martínez Barrio...
Tot plegat, dones, és emana un xic
confús. Espero que molts d'aquests elementa acabaran per destriar-se i relegaran a l'oblit trajectòries i eabdillatges anteriors.
Potser — prossegui — el mes convenient jora anar a la constitució d'una
vasta fui:iraca.), deixam al ;surge les
dretes governants. jo crec que a aquesta
agrupació poli:tea els socialistes
drien donar-hi una influencia decisiva.
Si aixó s'intentes, no crec que los gaire
dificil el veure tots aquests clemente republicans agrupats. Alesnores, lora del
Govern, els radicals restablirien la seva
ptia'iCió de partit de centre.
Pel que ta referencia a Catalunya
— segui cnent nosaltres hem d'assegurar que el nustre triond sigui l'executòria de la tasca a realitzar ¡ de la
defensa dz la República.
Em preguntáveu que mita semblat el
discurs del senyor Niattinez Barrio?
Doncs, lié. I el del senyor Azafia? Be.
també. Perit el que jo desitjaria es l'estreta collaboració de toses les formes republicanes, inspirades en un ideal patriòtic i d'honestedat politica.
No n'hi 'na prou, doncs, amb pronunciar grans discursos i amb exposar magnifica programes. Cal la tasca continuada de cada dia i l'exercici de l'art de
dirigir l'opinió ciutadana. canalitzant els
iets, despeé; de sounetrels a l'adequada terapeutica política.
—¿Heu llegit l'article de "La Rambla" que fa referencia a la vostra suposada delegació de les funciona executinca?
—Jo no he abandonas mai aquest desig — respongué el President. —Com
a desig sentit per mi, la informació de
"La Rambla" es exacta. Perú contitusen encara alguna dels motius que
m'impulsaren a acceptar la responsabilitat de les funcione executives de goveda i, per tant, no hi ha encara manera que la delegació de funciona pugui
produir-se d'una manera immediata.
vcstra impressió respecte a
l'actuació del Tribunal que Ita absolt
Josep Barriendo; i els seus altres companys, acusats d'haver incendiat un
tranivia? — preguntà un periodista.
—Cap impressió. Respecte a aquesta
qüestió, he de callar.
—¿Será nomenat un Jutjat especial
per a la instrucció del sumari que slia
de seguir contra els atracadora darrerament detinguts per la policia? — insistí el repórter.
—A mi em semblaria molt be. D'aix6
en parlament a la tornada del conseller
de Justicia.
En arribar ací. el periodista, (tesisiant una confirmació oficial respecte a
la personalitat del president del Tribunal que absolgué Josep Barriendos,
va pre g untar al senyclr Companys:
—¿El magistrat senyor Jovino Fernández Pela és el que tant va fer parlar per la sena actuació contraria a la
immunitat dels nostres diputats, i el
~da ene s'oposa a que els testimonie
declaressin en catalä?
El senyor Companys, somrient i donant a comprendre que no cauria al
parany que se Ii poeava. respongui:
—No ho sé. No n'estic segur.

les mi-

nortes Popular Agrária,
Radical i Socialista

'Madrid, 3. — "La Voz" diu que a
la rninoria d'Acción Popular continua
la marejada entre el vice-president del
grup sensor Luda i el seu cap, sentint-se dir a alguna diputats 'populars
agraris que cal resoldre la situad()
act ual.
Aixi mateix hi ha diferencies en el
grup radical davant el discurs del
senyor Martinez Barrio. Els diputats
sevillana ¡ els lievantins són més
exaltats en l'elogi de l'oració del vice-president del partit radical.
Entre e:5 n:embres de la minoria
socialista s'ha pogut observar també
aquesta tarda aleen moviment. Segons les nostres noticies, en la reunió
que ha celebrat aquest mati el grup
socialista s'ha presentat una proposta
perquè la minoria acordi la retirada
del Parlament, davant els propòsit
del Govern de restablir la pena de
mort, contraria a l'esperit de la Constituci6. La iniciativa ha estas combatuda aquest mati pels senyors Besteiro, Prieto, de los Rios i Martínez
Hervas, i no s'ha arribat a tractar a
lona la qüestió; pub, sense temor a
equivocar-me, podem afirma, que en
la reunió de derra es reproduirà agucela iniciativa. Referent a aquest propòsit s'ha pogut observar que entre
els diputats del grup ha circulat aquesta tarda un document signas en primer Cernir per la senyora Nelken,
oposant-se a l'aprovació. Diversos
diputats als quals beni interrogas sobre aquesta actitud i sobre el confingut del document, han eludit la contestació dient que es tractava de Miestions de régirn interior: però per lea
investigacions realitzades, podem assegurar que e: document es relaciona
azul) el propòsit d'alguns membres de
la minoria que procedeix abandenar
el Parlament. Es te el propòsit d'in
-vitarlgunesmopbica,
ädlnic es diu que abandonará la Carnbra la que acabdilla el senyor Mauna.

Es parla de crisi i
d'un probable govern
presidit per Martínez Barrio

Martínez Barrio
Madrid, 3. — Els comentaras d'avui
als cercles politics versen sobre els
discursos pronunciats Pela sennnra
Martínez Barrio i Azala.
Els comentaris que es fan entre els
elements d'esquerra, ädhue socialistes, parlen d'una crisi, al tenue de
la qual assumiria el Poder el senyor
Martínez Barrio, en conaboració amb
els altres grups d'esquerra republicans
ainb el benepläcet i fins cl suport
dels socialistes ¡ conservadora del s e
Maura.
-nyor
Es parla també d'una retirada dels
socialistes del Parlament. però es pot
assegurar que fina ara no hi ha res
decidit sobre el particular, i que pel
contrari s'espera veme nona es resol
l'actual moment politic.

Una estafa important

per Josep Maria Planes

Per començar curan que iois els
elements d'informació d'aquest reportatge els hem recollit personalment,
de primera mi. No cal, doncs, que
els lectora esperin trobar en aquesta
articles cap mena de fantasía ni de
divagació literäria. No pretenem altra
cosa que presentar d'una forma tan
ordenada i coherent cont sigui poseíble una serie de fets dels quals hem
tingut noticia per persones prou ben
situades perque puguem tenit absoluta confiança en la veracitat de les

El senyor Coll i Llach, comissari
general d'Ordre públic de Catalunya
seves informacions. La major part d'aquestes ens han estas facilitades sota
la promesa formal de no citar-ne !a
procedencia. Tenim la intenció de
compile rigorosament aquest compromía.
ELS CONFIDENTS
Fa algunes setmanes que una alta
autoritat policiaca va considerar precie entrevistar-se personalment amb
un confident.
—No vindrà, aquí. Es comprometre'l massa...—li digueren.
—Donas ha de venir. Si no, no farem res.
Al cap de pocs dies, un dissabte, el
confident entrava a la Comissaria
General d'Ordre Públic. Va fer-ho
per la porta lateral, i prengué totes
Ir. precaucione possibles per passat
,,percebut.
L'endemä el confident—es deia Rossell—era trobat mort a la muntanya
de Montjuïc.
¿Vol dir això que dintre de la Comissaria General existeix un contraespionatge? Ens asseguren que no.
També ho creient així.
De totes maneres, val la pena de
recordar que en les darreres settnanes que han precedit el traspäs definitiu dels serveis d'ordre m'Italia a la
Generalitat han ocorregut coses earioses. Per exernple: donat ordre de detenció contra cert
clu; abans que arribin els agents que
Iban d'agafar l'individu rep el consell
que es faci fonedis. Qui l'ha avisat?
Un altre: la primera autoritat governativa china una ordre concreta
sobre un cert servei. Al cap de dos
dies ningú no lila executada. ¿Per
quina escletxa del mecanisme burocrätic l'ordre sha extraviat?
Tornem al; confidents, veritable pedra de toc de tota l'acció policiaca.
Actualrnent la nostra policia en te
molt pocs. El confident, en general,
es un home de pozs escrúpol; que nomes actua mogut per l'interès del
guany material. N'hi ha alguns—els
minore arnb que ara hom compta—
que es numen per motius desinteressats. Donen noticies a la policia perque així creuen tranquillitzar la seva
consciencia. Aquests provenen gairebd
tots del camp de Eanarquistue idealista; gens de bona fe que han vist
amb escàndol com cada dia Illea
tenue la diferencia que separa l'anarquista dit d'acció del criminal-assassi.
De totes maneres, la policia compta amb poca confidente. Causes? No
hi ha diners. El COMiSSati general disposa, per a aquesta fundó, d'una
assignaciO de 1. 500 pessetes mensuals,
quan per poder fer una tasca una
mica eficaç en necessitaria almenys
deu mil. (Darles facilitades per una
autoritat eit la materia.)
No és pas dificil trabar confidents
entre el món d'amorals que integren
les l'andes de gangstere de Barcelona.
Tot és Miran() de pessetes. De pesartes... i de discreció. El confident té
constantment la vida a l'encant, Ja
hem explicat el cas del Rossell. A
començaments de l'estiu els gangsters
cercaren el que havia "donat" el jamás Scrarols. S'equivocaren i a aren
matar tut suposat alemany que no tenia res a veure ands l'afee. Uns dies
després rectificaren i el veritable confident era trohat mort a la vora del
temple de la Sagrada Familia.
Quan els gangstere es troben davant de casos de traició o simplement
de "nianca de zel", sottneten el culpable a un tribunal "tEl mor". Es un
d'aquests tribunals que, segons seinbla, fa poca dies que ha declaras en
desgracia Dionís Acoles i Batlle, pistoler notori i borne de prniter rengle
dintre la Fai.

Josep Pujol i Armenferes ha
denutivia I. a la policia que el 6
sie inaig de rally 19:.?ti va hipotecar per la quanlitat de duesCeIll es mil pessel es unes tinques
que posseeix a França. Va cobrar
aquesta qtminitat el set' administrador, el qual va pagar alguns deutes que tenia contrets
el denunciant, que importaven
50.000 pesselesi i va lliurar-li'n
en metällic 5.000; la resta, o sia
145.000 pessetes va dir que les
havia dipositades it nom seu en
LA LLEGENDA
un Dale. Per?) ara el senyor
En tots els liosa ben informal; coinPujol ¡ Armenteres ha pogut cideixen a treure importancia a la facomprovar que l'esmentat dipä- mosa organització que la llegenda popular presta a les bandes de gangssit JO g'havia efectuat,

ters. Sobre aquest punt la fantasia bat
el seu ple. No hi ha tal organització:
uns quants personatges francament
perillosos—no passen d'una dotzena,
ens han assegurat—i un món nombrós
i virolat de malfactors de segon rengle.
No fa gaire temps que un gangster
de primera categoria fin mane i manegues perquè ii compressin la seca
metralladora. En demanava guateecentes cinquanta pessetes. No triaba
adquisidor i, d'aquestes resultes, passi
uns (piante dies de miseria negra.
No compten tampoc amb gaires pessetes ni amb armament perfeccionas.
Sens diu que una acció de policia
portada a fons i amb duresa liquidaria
la Miestie en poques setmanes.
Per que no es fa aixii? Tractarem
d'explicar-ho en un proper article.
EL SEGON AUTO FANTASMA
De mica en mica es desfä Eemboticas cabdell de l'organització faista i
terrorista. No passa dia que no siguin
descoberts nous aspectes del fundonament i dels mitjans de que es valien per tal de poder funcionar aquestes bandes. Un dia és descoberta una
de les bandes mis importants. Al cap
d'unes hores era trobat l'auto fantasma que passava rabent per la ciutat
envoltat d'una aureola de misteri.
L'enderna mateix d'aquest descobriment eren detinguts prop d'Arenys
de Mar els elements que formaven una
altra de les bandee d'atracadors. I ara
s'ha descobert l'existència d'un segon
auto fantasma—un "Studebaker", segons eembla—. En manca, perú, encara un altre, el tercer de la serie, el
qual, si és que encara existeix, semi
el darrer d'ésser descobert.: i el primer que havia servit.
¿Con' s'ha descobert el segon automòbil? Arran de la detenció de la
banda d'atracadors, a la Playa de les
Glemies Catalanes, la policia va assabentar-se que, ultra l'amo utilitzat per a comaire ratracament de la
farrnäcia de Sant Marti—el qua!, com
se sap, era propietat del dentista senyar Viader—se n'havia fet servir
un altre que horn acostumava a amagar en una casa de la barriada de
Les Corte.
Fou muntat un servei de vigilancia, el qual no dona resultat., tot i
haver-se pogut comprovar, realment,
que l'auto In baria estat amagas durant molts dies. També va saber-se
que el xofer que el conduia era un
home gairebé geperut, bala, grassonet,
i que ida el servei de taxi a l'Hospitalet. L'endemä del descobriment i
de la detenció de la banda d'atracadore realitzada a la dita Plaza de les
Glòries Catalanes, l'auto va desapareixer d'aquell 'loc. Yogui comprovar-se el detall que el cotxe i l'individu mig geperut que el conduia fria
el servei de taxi a l'Hospitalet. Lea
senyes del xofer coincidien amb les
d'un individu que formara part d'una
de les bandes d'atracadors que capitancjava el "Nino".
Va saber-se, iguaiment. que aquest
segar: auto fantasma hada estas comprat a terminis. L'individu que anä
a comprar-lo era el que ida de seden
i va abonar la quantitat de mil pestetes pel primer termini, i ja no en pagà
cap miis.
Hi ha, en arribar a a q uest punt, una
coincidencia curiosa. El mateix dia
que l'auto va desapareixer de la barriada de Les Corte l'individu grass6 i
baixet es presenta a /a casa on lluvia compras i maniiestä el seu propòsit de tornar-se'l a vendre. I trobà,
naturalment, resistencia per part dels
propiciarle de l'establiment. L'home
es digne:
—Estic convençut que nahe equivocal. Jo ern creta que guanyaria
la vida, ient el taxi, i resulta que hi
perdo diners. Ultra aixei, encara he
de pagar unes pessetes i no se com
ier-ho...
El; propietaris de l'establiment regatejaren. L'home insisti dient:
—.la se que de vegades els que valen fer negad; han de perdre-hi diners, Jo cm resigno a perdre les ti-sil
pessetes que tinc lliurades a cansa de
desier-me del cotxe.
Einalment els propietaris pensaren
que el millor que podien fer era tornar-se'l a quedar.
El lector ens perenetrà que no siguem mes expliciti-. Per avui no podem donar mes detalls. Repetim, nomes, que es n'acta d'un "Studebaker"; que estava amagat en una casa
de Les Corts, en un carrer que no
te noin situat prop de la Casa do
Maternitat.
¿I EL TERCER AUTO
FANTASMA?
D'aquest no sen sap rte. L'únic que
no ignorem es que foil el primer que
Maltearen els atracadors; que és un
cotxe descobert, torpede, de la marea
"Buick", i que portara una medi'lla..
dora que tampoc ha estas trobada.
Ens diuen que ha estat venut un
drapaire. Si això es pot con4rovar,
será possible trobar el drapaire 1, sobretot, els que Ii varen vendre
cotxe?
Josep Marte PLANE4
(Continuará.)

A la pitg. 7:
S'ha comprovat que Lussata

era a Memaco el 20 de fiebre)
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Poetes del segle
dlyultA

la gent de Parlo per la seva mora
Seny i mesura; fa gräcia i res mét.
Reproduim, per creure'ls sImprontätics, aquests versos que inicien el seu

poema al café:

* Exposició

Revista de Premsa

de Primavera
1 9 3 4 — Als artINTS que eadrecen als

Els Ilihres nona
"L'Enigma de Saverio"
pe, FRANZ Gl'ERFEL

est una lklatur, au pobte plus chere,
qui manqUatt ì Virgile, et qu'adorait
La Reclants-Verlag ha publicas la
[Voltaire:
c'est toi, divin café, dont l'almable /i- noveHa que, sota el «sol de "L'enigma
[queur de Saveiro", ha escrit Eran: \Vergel,
Artdré Dumas, autor d'aqueata
le cesar. poeta que juga un papes proa impor• Anthologie des poites fresnal& du sana ladrei la tate EpanOult
tarte en l'adveniment de la literatura
XVIII siècle", té una cura especial
Altrament, la poesia durant aquest dita expressionista i autor, entre altres
a remarcar l'escassa valor poética de
de la disertada Realisme
produccions,
es
converteix
sovint
en
un
cornles obres de tota aquesta multitud de segle
n'entera de la música. L'òpera co- interioritat, que toca talment el lona dels
poetes o de petits poetes del divuit ntenga la seca etapa mes gloriosa i problentes mes essencials dels nostres
francas. Tota antologia semblant
tot aquest segle Ii dóna una atmos- dies.
batín de començar amb aquesta con- fera molt especial, de la qual encara
Quant a aquesta novena de "L'enigma
fessió inicial. La lectura d'aquestes
avui no s'ha alliberat. Es el temps de Saverio" és en veritat un veritable
quatre-centes pàgines de poesia meenigma,
conjunt de suposicions, prestenun inón
nor no proporciona al curiós gaires de Rameau. L'obsessió de tot
i d'una na- timents i sospites completament inextrisorpreses agradables. Segurament al- de pastorelles i pastors
cable. .No san esdevé pas el que ens
guns d'aquests poemes llegits en un tura feliç mis o menys ficticia obté sembla el seu enema principal, alié) que
una plasmació adequada per tota
parentesi de les teces lectures quo
[antes regarles ens ha decebut en llegir
de
cercar
direc-tidanesporf gdable- aquella gens incapaç
tament el seu somni en el marc sump- altres enigmas, o sigui que en arribar
mena si mis na pel contrast dels tu6s i elegant de l'opera Aquella a la fi hom no troba altra cosa que una
teus aires habituals ami) tota aquesta Grecia falsa que agita totes les in- solució o explicació que milpee destrueix
atmosfera d'artifici delicat i elegant
cultes 1 es cors aparent- completament aquella impressió d'imites
característica d'un segle. Per?) quan telligencies
que creiem indispensable. Com havem mse succeeixen inlassablernent poderes ment assenyats de lea dames i els
Franz Werfel no ha caigut en
amb idéntiques qualitats, notas i mes cavallers pot manifestar-se duna ma- dicat, tara racionalistica, perque en
Debía i Cloe, o millor aquesta
noma tense veritable personalitat poe- neta exacta.
aquesta narració l'enigma, per contra, is
interpretació
setcentista
de
encara,
tice, quan t'adanes que feries els mai Cloe. Una llista de titols cap a la fi quart mis C3 concentra, fins
teixos elogis i els mateixos retrets a Dafnis
d'òperes es suficient per a donar-nos
tot es perd en l'obscur abim de la
la majoria d'aquests poetes, no pots tota aquesta tonalitat: "Eco i Na- que
folia ¡ del silenci. També es fa remarcar
menys de reconeixer la justicia d'a- rús", "Castor i Pollux", "Zoroastre",
Esigene de Saterio per l'accenaquest
quest oblit immens que plana damunt "Hippolita i Aricia", "Ifigenia a Tau- tuació prou lúcida de l'actualitat mis
tosa aquesta selva de poetes. Poesía
I
la
Rima
podria
multiplicar-se
reveladora, cosa que es fa més palesa
gairebé sense tema, intranscendent, sida".
considerablement.
que enlloc en les seres remarques soinnòcua, que ni Parla d'amor — és
Un deis aspectes més interessants bre la "nova objectivitat" i la seca riuna cosa poc discreta, inelegant —i
potala del divuit francés is gida i precisa plasmació del Inés n'Ud
es complau solament amb el festeig d'aquesta
l'entrada en escena de la natura. del objecte. Un altre simptoma bert acvolander o amb qualsevol galanteria
Saint-Lambert
és el poeta de les es- tual també és l'actitud idiota que aquest
trivial. Tots els protagonistes d'a- taciona. Ronder,
el dels mesos de
questa poesia tenen noms i cognoms l'any. Paisatge una mica de litogra- Fran z Werfel atorga a un pintor, el mes
i segurament interessen molt mes fia, molt inventat i explícita manifes- obtús dels personatges que figuren en
aquests noms i cognoms que la poe- tació del corrent romàntic que s'ini- aquesta novela per cert. per davant del
qual l'enigma tease mis teralmcnt dessia mateixa. Si no anunciessin dames
cia. Ha estat, ens sembla, una mica
o titels de glòria no valdria la pena negligit l'estudi de tota aquesta enor- apercebut grades a la seca impermeabi-it .
litat per a tot el que no és pintur
descriure. Cal transportar al paper
de precedents romän- iniPer meabilita t de la qual recentmem
l'aventura anodina quotidiana i els me quantitattroben
en
la
escampats
es
que
tics
haven
t pogut obtenir un exemple en OCAnoms més celebrats. Cal colpir-se de
tots els pal- si6 de l'exposicia Dalí a les Galeries
sentiments estereotipats, veztits ta- literatura del divuit de
reprecapgirament
que
el
ana.
Tot
llats per ús i abús dels "sensibles"
duna Catalbnia.
del temps. Submissió a la moda, a la senta el romanticiame treballava
M. A. CASSANYES
menys clandestina dunecessitat de complaure i de recollir manera mis osegona
meitat del segle
rant tota la
aplaudiments com si la poesia no fo; divuitè. Amor a la natura que adopta
res mis que un espectacle. Tot es de vegades la forma d'amor a :a botáEL CORREU D'AVUI
una mica fals. sobretot en els comen. nica. Ecouchard-Lebrun, aquest insocaments _de segle. Una Grecia falsa, portable factor de poesia emfática,
un amor al camp fingit, els grans senescriu una "Ode a Monsieur de Buf* Lleqiu denla en aquesta
timents s'exposen emfàticament pot- fon
sur ses détracteurs". Existeix un
de la Ponga,
ser per dissimular d'alguna manera curiós parallelisme, que avui nonti@ sesea') els articles Crónica
nOUS, per
tot el que hi ha de compromis. El constatem, entre l'increment de les Per .10an Teixidor, i Vibres
al. A. Cassanyes.
que és veritable és tot aquest amor
lial joc, a la petitesa i al plaer. Frico- ciéncies naturals i la importancia
* La compaginaciti d' ahir
denlitat d'una poesia que ha recluís ex- teraria de la natura. Elsaviatges
divulga- es "menjà" la signatura d'Armand
la
ploració
contribueixen
traordinäriament els limits, cultivada
Obiols,
que hanoraca anide largues
només per distracció o sota lamer; ció de paisatges Ilunyans, des salvar- .4rnattif, de la lastra secció diaria "Els
ges
i
de
tota
mena
d'exotisme.
El
i
bon
Traca
de les circumstancies.
Paruy, un dels portes mis !libres :t a!
gust. Dir coses atinades en les re- vescornte
interessants i mes apreciables d'a* El: des llibres que acaba
unions literàries de qualsevol marde l'illa de de Ilanear la meritissitna Editorial Barquesa o duquessa. Exit amb el co- questa antologia,deéslalili
seca
naixença,
Bourbon, i l'estel
cino són una bella mostra de catalanisme
róllari de somriures discrets. Cler- en
aquell ternps romitntica, no l'aban- activista.
pies galants: Chalieu, Grecourt, Char- 'dona
mal. Melangia iniciant-se, tot un
les de l'Attaignant. Nobles i clames,
* La subscripció a Rei:ista
complex a base de Grecia i paisog
indispensable a tots es
oci i galanteria.
descoberts. Atmosfera inconfusible de Colalunya és
Tot el que aquesta poesia no té de del primer rornanticisme, sense crit sal vuleuin estar al ccrrent del moviveritables qualitats poitiques té, amb encara, melangiós i decadent, insegur, inent d'idees a Catalunya.
escreix, de document i d'interès per amó l'emblema del cigne, que tant
* La nacionalitzaci ni de la
a la comprensió de l'esperit d'una
ésser un simple motiu ornamen- oremsa: heus aci un ideal immediat. La
época. Precisament la submissió a les pot
d'un plany.
premsa den catalans ha d'isser catalana,
directives d'aquesta època, i en con- tal com el simbol
Tot el mes interessant d'aquesta i els escrintors catalans han de dirigirseqüència la manca de personalitat antología
pertany al corrent pre- se al públic catalä en la llengua del
amb dimensió profunda, donen a tots rnmántic que assenyalem. Hem ano- pas. Escriure en castell per als lectors
aquests poetes uns caracters generals
diaris provincians de Bari un compàs molt ben acordar al rit- menas Paruy i afegirem el nom del catalans en aquests moments, un eren
me del temps. Mai l'exit j la vana millor poeta del segle, André Che- celona Es,
ror. Si sou catalanistes demòcrates i linier.
Sembla
corn
si
la
proximitat
d'una manera-glòriacompnye
el pressentiment d'autores m é s am- beran, LA PUBLICITAT Es el vostre
tan fidel i continua el poeta. La se- pies i més extraordinäries encomanis
diari.
mis. sió del poeta als espectadors era a la ven d'aquests poetes ata accent
* No oblides que demä surt
pagada amb l'admiració tense limits
pur
i
mis a la vora de la poesia el gran setmanari d'art, politica, literamis
dels espectadors. Fama d'un Jacques
veritable.
tura, cinema i sesee: "Mirador",
Define, per exemple, veritable dictaJoan TEIXIDOR
dor, imperi absolut sobre el gust li* En el pavellit de lectura
terari del temps. La seca poesia és
dels Andes del llibre, de L'Ametlla del
un exemple tiple de poesia epidér- ENVIEU LES NOTES
Carles Sindreu va donar la seca
mica, accidental, freda. Avui ens semanunciada conferencia : " Narracions
EN CATALA I900".
blen incomprensibles tots els plors

Dimeeres 4 d'ale •lakj

* / g en Dosel; i Asaltó, el
noveRista que es revelé fa uns tres anys
en robra forta * Hornea j rniqednes",
esta a punt de fer liertir la seva nova
novena Amor i Bandeen.

4~1~WilnIVISIVI
CRÓNICA DE LA POEMA

PUMLICITAT

Centres artística i a la Secretaria de la
Junta Municipal d'Exposlcions d'Art, La justicia i l'ordre públic
ele cal saber que el Saló de Barcelona
L'OPlNl0
i el Salé de Montjuic publicaran aviat
A propulsa de l'absolueld de Barrienels respectius Reglamente pels quals es
regularitzará la concurrencia dels artistes dos, que ha sorprès a totbots, la present
a la susdita Exposició de Primavera que sense 1100 estreta collaboració de la
bes inUtil roe-

d'enguany. Mentrestant, cal que tots els
artistes s'apressin a concórrer-hi, pula
nue el termini per al Iliurament d'bbres
finirà el darrer clia del present mes d'abril. La inauguració de l'Exposició de
Primavera s'eocaurä a mitjan mes de
maig, com en anys anteriors. Molt aviat
es publicaran els detalls complementaris
i es donaran noticies de l'organització,
la diluid de les gneis no ha de privar
ningú de treballar amb el ir.aior entusiasme, a fi sie concórrer a l'Exposició
de Primavera anth obres de gran silna,
l'iris que la materialitat dr l'or g aritzacia As competAncia exclusiva (be la Junta
Municipnl d'F:xnosicians d'Art, la cirial
~tela la confianca de tothcm . - Cal que
l'Exproiri6 de Primavera d'enguany revesteixi 11 més eran sol emnitat artística,
ja lile totaom hi está interessat.
* A ean Gaspar tiraste Tice
dissabte la ¡nango-rodó de la IV Expnsici<; en rre•e ponent al repertiment del mes
de merc, nie lgs pintores 1 escultures ase
el Gime d'Amiste% Independents fr. N.I21
constitnit pels r,inter, Camps-Ribera i
Cononeleran i els escultor% Granyer i
L'armador. revertir& ner so rt& g . entre
els sets, s uhscriptors. el vinent dissabte
die 7. d'acord amb lee condicinns del
hsntllcd da subscriprió. Sil la diversos
els cuí. vistes les obres d'anums artistes tan desta ents dintre l'aat catalä a y 11ral • han soliicit at d'emarossir el nombre de subscrintnrs amb llur apertaciA
amiesta organització

EX? OS1 CI ON S D'ART
GALERIES LAIETANES
CONTS CATALANES. 813
VIOAI, ROLLAND
PIRE ISORRELL
M. Carate VICIENO
MATEu PLA
PALMAROLA ROMEO
Fine al 18 del corrent

LA PINACOTECA
Of ORACIA.
BOSCIA-ReCiEll
pintares
Fine al 8 d'abril

SALA BUSQUETS
PASIVO os ORACIA. 34
Moblar I «Netas d'art
PE« 'AMA
Pintura
o
J. PIRRENFine al 12 d'abril

SYRA
DIPUTACIO, 202
Teläron 18710
ART I ORNAMENTACIO
JOIMP F. RAFOLS
Pintor*. I dibuises
AAAAA SOLANIC
Repujas., toas, •smalta%
RUMIE BUISQUETS
Pintare.
Fina al 1 $ d'abril

SALA PARES
PETRTEOL.
CA M141-RIDE RA
Fine al 8 d'abril

Pintura

SALA GASPAR
381 CO LLLLL

DE CENT.
Tel. 12064
* intores. blbultuta. Meros, Granate.
Mirarle
1111otlioret
COMINIELERAN
Pintura
CAMPS-RIOIRA
GRUYER
Escultura
LLAURADOR
Expesicid repartirnent
O. A. I.

RENART

Dipulsold, 271 - Teläfen 18217
EXPOSICIO J. OLIVER
Distante s'Inausurl a la ~re Sala d'Eximio:dona da la casa Reman l'exposiel0 de
pintura de Jeeint Oliver, la oval es 'si&
honorada per una selecta concurrencia, que
mereie. Pintura
en ldu Pelee' duo
ardida, que ha interessent ja el nestre
pi)blic sensible, que gap de lee cobee d'art
I que tant estima lee valore del moment
present

que hom considerase justament incomportables, per part dels mis qualificats representants del poder civil.
Que l'opinió pública tingui la sensació que ande a'ha acabas definitivamena i haurem donat ola us decisiu
pesque sigui covaida sota ombra de
/unció judicial resuitard
recel davant la incautació per la GeNació policiaca:
neralitat del servei capital del mente"El Tribunal d'Urgència, ultra os- nirnent de l'ordre públic."
tentar aquesta característica especial,
demostrativa d'un estat d'alarma de- Les esquerres espanyolcs
cretas pel Poder públic a impulsos
Lal HUMANITAT expressa la se=
d'una morbositat general perillosa per
al país, té la seca seo a Barcelona. satisfacció per la unid dc les entierres
espanyalete
una de les ciutats del món m i s ten-tundes per la pertorbació, i actua en
"No cal, evidentment, retreure
el moment mes agut de la reatanra- errors del passat. Pena si cal dir a
mocii l'ordre esmicolat, en el
les esquerres espanyoles anid e s , de
mentque segueixen els incendis de cara al futtir immediat, aquestes dues
tramvies.
coses: Que la seca responsabilitat
Doncs be: el Tribunal repulsa la política és enorme eia relació amb la
tesi del fiscal, prescindeix de les afir- viabilitat i la consolidació definitiva
macions dels testimonis actors deis del regim, i que ropinió pública no
feas, absol el Barriendos, portador del perdonada per segona segada que a
liquid, i no admet l'atemptat als les petites qüestions personals i de
agents de policia, deis quals tothom grup s'hi supeditessin, d'ací endavant,
diu que s'havien jugat la vida en el els alts interessos de la democracia
tiroteig que s'entaula. arnb els delin- republicana. Direm immediatament,
qüents.
amb absoluta convirtió i amb afecte
No voten% fer cap comentari. Hl ha incondicional, que la persona del seuna Inspecció de Tribunals confiada nyor Manuel Azaña és per a nosala un magistrat de gran valua . Hi
tres una garantía de capacitació, de
un reate president de l'Audiencia Ter- solvencia, de desinterés i de serietat
ritorial. Hi ha una Salt de Govern. política.
No voldríem dir que hi ha un colaseSaludem el nou "Partido de IzIler de Justicia, pesque en la fundó
judicial cal evitar en el possible la quierda Republicana". La seva
Fo5
él' la de reconquistar les essènintervenció del Poder executiu i nincies democratiques del regim, que
gni com la mestiza Justicia per a teravui perillen davant l'allau de les drese'n ella mateixa.
tes enemigues, a merca de les quals
Que els organismes esmentats vet - es
troba, a despit de la bona voluntat
Ihn per l'interès públic i pel seu prestigi, que Es el de tots els ciutadans. demostrada enfront d'alguns dels
grans
problemes politics, el Govern
En l'examen que facin trobaran, dentés, l'incident de l'idioma honorable- Lerroux.
Esperem confiadament en l'eficàcia
ment sostingut per l'agent Flor i alca.
ragues. Trobaran, també, en els ante- de la seva tasca. La considerem essencedents dii funcionari provocador de cial per al tégim. Els seus inicis haul'incident i votant de la sentencia, un ran d'esser una gestió decidida i consaltre conflicte d'idioma, el del llavors tant al Parlament i una intensa labor
diputat senyor Comorera. Que inves- de propaganda i de proselitisme al
tiguin a fons i sense trigar i que facin carrer."
saber llar resolució. La ciutat així
La política a Castelló
ho espera."
EL MATI
EL C.4311, de ValCncia, comenta gresSosté una tesi semblont a "L'Opisid", mcnt les mulles de tretze mil pesseirs
encara que hom no compren per que me amb les quals el governodor de Costea°
montents—sina is que vol fer el ha rolas' sancionar l'Esquerro Repujoe a la Lliga—culpa el poder civil ds blicana del Pais Valencia (re in- Ir"
l'estovament del Poder judicial:
mica de videnrianisme:
"Constatem antb satisfacen) que
"Els partits politics constitueixen
Iexit assolit recentrnent per la nostra unes valors a soltura revisables peis
organització policiaca ha fet reaccio- altres partits amb els quals han de
nar l'anirn una mica deprimir de mal- conviure, i el primer problema que
ta gent. Però l ' Obra de sanejament en aquest plet se li ha plantejat a
del nostre ambient social és, com tot- l'Esquema Republicana del País Vahom compren, summament complexa lencia es la revisió de la valor del
i de llarga durada. Indispensable is, Partir Radical, que es el que en definaturalment, que la po:icia actuí intel- nitiva (per be que amb protestes de
ligentment amb entusiasme i energia. caràcter particular) ha estat l'autor
Pe:ab aquesta actuació no assoliria pas i executor de l'ofensiva inesperada.
l'eficäcía requerida si no marNava en violenta i sense Aquesta revisió
perfecta coordinad'', subordinada i ha estat feta pels directius de l'Esensems no fos degudament cornpli- guerra amb la rapidesa que mereja
mentada per l'activitat adient de l'ad- el cas instait del qual tractem.
ministració de justicia. Es indubtable
El partir radical, pel que dio a la
que alta que mis podria contribuir a
la desmoralització dels agents del ser- seca politica general, ES un partit que
vei de vigilancia i seguretat seria la s'allunya de rnés en Inés de la nostra
presumpció que Ilur esiore ha de re- concepció esquerrana de la politice:
sultar precticament mancas d'efica- versemblantment possibilitarà a les
sense violencia de cap
cia. Es cert que fins ara no hern pas dretes el Poder,
gaurlit d'un servei de policia excel- mena: SellSe que hi hagi cap solució
és,
dones, per a nosalcontinuitat;
de
Però també ho és que la impuirisar completa, o poc menys, que han tres el partit radical un partit de
gaudit molts malfactors iris sempre &eta.
Et parti, radical en la seca actuaha estas imputable a falles de la policia. Això ha estar massa freqüent ciO local ha fet l'objecte de persecucions,
difarnatóries i de tota mena.
yergue ningú pugui ignorar-ho. Han
estas ben nombrosos els casos en que a persones honorables Pel oCr fe:
la intersenció judicial ala manifestat de no pertànyer a ell; i ami amb un
en un sentir que l ' cTineO no ha sabut sistern atisine consciente ultra aix6, diroom explicar-sea 1 el pitjor encara ficulta, per procediments dictatocials
es que, de vegades, alld que ha seto- i centralistes, l'expansi6 d'idees que
blat una lamentable anomalia no era la República en la neva Constitucio
pas terrenas a compte dels tribunals no sols empara, sinó que defensa
de justicia, sind que la ven pública d'una manera noble i lleial.
Amb aquestes prenusses, nosaltres
ho atribuía a pressicns i ingerències,

no podem considerar el partit radica/
digne de la nostra convivencia. Si al
partit d'Esquerra Ii plan i aprova la
conducta deis seus directius, la poli..
tica local, el mateix que la provincial!.
est à destinada a ter un tomb definitiu.
Heus aci les conseqüencies duna
política verinosa i ininteNigent que
ha volgut dificultar l'expansió de la
llen gua amb una multa de tretze mil
pessetes."

Política de plagis
Días Fernrindez fa (Aserrar, a LUZ,
que les idees dels mi ”istres espanyols
sobre obres ptibliques provenen del pla
quinguenaal de Rtissia. Assenyala el rocé: de maduració vue a nimia Zinn /coi r aquests projectes,; ofeasix:
"Quiere decirse que no fue una alegre improvisación de un grupo de
señores más o menos capacitados que,
después del desayuno copioso, hablan
de los problemas del paro y deciden
gastar Roo millones de pesetas en ha-

cer una Espata totalmente nueva.
Una política así entra en la zona de
lo cómico, y debían ser los humoris-

tas los encargados de comentarla.
Mark Twain contaba deliciosamente
"Cómo me hice agricultor".."qui una
sátira igual podría titularse -Cómo
me hice estadista". Porque hablar de
un presupuesto extraordinario de esa
magnitud precisamente en el momento en que este Gobierno ha demostrado no poder preparar un presupuesto
ordinario, resulta, sencillamente, gro seseo. Incapaces para trazar un plan
ecomimico normal, la imaginación de
los ministros se despefia hacia lo utópico. La verdad es que a lo largo sie
la historia constitucioaal de España
no se ha oído nunca lo que hemos
oído al actual ministro de Hacienda,
cuando afirmaba que un presupuesto,
con ligeras variaciones, es siempre el
mismo y sirve de un año para otro.
Es decir. lo que el I-Tatado va a ser
en el ejercicio si g uiente: la obra más
trascendental que un Gobierno y unas
Cortes han de acometer, para este
ministro carece de importancia. Y lo
más curioso es que las Cortes parecen sustentar la misma doctrina. pues
no se inquietan gran e031 rOs la forma irregular en que se les presenta
el proyecto de ley de Presupuestos.
Como si votar los impuestos y señalar los gastos no fuese, en realida&
la única misión que corresponde al
Parlamento. Las viejas Cortes españolas eran convocadas para eso, y

puede decirse que muy pronto los

Parlamentos quedarán reducidos exclusivamente a esa función presupues-

taria. Pero el nuestro tiene obra más

trascendental que cumplir; por ejemplo: vulnerar la Constitución e indultar a los traidores de la República.
Da pena pensar en la triste situación a que ha llegado un régimen por
haber tropezado con la inee,i. gd y :a
deslealtad en estrecha alianza. Tener
del Estado la idea que tienen algunos
políticos republicanos es consagrar
una especie de estupidez histórica de
la que muchos creímos que la República vendría a curar a España. Esti
visto, sin embargo, que el Estado faraónico tradicional, castizo. providencialista, sigue presidiendo nuestra vida
pública. Xo hacer nada en serio; no
construir nada sólido: anunciar el rna_
nä de un pian quinquenal, lo mismo
que ayer se anunciaban cientos de
millones para remediar el paro. Mientras tanto, la República 12ICa considera funcionarios a los curas y prepara la contrarreforma agraria porque los asentamientos de obreros disgustan a tose Maria Gil RO3CS, el
hombre que riñe en los pasillos de
ia C.:aliara a 105 Mill'S:70S, a estos
pobres ministros, cuya misión consiste en ir dejando a pedazos la República en manos de las derechas."

AL CLUB MARISTA
la representació catalana. De morrena demplacar les tendes en el, llocs que
¡ per al això pót animar encara mes restin
Al frontó del catrec d'Arnalia, juFas concursos del X Campamem garen en primer I loc. Veguer i Peels nostres acampadors, els Chemins
de Fer de France han concedit un general de Catalun)a seran eis de io- sen, vermells. guanyaren leerse gran
tografia
i cançons del foc.
CAMPING CLUB
cinquanta per cent de descompte als
esforc. Ma yo i Alonso, b:aus, per
En breu es repartiran els corres- 30 a 20 punts.
menthres dels Camping Club que
DE CATALUNYA
i
altres
detalls
a
portento
Pro
rames
g
Congrés.
susdit
assisteixin
al
Del Contar% social. guanyaren el
d'acampada)
general
(Organitraci6
les entitats excursionistes.
corresponent partir. Serró i Malee,
general
X
Campament
El
contra Turmó i Santeuliria. Els seEl II Congrés de Clubs
de Catalunya
gona gvanyaren iäzilment, per 30 a
de Camping
ts punts.
1-li Ira una gran anirnació per assisEn el darrer partir, d'entrenament,
El II Congres International
tir al X Campament general de CaCamping Clubs se celebrara del di- talunya, que se celebrara els dies 5
Peris i Las s ala II. vermells, després
AL CLUB BASCONIA
d'un jac anivellat i honic. guanyaren
remires i g de rnaig al dilluns 28 del i 6 de rnaig cintra, a la propictat de
La matinal jugada al Fron;e5 del Benito ; Suau. ter jo a 28 punts.
mateix mes, al Parc de afarly, afarly Can Gibert, terme de Caldes de Montva resultar foro interessant
Einalmeat, San!! i Merino, verle Rol, prop de Saint-Gerinain en hm. Les entitat C. E. Natura i Unió Palace,
especial el partit ju- aun., perderen contra .Argilers i
Laye, de Frenen. Els cluh,s francesos Exc. de Catalunya-Barcelona-Sans, i d'una manera
d'acampada han elegit un Comité que integren la Comisrid organitza- gat per la parella Llach-l'rquidi con- Bernabeu. blaue. per 21 a 30.
\talaras :x diferencia de ranteig,
d'organització sota la Presid:Mcis de dora seta l'assessorament d'aquest or- tra el tercer Torrent II-Tintorer-Ri-a
M. Cendrin, administrador del Ton- ganisme internaciónal d'acampada, no quer, els gneis saberen entendre's
el j:ic resulta /volt interessant.
meravella
arribant
a
portar
un
reguClub
de
Franca,
compost
de
les
ring
planyen eafereos per tal que aquest
AL CLUB ATANO
la parella en
representacions del Camping Club de camparnent resulti una ema digna de lar avantatge, fins que
no anuncia un interesirue i millorar lt
FI Club .ata
nsl a copnzg
Franca, Les Campeurs de France, la Federació, que es la que patrocina up nunte us aiocriót fiina
sant programa de pilota a mi, amb
Auto Camping Club de France, Cluu aque:ta manifestada maxima del
bi,
quatre partits, entre ella, un ternima diferencia. Tots jugaren
Alpin Francals, Les Comaagnonb camping retal*.
però es destaca força la labor de responent al Casimir-mar de Copa, perd
Veyageura i de:5 Campeurs AlpirusSón diverses les entitats que s'han Torrent II.
la pluia obl i gó la suspensió de la
te5.
adreçat a aquest organisme per a
Els altres partits jugats donaren els matinal, quan solament s'haciert jugat
El lloc demplagarnent, per tes da- fer-li suggeations relacionades atril) el
?loa partits.
des que rebena es troba en una bella Campament, i altres. en gran nombre, resultats següents:
Els resultats foren els segiients:
Riera i alatesanz 1-enceren per
Situació.
fa qui:bmetres de Paris han ajornat, reglamentariament, ele
Monton i Ricard, vermells, ac:a
Renam-Escudero,
Rodelles45
a
a
37
i centre d'un gran nombre de viatges acres socials per tal d'assistir-hi i coni excursions.
tribuir al set: mejor exit. Tot plegat Renotn a a l arguez II-afolleda, per Punta:
Costas i Firman, blaus, id.
Des del punt de vista del Camping demostra. dones, l'entusiasme ami an a 23. I en un bOn funja BolclúEscrivä i Figures. vermells, 25.
Club de Catalunya, que esta recone- que es espsrat el "la Campament ge- Villalba per la mininta diferincia
Prima j López, hlaua, 3o.
sucumbiren dasant Eria-Marcelo,
gut anth personalitat pròpia per la anual de Cataiunya.
Ferleració Internacional, eg molt imEle partits anuneiats al Frontó
Les gestiono realitzades per la Coporteen que la repreoentatió de la misSiO organitzadora permeten espe- overats no aconseguiren res mis
nostra terca sigui la mes nömbrosa rar un immillorable semi d'autobm- que fer un xic distreta le matinal
possible, encara que només sigui per nibus per sota del preu corrent.
puix que Ilerat de les • parelles
Excursió de germano:» a Santa 111aal "week-end" del té al 21 de maig
Aquest organisme recorda a les Viladot-Artal i Escudero-Jordi, que ria de Cervelló. — Per al diumenge
El nastre Club, que amere ha am- nombroses entitats que desitgin acam- portaren una Iluita molt igualada i vinent, dia 8 (lel Mes loe gom, al Club
niat aquestes visites i intertanvis da- par juntes, que el terntini per a seHi- que es decid( per un punt a favor Excursionista de Gracia té organittacarnpador; de diverses naclonalitats i citar el loe acabará el iba 12 d'abril dels atetes esmentats, tots el s altres da una excursió de gernianer comarpot ésser consideras com el pare de vinent, i passat aquest termini hauran rail ésser de pac interés, pina que cal a Santa Maria de Cervelló, i en
nornbroses entitats que practiquen el
fina el que era de coneurs i jugaren la quzl assistiran les segitent entitats:
nostre esport, con&x präcticament •4444.41446•4.11.4444144444444 Salsamendi I i Mas, verrnells, contra Centre Excursionista Vilafranqui,
que, malgrat el§ corrents politice de
Cutiarret-Torrent I, taus, valgui ben Vilairanca 'del Penedes; Secció d'Exlimites parta d'Eurepa, encara exia- Frontó Principal Palace paca cosa pel domini persittent del e cursions de l'Atenen Igualadi,
tela en moltes nacions el genui desig
vermells aprofitadt-se del pnc rendi- lania Agrupació Exeursionistt de GradimPerea. Taran. 4'1 5
de cooperació internacional. No és
ment dels ju gadora contraria. El par- nollers, i Centre Excursionista Laieper casualitat que l'acampada floreix
tit fon guanyat pele vermells. Per
RECALCE I - ANTON
millor en equelles terres que, com la
.0 a ZO.
contra
timi
Pear, daequelsi at t rt 'oç S iu. es prega a tots
nutra, tense un gloriós passat de MALLAOANAY MENDIZANAL
Fax partits bias!, abans d'aquest el, associats del C. E. de Gràcia que
tradicioas de llibertat.
donaren els següents restilWs:
se serveixin passar pel seu estatge
MIL a les 1016.
Dintre de por l dies els acampador s
demi, dijous, de vuit a nou del veaPufg-Gama. j6.
catalana que salan intereasat per
ANDNINUA - AREITIO
Sunyer-Sahadell. 40.
pre, que els sera comunicada la forassistir a aquesta manifestaci6 intercont ra
Salsamendi II-Steegmann, 40; Ro- ma en que es realitzara aquesta retenacional del nostre esport secan consal-Lloveres, 29.
resoant excurei6 amb els elements de
01480 - UGALDE
vidats a una reunió en la qua l es doles entitats abans esmentades.
N.
viatge
de
del
naré compte dels detalls
ee»..“444+0

ELS ESPORTS Camping
Nata ei 6Atietisme
FESTIVALS INTERNACIONALS
LA VISITA DEL V. V. SCH.
MUNCHEN, CAMPIO DEL SUD
D'ALEMANY A
Els propers dissabte i diumenge, a
la nit, tindran Iloc a la piscina del
Club de Natació Barcelona, on tenles lluites memorables es venen succeint. els dos grane encontres de naSació, que oficialment formen part
rirnnortant programa d'actes esportius. comniemoratius del tercer Ana
versara de la Re p ública, patrocinats
per la Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Barcelona.
Les bones referéncies que tenini
d'aq uest eauip, fan preveure diles
vetllades del mes pujat valor esportiu. No en va figura la natació alemanya en primer rengle.
Els norns més sobresortints de reunir) alemany són Rappel, excellent
nedador en roo i 400 metres estil
lliure; Mayer-Lanz, especialista en
braca de pit; Geiger, en dors. Davant
d'ells eis nostres nedadors hauran
d'emplear-se a fons si valen sortir-ne

victoriosos.

També la fletadó femenina estere
elignament representada en aquests
dos festivals en els quals s'intentaran
diversos racords significatius del
,constant progrés de les nostres seda-

dores.

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIMECRES
Tarda a lee

a:

Narru II - Campos
~NI

Irerniandez - Quintana 01
ret. a las 10411

Quintana II - Pasas
centra
Amorobieta II - Abasolo
Detalla pse ~talle

Catalana d'Atletisrne, 4 pesietes, i per
als no afiliats a Can de lea dura Federacions, 3 pessetes.

El curset aniri a cárrec del presHAN ESTAT AJORNATS ELS tigiós
rnetge Dr. Soler i Damians, perCAMPIONATS D' ESPANTA DE sona ja trolt coneguda en els nuclis
MARXA. — La Federad?) Catalana
esportilla
d'Atletisme fa públic que amb motiu de
desconeixer en absolut l 'estat actual deis
maraadnrs catalans per co haver-se gaicebé celebras provea d'aquesta especialitat, durant l'actual temporada, es veu
obligada a ajornat "sine die" el Campinnat d'Espanya de marra So
metres que s'havia de celebrar el diomenee §: Mena dia 8 del corrent, al dassic circuit del Llobregat.
NOUS CLUBS FEDERATS. —
la reunió del Ccnsell Federal del dilluns nassat fou admés dins de la Federació Catalana d'Atletisme el Club
Akademio Laborista Esperanto, <le Darcelona-Sans, carnee de Galileo edifici
la Cooperativa La Flor de Maig.
CURSET D'ANTROPOMETRF.5.—
La Federacid Catalana de Gimna- ca,
organitzadora del curset d'antropbmetres,
nue es donara en l'e...tac cP. la Eederació Catalsra d'Atletistne dt drions
les 411 del sesa,v per als alumnes
de flercebna-Chrot i els e:aman:es a
le deu del ene l per a ls .l e ! a ri. arc
a tots els qui desitgin participar.-as
hi que eametin tot seguit Ilur inscripció a qualsevol de les dues FederaMons.
Per haver adoptat la Federació Catalana d'Atletisme la fitxa antropometrica editada per la Federad() Casetana de Glmnästica, la qual es pasara en
practica a partir del dia ser d'orne
bre d'enguany, época en que comença
reglamentiriament la temporada d'atte.
tisme 1934-33, venta amb molt de ama
que a anuest curset assisteixin un bon
nombre d'elements afilian' als Clubs que
formen la Federada, ear els que residan antrovats podran fer les More% antranometrinnes dels Mietet catalans.
El preu d'inscrincid as el següent per

Ito xa

RESULTATS
A Londres, Mizler, campió cf.analaterca dels Ileuger, va barre Eduard Yatnsin, per punta a deu represes.
— A Niea, Gydé. cansen', d'Europa
dels 1110SCa. vence Cebé., per punta
— A Santander, Pastor Milanés vence Amali Ortiz. ter k o., en quatre represes i Arambilet a Plata, per punts. en
rail rounds.
VAN KLAVEREN. — El pes >upes holandés Van Klaveren. que havia
estat campi6 d'Europa de la categoria,
i trae electas toa brillant camnanva als
Estats Units, es designat insistentment
per la critica com an deis challengers
arahables de MacLarnin per al Camnionat mundial dels welter. També de
Probable q ue Klareren sigui opósat al
lleuger italià Lncatelli.

Futbol
El jugador Miranda. — Aquest jugador, que com se sap va haver-se-li
de fer una nova intervenció quirúrgica, un d'aquests dita sortirá ja de
la clínica del doctor Puig i Sureda.
Probablement es traslladarä a Avilés
per tal de completar el seo restahliment entre els seas lamiliars.

Cal ablegUrar - se, Com se sap,
el Barcelona ha provat els jugarlors
Gontada i Rosa, els dos americana, i
als socia de la Federada Catalana de han donat un resultas no gaire balaGimnastica, 3 pessetes, ner ala afiliats guer; amb tot, pensa provar-los abans
als Clubs que componen la Federada d'adquirir-los definitivament

Pilota Basca

Ex eursionisme

peleffleseffl

LA PUILICITAT

DimeartseeCd'abril de 1e34

Entre Hostalrie
nenüncia per estafada
¿Un intent de Lloret tite bu,
de:
Upe aduló di, deir Els !rebane de la
robatori en nna Un auto tope amb
ligNons sonseo' policía per a des- Banca
joieria del carrer arbre i resulten dos
cobrir
autors
garantia
Resultat de fa ut4peia
morts I tres ferits
del crim
El Jutjat número once instrueix
de Salmerón?
El metge forense que va practicar
una denúncia contra una alta emJuljat es procedeix a les

fet

Una troballa macabra

ra

Arnós

Una mina 1 una bomba a
la cloquera
Des del diumenge passat el propietari d'una joieria que hi ha establerta
als baixos de la casa del carrer de
Salmeren número 120, sentia periòdicament, però cepecialment a la nit,
uns sorolls eospitoeos, els miela li
semblava que venien de dins de la
c:aveguera. Dilluns al vespre. alarmar
pequé va notar que els rajols del pis
estaven aixecats. anà a presentar una
denúncia a la policía. Aquesta hi musti un servei de vigiláncia a la nit,
en efeete, pogué comprovar que se
eentien !asolee sota terra, talment com
si hom hi practiques una mina.
Ahir a la tarda s'In fila un reconeixement rninuciós i es comprovä
que, efectivament, baria estar construida una mina que anava des de la
cloaca iins a la joieria. També hi fou
trobat un artefacte, el qual fou tras1:adat al camp de la Bota amb el carro blindar.
Ara bé. ¡Es volia cometre un robaInri o es tractava, en unce d'un acre
de eabotatge? No se sep. L'únic que
ne sap de coi és que la mina comença a la claveguera i estä construida en forma escalonada, que puja
del fons d'aquella i va a a parar sota
zurcís de renrajolat de /a botiga, al
costar dan armari.
Els velos ens explicaren que el soroll se sentia clan, indhue des de la
vorera del davant de la joieria : que
se sentí durant tota la nit de dilluns,
des de les set del vespre fins a la una
de la marinada, hora en qué acabä
de sobre. Tumbé digueren eue creien
que ratuell que havia estas trobat
dins de la mina no era un explosiu,
sinó una eina de ferro de les que solen
isser utilitzades per a aplanar la terra.
En aquest cas, pero. hi ha un punt
per a aclarir. s Per que hi anä el carro
blindar? També digueren, alguna, que
tenien la creença que la mina hacia
estar comeneada al carrer de Fontana. Però aquest darrer extreta no
passa disser un parer.
El propietari de la joieria, senyor
Foix, per la seca banda va confirmar
l'existència de la mina, però en canvi
no s'atreví a dir si a dins d'aquesta
havia estat trobada o no una bomba.
Digué que, com que no ho havia vist,
no podia dir ni una cosa ni l'altra. En
ranni va confirmar que hi havia anat
el carro blindar.
NO pedem

publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en català i amb un
timbre o signatura coneguda

pleos d'una entitat banciria molt
anornenada a Barcelona. Si be sembla que la denúncia anava dirigida
pr:mer contra la dita entitat, es V1
desfent l'error.
Es tracto.. segons noticies que hem
pogut inquirir, d'un accionista de la
"Sociedad Grandes Molinos Vascos"
que en creure's enganyat presenté la
denúncia per estafa.
Els antecedente d'aquest assurnpte
scín els segiierue. segons informes
que ens mereixen crèdit:
Després de la guerra, un franca
anomenat Baumas porposä a una so.
eiceat de Sant Sebastiä la formació
d'una stederat anónima per a dedicar.
se a la molturació de blat exótie.
Es convingué la formació ideada,
i s'emeteren dues emissions d'acciona
i obligazions per valor d'uns den
nillions de ¡ameres ‚cose que la so.
:rieras emiseera t'irgues garantía per
a aeuents diners.
L'entitat banciria, contra des alts
empleare de la qual va la denüncia.
es quedi amb la tollocació del paper
en aquesta plago, aconseguint-ho
les tres geartes parte de remissió,
i en els primera anys es repartiren
an dividend i interés: pere de
rany 1929 enel no es percep cap
quantitat.
El denunciant creu que eha comes
un delicte d'inflad& ja que el valor
de les ergissions ita respon al que
ha d'ésser per al negoci, i el Jutjat
que admeté la denúncia es presenté
a !a casa de banca anudida i a la
nasa matriu de la mateixa banca, on
practici unes comprovacions, sobre el
resultar de les qua!, es guarda resesea.
Tambi eché declaració alt dos alta
empleats. en tiell estranger, els
quals manifestaren çue roperacid no
:a practicä e: banc pel seu tomate.
sine, que foren elle. obrant com a
consellers dels "Grandes Mclinos
Vascoa", coree que ningú mes no hi
participes.
Al Pa/au de Justicia es treu que el
Jutiat s'inhibirà a favor del de Sant
Sehastiä. ja que es creu que en ras
d'hever-hi delicte fou comes al domiEl jutjar número 14 es va personar ene de la societat.
ahir a la eres& i procedí a interrogar
vuit deis A detinguts en una reunió cien
destina a Santa Colonia de Granienet.
Els qui van declarar manifestaren que
es trobaven en inaa excurei6 al canee. Nou detinguts per reunid
si he van incórrer en algunes contraclandestina
diccione quan hom els mooträ la decirmentació (aupada. i especialment
que fa referencia a raeta ¿'una sessie
Al correr de Sants bu sorpresa una
celebrada anteriorment en un Roe del
carnp, que seguratuent era el mateix.
reunió clandestina, on estaven entitzant
En aquesta acta consten acords mal; els obrera per al Sindicar del ram de
importants per dur a ;a P räclica , Tetas la Construcció.
Es procedí a la detenció de nun dele
cionats amb j ets propers de terrorisme.
El Jute insta-calor senyor Fernin- que esta v en cotitzant, i els altres innidez Cavada donan ordre perque ele ren
Els defíneme forra rosats a demosperite calVgrais vegin si la tierra de les
comie:ari general d' O rdr e Fü acres i altres documenta pertanyen a al- cas
e= dels detingote
aegurament seran posees en IliAvui continuarä el jutj at la s eva tasca. hertat els gee manquin d'antecedents.
Dilluns, cap al tard, va ozórrer un
gravíssim accedan d'autos ess el quilaaterre 17 de 13 carretera d'Hostia:sic a
Lloret de Mar, tenue municipal de Blanes.
Els germans Jaume i Maria Elide/
Imbert, acompanyats de la senyoreta
Leonor Bigham, de nacionalitat anglesa,
i dels senyors Uds F. Cardenal i Pere G. Quevedo, tornasen cap a Barcelona, procedente d'una excursió a la Costa Brava. en l'auto de la matutina de
Barcelona 45931.
El vehicle era conduit pel jora Jaume Imbert, i quan arribaren al dit lloc,
en sortir d'un viratge, veieren un altre
auto que marxava en serret invers, i per
tal d'evitar la torada, feu una maniobra, dirigint el cotxe cap a la cuneta.
Degut, pero. a la gran velocitat, no tingué tenme de frenar, i el corxe es va
esclafar contra un achte.
De resultes deseuest aixident resultaren greument ferUs els germans Maria
Lluisa i jame Imbert.
La senyoreta Maria Luisa fou trasnadada seguidament a Blanes, on mori
a les ;sra .:res hores de la nit.
El sea germà Jaume, juntament amb
e:5 altres ocupante d'aquell coree, foren
trasnada t s a Barcelona, i ingressaren
101 5 , menys la senyoreta Leonor Bigharn,
a la clínica del doctor Fargues. La senyoreta Bigham ingressà a l'Hospital
de la Creu Roja.
Jaume Imbcrt morí a primeres hores
de la matinada a la clínica Fargues.
Els lemors Llufs Felipe Cardenal i Pere Grecia Queeedo hi continuen hespitalesear' a causa de les ferides sofertee
en raccident.
La senyoreta Leonor Bigham presenta
la fractura d'una cama, j el seu estar
is de pronòstic reservar.

Els detinguts de Santa
Colma de Gramenet

Investigacions per tal 'echarle
el misten i que envolta la troballa
de les carnee i el cap d'en nen
nou nat en un cobeet del carrer de Dorrell, corresponent al
número 84.
Segons el dictamen dele metges forenses, els trossoe trobals
sún tallats per una persona perita en la materia j que practica
sovint l'opernef6 de billar, Ja que
el tall esta efectuat pel lioc més

ferie

Tambe opinen els perits que el
cadàver hacia viscut, per la miel
cosa ei crim és un parrizidi en
llar d'un infanticida com es va
creme en els primera moments.
Com que nomes hi ha quatre
cases de lee guals poden hacer
llançat els trossos del eadhver al

roben, es te la idea que allí !tomes parlaren les catires 1 el cap
i que el cos j les mana ho can
llançar en algun altre 'loc.
La policia esté en contacte
amb ei Jutjat per al descobriment del crim.

L'enterrament del
sereno Izaguirre
Ahir, a les quatre de la tarda,
tingue lloc l'enterrament del sereno Miguel Izaguirre, mort a
conseqüència de les ferides que
va rebre en un tiroteig el dijous
passat. L'acte, per la nombrosa
coucurrencia que hi assistf, va
constituir una eloqüent protesta
-ostra el terr n risme que ha ensangonat els carrers de la nostea ciutat.
A l'hora anunciada es fernab
el seguici en la forma segeere:
Clerecia parroquial, areb cree
aleada; el cotxe mortuori I la

presidencia, formada per l'alcal-

¡bit l'autòpsia al cadaver de l'ordenan-

ça de la Banca Ardes Valentf Manolo
ha ampliar el sets dictamen ea el sentir
que no hi ha noe a ~tenle une del,tus sobre el suicide dient que el more
no proentava cap senyal de violencia, I
afegint que les taquee de una que tenia
a la mi desapareixeren en unes rentades amb una esponja.
Diu que el tret fou disparas a mola
poca distincia del pols i que el mateix
pocha haver estat arnb le mi dreta cene
amb l'esquerra, ja que la bala va entrar en la direcció de :a banda del slavant a la del darrera.
El jutge practica diverses diligencies
Han estat cridat, a declarar els perito
armero, i segons aquests la bala que
M a tä Valentí Blanch es del Tutela calibre que les del revólver que tenia el
cadaver a la mi.
• •
El i ut i a t enca rregar de la instruccrä
del sumare per la mort dc l'ordenan;a
de la Banca Arnäs Valenti Blanch, cona
pos: pel jutge suplent senyor Martin,
el secretare senyor Silveri Valls i roficial sznyor Ferrete, es persone ahir a
resmentda Banca per seguir les dili g encies pròpies del cas i acure d'aclarir d'un
rep Si es u-actora d'un crim o ritt
ES procedí en primer lloc a prendre
declaració al gerent, senyor Gambes, el
qual, segons l es nostrzs referencies, es
limitä a explicar els antecedente del
mort i donar amplia detalla al jutjat sobre el funcionament de la casa.
El ¡urjas, ¿optes ¿'aquesta visita
denspeceiä i de les distintes declaracions,
se decantà a creure que es tractava
d'un suicide explicant-se el desordre que
es trobi a rantedesratx del director perque cada dia ele ordenznces abano dabandonar alxequen les catifes i retiren
ele mobies perqué les ¿enes que hi van
el mar! a netejar enllesteixin aviar.
Hom diu que el recrt te a Sant Bol
de Llobregat un gemid redil!.
La runa trebacla a terna és de trossos
de gula que pertanyen al sastre de la
casa, i no d'aneo lloes.
Les empremtes dactilar ' treses del revólver de la Direcció que Ion traban
descarregat a l'avansal 3 de la dirceció
corresponen al mort, la qual cosa demostea que fou el) qui el diepara
El l et i a t tia traer.es un exhort a Ma
,Iriej perque declari el seeyor Sardà, representant de la banca a Madrid„ sobre
el que realitze quin( est ;gue al Banc a
retirar ít/5 dz,lluitents 1 valors que te

de. senyor Pi i Sunyer, els consellers regidora senyors SorraIlunter i Venttes. els cansellers
senyers Oliva Janyent. i el Lillo
del dirunt. Ocupasen) lloc prefe:
rent del seguid el president i altres meinbres de la Jurla adniiper COstune
itisltativa del Gos de Serenos; el
cap de cerimonthl de l'Ajunlament, senyor Ribete i representante de diverses entitnts.
Després de resades unes ata
saltes a la tiiiencia parroquia I de
Nostra Setiyora del Pilar, dueletaren clavara lh peeeidenera ele
acompanyante. fent-he en darrer
ter me una seccia de la gubrdia
aa rbana.

La policia s'incauta
d'una partida de taba( de centraban valorada en 60.000
pessetes

Ahir a la nit la pulida va tentr
confidenciea que en un niagat-

edil del correr tle la Independencia hl hacia unes caixes que
Semblava que contenten acules, ja que les van entrar en
aquella casa aun) molla reserva.
Es procedí a practicar un escorcoll i es trohä una gran quantun de fardelle i caixes de tabac
atiglee. En un cadi g que s'ompli
per complot el labac tou conduit
la Comissaria d'Ordre
:e
La guantent de tabac ocupat
!I aseendeix a unes 80.00 4) püsso)1!
:e te g . ha quatre individus detingut s.

:e

Un homenatge
Ii
Abur a la tarda, al Restaurant
Petria se celebré el hanquet honi e n as t ge a me) que e 1 e funrionalis
del Ciss de Vigilancia de la planta
Ha de l'Eelat obsequiaren l'inspector Sr. Cobras i ngents senyors
!!"n 1 Rudriguez, Quiniela, Porras, Siges, López j Tejada. Ocupé la
oresidClicla el ronlissari eenyor
Ii
Matute que oslentava la reptesentació del delegat especial del
n1.1.1 Governa de la República, acom:e 1~3'8t dels homenatjats.
Al final del banquet feu l'oferiment n'aqueet el eenyor arderme, que, demei s, dona lectura
1 11 a una nrthesi6 dcl president de
l'Aesociacid de Fundonaris. Acte
segu/t es gitardä un minnt de si..
lenci en meran-in (le rapen( senyor Guevara j rieres funcionari, morts en ej coinpliment del
set, deure.
A continuació, el senyor Sigas
va Ilegir unes quartilles del senyor Quintetos, agraint en nom de
tole la penca d'afecte dedicada
per la seva principal Intervencid
en el servei que dontt per reeultal la delenclú de diversos individua que forrnaven part de la
banda fratracadors.
Finalment, el comiscan i »plum.
ll Mato* va pronunciar hernie frasee 1 s'eclhert e Pacte en nom
de) delegat especial eenyor Carreree 1 Pone.
El hanquet acaba a les quatre

ií

i
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anya
,Dilluns de Parsua,;49ellver de
Cerdanya, a. eelebnit' a Assemblea
anta& ordiria del Coided de Re•
machota de la Unió da Sindießte
esaplalunnaydaa.
e Cta
ampdis
ga 011.er
Ark
on Catan ii+
hades les escobes es congregä una
magnitud de remaders i nema— prop
d'u* de tetes lee comarques catalanes.
A dos ouarts densa del mati va
començar

L'estrada destinada als oradora i
representante, presidida per una bandera catalana, es l ava a r ed t3e da l'edifici escolar.
Presidio lacte el senyor Caries
Jordi, prealdent de la U. S. A. de
Catalunya, el qua l era acompanyat
dcl aenyor Ferran Zulueta, proident
del Comité de Ramaderia; senyor
Eduard SilTIÓ, cap dels Serveis (le
learnaderia de la Generalitat de Catalunya; alcalde de Bellver; senyors
Cabot i Carbonell, del Cornite de
Produeres Hortlecees Primerenes: senyor Francesc Serra, president de la
Cooperativa Lletera de Bellver: senyor Pere Isern, president del Sindicar Agrícola de Prullans; senyors
Freixe, Artur Isern i Didac Toldrä,
deis omentats Sindicats; senyors
Tunera i Pone, de Pulgzeri; senyor Vidal, del Comitè de Cereals;
seny or Camps, del Cornee de Ramaderia: senyors Rigol, Albereda i Pi
del Comité de Fruites i Vendares:,
senyors Roves i Moliner, de la Cooperativa de Lleteria, de la Sen d'Uraell, i una nodrida representació de
tots els Sindicats velos, el nom dels
quals fóra difícil d'anotar.
L'alcalde de Bellver de Cerdanya,
dóna la benvinguda als forastera i fa
benvinguda als forasters i fa ressaltan la importincia que te lacte per
a la ramaderia catalana.
El president de la S. A. de Catalunya explica el proces de les Assemblees de:5 diversos Cornees que
formen l'entitat per ell presidida, fent
remarcar que la seva veu es la de
tota la pegesia organitzada que vol
demostrar el que es i el que representa per a reconomia general de!

portin g roa i ela renväs la marca
del pala Carta* ea i
p recisa 1 de amera AMAN' q ue no
dOni lbs a rontemicall‘
, La patona idell arraearea del
senyoe Zalueta foi ,afli4 ha gran
intuda pela reman" ala INIs per
adatetatiei aprovaren lis menudea
conchoioas.
El senyor Eduard Sirvió, cap deis
.
Técnica de la Gaaccalityt, fa
'úss de la paraula i fa resitaltar la
necessitat de formar nous Sindicats
a la Cerdanya. Diu qua la Cerdanya,
anal l'Urgellet, el Pallare i Ii Vall
d'Aran. han d'ése« les ecusarques
ramaderes de Catalanya, en lee quals
cal obtenir bones reces suisses, no
barreges sense nona n; anteeetlents.
Afesseix que s'adhereix a totea les
eonclusiono, i excusant
del conseller d'Economia i Agrieultura acaba el seu parlament, el qual és
su'oratIlat entusiàsticament pela assern
Elblesietne;Or P one, de la Cambra
Agrícola de la Cerdanya, de Puigcereal. saluda la Cerdanya petin i fa
Pública l'adhesió de l'entitat que representa a la U. S. A. de Catalunya,
per considerar beneficiosa la t4sce que
ele seas dirigente descabdellen,
Finalment. el presiden-u, senyor
Carlee Jordi, fa un res= de Pacte.
Exeusi, per l'hora avançada, /ea salutacions de rigor del: reprmentants
dels diversos Comites de la U. S. A.
Remarca que els fets demostren la
necessitat de la sindicaei6 entre els
a g ricultora 1 enmadere catalane, recelrada per la tasca benefactora dels
tecnio. Atiesa dient que la riquesa
agrícola és la base de les grano naeions, i que amb rharmonia de tots
farem gran la riostra Catalunya.
Nodrita aplaudiments paleasteis la
conformitat dele reunas a les encertades p ermites del terina. Jordi.
Eren oree de lee don que s'amiba
Pacte_

PESTES DE PRIMAVERA

país.

El secretare general de la L'. S. A.
llegeix l'acta de l'Asseenblea anterior,

celebrada l'any pensar a la Sea d'Urgell, la qual és aprovada per acla-

mad&

A continuació és proclamar el nou
Comité per al vinent exercici, integrar pels representants dels Sindicare
de la Sea d'Urgen, Comarca de Bages de Mantesa, Figueres, Bellver i
Prullans.
El senyor Artur hertz del Sindicar de Prullans i les seres rodalies.
llegeix un 'uní/e:je treball incitan:
a les joventuts pageses a incorporarse al rnoviment sindical.
El senyor Faixa. de la Cooperativa
de Lleteria, de Bellver, descabdella
la seca peroraeiä plena d'cruclició i
¿esprint sindical. Dentaria ser a la
perita Cerdanya, que la Generalitat
organitzi un Costura ramader.
El senyor Josep Campe, del Comité de Ramaderia, va presentar en
un brillant parlament les segilents
conclusione: "La Sinclicacie com a
mitjä de solució dels probleraes remeden". Primera: L'Asee:ubica recone j a que rassociade professional
és l'únic mitjä que tenen els remeden per a aconeeguir el rendiment
indispensable al foment de la riquesa
remeden.
Segona: En l'estat de deserganitoció per a harmonitzar eis interessos dele cerealistes ame el dels ramaders, caldria que eis ¿reta d'entrada del Mar de moro mantinguessin
els preu de lerda entre els limita que
no essent de ruina per als (=oestes,
fossin assequibles als remados.
Tercera: L'Asernblea veuria anal
satisiacció que, mentre no iuncionin
els escorxadors comarcal' que serien
la solució penqui les carns obtinguessin un preu remuneraslor, ins
estudiar pel Comité de Ramaderia de
la U. S. A. restabliment a Barcelona
d'una oficina que tingués cura de la
collocació deis productes ramaders
orearetzate
En la discussió d'aquesta ponencia
Ini intervingueren el senyor Vilanova,
del Sindican Agrícola d'Agramunt, en
nom dele cerealietee d'Urgen, la Segarra i Pla de Lleida, i el senyor
Jordä. Va ésser aprovada aquella P o
amb les tres conrlueions, en--necia
mig de eran% aplaudiments
El senyor Ferran Zulusta, presiden..
del Comité de learnaderia, va presentar la següent ponencia: "La
Ramarteria i els tractats comercial,
amb l'Uruguai i Hnlanda", amb les
tres conclusions:
Primera: L'Aelemblea dernana la
revisi6 del Traetitt de Comerç aire!)
l'Uruguai i que en procedir-hi eiguin
consultara t tin g uts en tem p le els
interessos ramaders.
Segona: L'Assetriblea dentaria que
sigui aplicar el regim de contingente
en les iniportacions de formatges
d'Holanda i de toas els altres paisos,
com a mitje de defensa de la producció ramadera del territori de 13
República.
Terrera: L'Assemblea 'm'alele que
ele 0119 importare, i de conforme
tal amb el COrWeili de nrusselles

sospitoso3
cletin¡uts

Quatre

Uns agente de la brigeda social precediren a la de •enció de (platee individus al ornen de l'Are del Turre, la
presencia dele guara en agrios indrer no
taletreas eaplieatr eauentaeliaincue
Segens ~lila, es tracia de mune
individus de naclonalitat espsns ola, eeet't
erre parlen molt malament i ame diiicultat l'espanyol, 1 es, segons digueren, per
haver roerla molta ano a França.
Manquen de decomeruseiii, i es tenen
~pites que no inguinal' vingut arnts
änim de formar atad d'alguna banda
d'atracadors.
de la tarda.
EN lloren ocuparles diverses diretrinne
414.~«~~~~114. de persones que S nl,t1 conspdfl per la
pedida, i ee veas* de mestprervar el,
ANVIILU LIS NOTAS
tdectivament, valle contrastase a unes
OATAIsA ama ele ~ere pa' a trabando'.

La Pira Nocturna do

Flors

Despees ¿'hayas parlat diverses vegadee dele ante, mes importante 1 eorollosoe del programa, de les Fonts Màgiques
illumlnaclons de MontJuic, concursos de Colees 1 Carrosses
Floras, Cds Blano, curses de
braus, provea esportives, conceles, bella j altres esbarjos que
se celebraran a Barcelona des
del die 7 a! 13 sota el patrocine
de le Generalitat 1 de l'Ajuntamena ernh motha del tercer aniversad de la República. cal cementar, per la seva especial significacid barcelonfna, la Firä
Nocturna de Flors. que s'obrirä
el proper dia 9, a la Rambla de(
ma tele nom.
E8, com hem ¿lt, una Fira
nocturna que, ultra l'atractiu de
reunir exposades /es filma més
boniques, totes les vertedores

(l'Aran cura de guarnir llurs
paredes I tenlr-les artfetleament
illurninades per tal de produje
una forte impressle de bellesa,
que no dubtem farä desfilar tot
Barcelona per la Rambla de lee
Fi

a r9.

Ande l'objecte d'estimular la
presentarla mes acunada deis
110e9 de venda, el Patronat de la
Rambla de les Flora alarga/1i

y :Silla/nos premie, que secan ad-,
judieuts el dia 13, en desee claue
sumada la Fina.

JOAQUIM MITNTAL
De I'llavana eras arriba le
de la mort
(siseet patriota qua, en aquella,
feu emitiere un veritabla

dolorosa nova

defensor dels idoala alliberadora
da Catalunya.
Durant la eeva ¡larga residen-,

da

l'Ha y :ala va ocupar Impura.
Cltrrecs en les principal%
instiluciona de cultura 1 palde,tienes calahinee, enlre ellee el
a

Iirtils

Ceetre Catalä, Ins Delegad() da
l'Assocjand Protectora de l'Ensenynnee Catalana la Societat
tle Beneficencia çle Naturals de
Catalunya. •
Fou lambe un de/3 membres que
intervingueren lasolt ditectament
en la retlacciO de la Ccinstilueles
Provisiorial de la República Ca"
talaran aprovada en l'Aseentblea
Constitucnt del separatiente caI alä celebrada a l'Harem+ sota la
presidencia de Francese Maelä
Ventura Gassol el dia 30 ae setembre de 1929.
En cap ocasió que raJut de
Jouguna Muelen; füu elemanat
ne va Bota ir ni una paraula
galiVa dele seus !leen, Len al
contrae' reitere sal trabas-a al
davant d'equelles COS*3 que la
dIgnItat de la suelda reetarnnca,
Juaguita Muntale, junt arab els
doctor Mimó, Andreu Petit, doctor Murillo, J08141. COUlinglet
filtres patrjotes, fou qui va ea-,
tructurnr la vida del Centre Calada en el sentit de fer-ne un
Bagar de ceritebles patriotas que
amb dienitat treballessin per la
Iliteertrit de Cattalunya.
Abs setas tarniljarietalaim, qua
litigue en gran nombre, enviene
el nostre condal desit j ant que la
seva vida de estella elite un
taternple per a Sota . els »Llene
tillureate de la pi,trie.
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EL CINEMA
í--

LES ESTRENES
"Justicia divina"
Oollseum

M. O. VA.

Film tret de l'obra teatral "Payment
Deferred", dirigir per Lothar 3Iendes.
atnb (sumir-ti erErnesr Va/da i Claudine West; fotografía de Merritt B. Gerstad, j interpretat per Charles Loughton,
Maureen Dorothy Feterson
Neil Hamilton. El primer film interpretar per Laughton, tret d'una obra
que representxu, amb gran hit. al

l'acció en el mateix temps en qui la va

escriure el seu autor, i els actors, és segur, s'hi haurien sentit mes identificats.

"Canto de cuna"
Fantäsio

Adietes Associate

Film de dibuiros en colora de Wats
Disney, titular en curtir: "Lullaby
Land", cantar en espanyol.

I

Mitzi Greco, 17 per roo; Johnny Weiss
rnuller, que va aparéiver en "Tarzän de
los monos", avui té només 1,5 per roo;
Lew Ayres, 14 per roo; Jackie Cooper,
el petit actor de les "Peripècies de
Skyppi", obté 14 per too; Douglas
Fairbanks Jr., 1'2 per loo; Boris Kai'
los', que (fu "El doctor Franlsestein",
ha obtingut tumbé 12 per 100, igual que
William Powell i Fay Wray; han obtiagut el l'o per roo Joan Bennet, germana de Constance. Dolores del Rio , l'actriu mexicana, i Poli ), Moran, que hm,
vist diverses vegadcs junt arnb Marie
Dressier, que ocupa el primer lloc d'aquesta classificació.
Aquesta estadística ene revela resultato insospitables. En ella veiem Marlene Dietrich i Greta Garbo classificades brea endarrera. Jackie Cooper, l'encelent petis interpret gaireU oblidat.
La elassificació dels cómics is lambe
forza interessant: Marie Dressler, Will
Rogers, acije Cantor, Wallace Beery,
els quatre germans Marx . Wheeler and
Woolsey, etc., es classificaren en els primers lloro, mentre que Harold Lloyd ocupa un dels darrers, i Blister Keaton i
Charles Chaplin ni tan sols es classi-

Walt Disney ens presenta amb aquest
"Canto de cuna" un altre dels seus meravellosos dibuixos animats en colors.
En aquest ens trobem amb un menut
Broadway.
de cosa d'un any al qual la seva mare
bressa percroé s'adormi. En el que els
L'obra teatral de que és tret el film surrealistes en diuen pee -somni va al
"Justicia Divina" és ben bé per revelar país on les coses viuen la vida que els
les condiciono d'un actor, ja que, indio- infants els atribueixen. En aquest país
cutiblement. és lana obra de primer ac-- el menut, seguit del gos de roba, fa mil
tor, tense el qual, ja que totes les reac- maleses, ¡ esta constantment a punt de
cions passen pel protagonista, la intri- fer-se mol. Entra al ¡ardí prohibit, on fiquen.
ga no oferiria cap interes. I no volem hi ha totes les coses que punxen o taM.
dir ara que fos possible de donar la ma- llen i que Walt Disney saja fer viure
teixa acció sense el protagonista, sind amb una gracia tan admirable, i finalsolamentl, si la seva intervenció dos di- ment troba l'home de la sorra que n'hi
luida en episodis secundaris, com sol fer- tira grapats als ulls fins que el té ben
se en multitud de films per aconseguir adormit. Aleshores la mare l'acotxa be,
i a'ha acabas el film, un film deliciós
el que s'anomena atmosfera.
Lothar :tiendes ens ha estalviat com tots els de l'autor i que un dia volaquest cúmul de coses que fan l'am- driem veure reunits en una sola sessió.
Per a avui, dimecres, a dos quarts
bient i ha anat de dret a l'acció per doA. FERRAN vuit del vespre, al local del Club Alai
nar-nos les reaccions d'un borne que,
Núria (passeig de Gräcia, 26, tercer)
aculat a la miseria, ple de deutes que
donara una conferència C conegut cino podra pagar i apunt d'ésser tret
neasta de l'Associació Cinema Amateur
del banc on treballa si no els paga, as- La popularitat, segons un Ea Josep Fontanet i Maisén sóbre el
sassina un parent que li arriba una nit
tema "El cinema en els club excursioconcurs
de pluja, amb la tartera plena i que es
Mstes". Seguidament es projectaran
nega a ajustar-lo. I l'enterra al jardi.
filmo molt interessant; del mateix autor
Des daquest indret l'home se sent perAnualment els explotadors ameri- de Montserrat, Mallorca. Nória. Olot i
seguit per la consciència, i, encara que, cano organitzen un concurs amb la dels bells inirets de la Co sta Brava. En
gracies i aquells diners, operant en finalitat de coniixer les &Tristes que la dita sessid queden i nsitats toreo 12francs, ha fet fortuna, no viurà tranquil, "rendeixen més diners".
ent:tats excursionistes i simpatitzants.
i la seva dona, creient-se abandonada,
El primer lloc ha correspost, igual* El secretari del Jurat de l ' Asso
se suicididara, cosa que farà que ell ment que l'any passat, a Maria Dress.
Cinema Amateur ens notifico-ciaóde
sigui acusat d'assassir.at. Paga, duques- ler, seguida d'un cómic de g ran poci ne ja han estat entlestides les seres tasta manera, un crim comes amb la pena pularitat a América, Will Rogers,
per un altre del qual és innocent. i se que aquesta temporada l'hem vist en ques i que acial rs Sara públic el fall
un tilm d'Henry King, "La fira de del Concurs de 1931 primer que ainb
sotmet al castig.
El film, corn hem dit, és tot elt un la vida"; Janet Gaynor, Eddic Can- caràcter general ha rtrganitzat l'Assofilm de Charles I.aughton, ; Lothar tor, Wallace Beery, Jean Harlow, ciad& de Cinema Amaban-.
:tiendes ens porta a través d'ell evitant- Cla'rk Gable, Mac West, l'interpret
* L'I ns l i tute of Amateur Cinemato.
nos tota truculencia material, peró sen- de "Lady Lou", Norma Sisearen i los. graphers, de Londres, acaba de dernanar
se estalviar-nos cap neguit moral. El naCrawford ocupen els deu primero a la Secci& de cinema de C. E. de Cacrim, en aquesta pelficula, hi és pura - lloro d'aquest interessant concurs.
ta lun Ya que vulgui trametre-li, a eones
Cent setanta-tres "vedettes" han es- seves, còpies dels millors films del
turnt com catolitzador; en sentim conotat
citades
en
aquest
"referéndum",
tantment els efectes morals, pub no
111 Concurs Cata/st de Cinema Amateur.
assistim a la seva realitzacid, i això és en el qual trobem percentatges en
Aquesta peticiO, feta abans de conéi.
molt d'agrair perque generalment els extrem curiosos; aixi veiem que: els xer-se la producció Presentada al O nt
film, d'emocions fortes salen treure-les germano Marx amb el mäxim de
-curo.pale:s
user at q ue hom
mes de la presentació dels actes mate- puntuació, 235 per cent; després deis l'estranger de la silva dels
nostres prorial, que no de les reacciono espirituals. cómics que ja hem esmentat, Buig ductors amateurs, els films dels
Juntament amb Laughton trobem en Crosby, el cantor de la radio ame- grácies a l'entusiasme d'organització que
aquest film Manteen O'Sullivan, una jo- ricana, avui estel cinematografica,
setnpre ha tingut el centre, colaboraran
ve actriu sensible i simpàtica. i Dorothy 23. 4 per cent; Wereeler and Woosey, des d'ara no sularp ent al nodriment de
Peterson, característica de grans candi- una parella cómica poc coneguda ad, la nostra Cinemateca de la secció de
recordem d'ells "Forasteros en Holly- cinema, sind lambe a la forunació de les
clon,.
Un film molt interessant, ben dirigit wood'', amb 197 per cent; Edward G. cinemateques estrangeres.
Robingon, intèrpret de "Little Cesar",
i magnificament interpretat.
amb io'r per cent; Slim Sumerville,
* Demà, dijous, a les deu de la ver"Felipe Derblay"
'8'8 per cent, i Zata Pitts, la seva la, tindrá lloc al C. E. de Catalunsa
companya
en
diversos
films
cómics
segona
sessió del 111 Concurs Català
Fantesio
de curt metratge, t8'4 per cent; Mau- Cinema Amateur, en la qual seran pro• DIreoteurs Français A830C1612 " rici Chevalier, que en algun temps jectats
"[lastres des'
els segiients
Film tret de la famosa noveila de gaudi de mes popularitat que ara, a qu i" , " Carbó " , "Folk-lore", "AtletisGeorges Ohnet "Le Mostee de Forges", jutjar per la puntuació, que arriba so- me", "L'artilleria 51.1 l5All a Id munta dirigir per Fernand Ribera; supervisió larnent a 183 per cent; Frederic nos ", "Nmiciari breu 5933-34", "Pesta
d'Abel Gance ; f alegra( ia de II arry March, guanyador lany 1932 del pre- major" i "Despertar de la cambra".
Stradling i Georges Lucas, amb música mi dinterpretacid, ha obtingut ara
d'Henry Verdum. Presentar per Febrer un promedi de 16 .6 per reos; Robert
Montgomery, igual, 166 per cent;
i B/ay. Interpretar per:
Helen Hayes, premi 1933 dinterpreRolland.
Philippe Derblay,
tació en "Adéu a les armes", 152 per
Moulinet, Lioso Belieres.
La marquise de Beaulien, Paule An- cent; el dinàmic James Cagney, que
hem vist en "Ha entrado un fotódial,
* Aquesta nit, al Tívoli, ha estat
La baronne de Pregonds, luna Genin. grafo", tia per cent; Lee Tracy,
Athenais Moulinet, Cristiane Delyne. l'extellent intèrpret de "American Sisada la celebració de la funció bené12
fica
Bluff",
organitzada per "Cinaes", d'acord
per cent: Sally Eillers, 10'6
Suzanne Derblay, Chislaine Bra
Le duc de Bligny, Jacques Duntesnil. per cent; George O'Brien, y per cent; ami) la "Distribusid Espanyola Ufa", a
Le baron de Prefonds, Jizers Codet. Ano Arding, 8'9 per cent; Marlene benefici del dissortat agcnt de vigilanDietrich, 84 per cent; an retrocés cia senyor Guevara. •
Ottave de Beaulien, Gay Pare,
enorme; Greta Garbo es ciassifica
El programa comprendrà , demés
Bachelin, Jean Da/oc.
amb 7 .9 per cent; =mi no és capaç l'actual del Tivoli, del qual forma part
Pontac, Robert Osanne.
d'entendre aquests daltabaixos causats la deliciosa prod UCCi6 musical UFA
Gobert, Claude Benedict.
per l'opinió variable del públic; se- "Guerra de valses", l'e , treaa de la qual
La famosa noveHa de Georges Ahriet gueixen encara Richard Barthelmess, ha constituit un dels més brillants trinmis
que baria extasiat els nostres pares ha que hem vist darreramen t en "Es- de la cinematografia alentar/ya, i l'acestat portada al cinema mes d'una i més claus de la terra", 78 per cent; John tuació de la moderna orquestra "Rode dues vegades, sempre amb el mateix Barrymore, 76 per cent; Ruck „Iones, land Dorsay et ses cadets". que s'ha presèxit, fet, sobretot, del record deis nom- 75 per cent; Paul M q rll, 75 per cent tar desinteressadanuent per a cooperar a
brosos lectors que ha tingut. Aquesta tarnhi; James Dann, 72 per cent; rèoit de la funcin.
vegada és la vertió sonora de la novel- Marion Davies, 7 per ceta: Ruby
.4 Rolan(' Dorsay prendrà part, gala el que hem vist al Fantásio amb igual Keller, que recordem del) "El car- lanunent i desinteressadament, en la
éxit que les altres. El conflicte intim, rer 42" j "Vampireses 1933", 65 per fundó benèfica del Tívoli que ha orgaen ell mateix, no perd amb el temps; cent; Spenter Tracy, ibero: de "El nitzat "Cinacs" per a rlemá, dimeores,
perii els seus adaptadors obliden que poder t la gleíria", 6'2 per cent.
Tom Mix, un cavallista en altres ternas a la nit, a benefici de la vidua i fills
gran part del problema és social, basat
de l'infortunat agent Guevara.
en els prejudicis de l'època, i aquest sí rnolt famós, 6'1 per itx); Clara Bou:,
Roland Dorsay encentará amb la seque no és el rnateix en el nostre temps. que es veié obligada durant algun temps so:, orquestra els números millors i mes
1 Es en aquest aspecte, sobretot per la a abandonar el cinema, ha obtingut 5.9 destacats del seu aplaudir repertori. A
preocupació d'actualitzar l'acció, que el per roo; l'elegant Kay Francio, 5'9 p:r continvació es projectarä el film "tautefilm, per contrast, resulta antiquat. Ara roo igualment; Claudette Colbert, 57
ma de Valses".
que hart desaparegut totes les preocupa- per loo; Joan Blondell, rheraina de
Per a rexpressada funde, benéfica de
cions que venen a ésser el nus de ro- "Varnpireses 1933", 56 per los; Sta!. denla es poden adquirir les localitats
bra, els adaptadora haurien pogut trobar Laurel ¡ Oliver Hary, 51 per roo; Bär- al Tívoli, sense recarrez, a partir d'aaltres motius per al conflicte sentimen- bara Stamoyck, 5'o per roo; Walter
tal, si el volien fer actual o bé podien Huston, 47 per roo; Constance Bennet. rui.
* L:ésser un nser "desconegut"
situar-lo en el seu temps i hauria estat 45 per 100; Gary Cooper, 45 Per roo;
Georges Raft, a'o per roo; Charles Fas- té els seus grans avantatges per a un
molt millor.
celi,
per
100;
el
conegut
cómic
Charactor,
ja sigui que aquest actui en el
36
Fernant Ribera ens dóna una direcció
molt directa, guarnida amb originals les Ruggles . 3 4 per roo; Ronald Col- teatre o en el cinema. perque li perpresos d'una escena a raltra i amb certs man, l'excellent actor, obré solament met de treballar
Heut ad la declaració de Charles
moviments de cambra, sovint gratuito. 32 per ton; Sylvia Sydney, 2'9 per loo;
Katherine Hephurn, eitel que féu seit- Laughton, actor de fama, tant en el
que denuncien la intervenció
jis quan aparegué, 28 per roo; Jack teatre com e nel cinema, el qual ob
Gana.
-tinguévseyalrofpns
La interpretació, convencional, hauria (, ile, 26 per lelo; Ramos Novarro,
pogut &Juez molt mes natural de colocar a:uper roo; Harold Lloyd, ir per 100; en la caracterització del paper prosagónic de "Justicia divina", un filrn
de Metro Goldwyn Mayer, que e) dissabte de Glòria s'estrena al Cinema
Capitol.
"Justicia divina" és un drama de
misteri, en el qual un home comet un
crim, que queda en la impunitat, pub
és castigat mes tard per un altre fet
de sang, que en realitat no ha comes,
pené, del qual, Der una serie de circumstal-teles que el comprometen, apareix
com a presumpte autor, sense poder
demostrar la seva innoeincia.
* Mal no haurfem eregut que el
lamba pugilista Max Baer foz un actor tan eomplet ¡ de tan gran «l'out-
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D'UN FILM A L'ALTRE

grestadors, la película ens tonta una

Vegeu al1111 CITALINIII
Un programa excepcional
Spencer Tracy en
LA LEY DEL
TALIÓN
i James Duun en
¡HOLA, HERMANITA?
dos films de base en un
mateix programa

FOX

1

rarnent. En "El boxeador y la dama"
veient a Max Bacr cantant, ballant i
actuant cont qualsevol actor cinematográfic, en el seu rol de galant, i per
últim, en un match amb Primo Caenera, una veritable Iluita plena d'emoció i d'interès que es ansiosament esperada per tots els aiicionats a aquest
esport i al mateix temps per tots els
aficionats al cinema.
lieft d'assenyalar tumbé que "E!
boxeador y la dama" ha estar dirigida
pel director Williams S. Van s
\V. S. Van Dyke sa sabut donar a
"EI boxeador y la dama" un repartiment digne d'aquesta gran producció, que esta compost per Myrna Loy,
Max Baer, Primo Carnera, Jack
Dempsey, Walter Huston i Otto Kruger.

* SPenc e r Traes', el protagonista
n le "Sangre joven" i st El poder y
la gloria", ve a presentar-se novament
davant del nostre püblic en una nova
interpretació: "La ley del Talión".
Com en totes les seves pelicules , ens
trobern davant d'un argument fort,
d'emoció extrema. Un ex-gangster,
antro contrabandista de cervesa, is
traicionar pels seus subordinats i enviat a presidi amb una condemna de
cinc ans s. .l entre está complint la
seva pena, el seu antic ajudant passa
a dedicar-se al segrestamen t con/ a
mitjà de vida fácil. El terror arriba a
apoderar-se del país i arriba la declaramn de guerra per part del govern als segrestadors. Per a l'exgangster, taiimateix, la conde/tina ha
servit per a trohar la seva regeneració. De cana laultic fora de la hei
arriba a Iluitar al costas del govern
en la persecució de la banda de se-
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Di6 Su corona, su país..,
todo.., por el amor.

een, JOHN OILBERT
lan Ketth Lewis Stone I
Elizabeth Young
Director
ROUBEN MAMOULIAN

Encarregueu les vostres locaibais amb anticipació per a
aquests magna producció. Avui,
demà 1 demi ps.us, darreres
projecclons de

El boxeador
y la dama

magnifica història drainatica, que troba en els seus interprets la justa réplica, entre els quals destaca en primer lloc el treball de Spencer Tracy,
que interpreta la figura de l'exgangster. Claire Tresor, la deliciosa
rossa de la Fox, té a cárrec seu el
principal paper femení. Altres personatges són interpretats per Ralph
Morgan, a qui hem pogut admirar
darrerament en "El poder y la gloria" i "limallas de oro", John Miljan, Mat llc. Hugh, Kathleen Burke,
Mary Mason, Howard Lally, etc.
* Ruthelma Stevers, la bella rossa
dei teatre novayorqui, obtingué extraordinari èxit en la interpretació dels
seus primers rols, i, en conseqüencia, la
Cohnnbia lt len avantatjoses proposi status, i la requerí sola exclusiva. La seva tasca en "La dama del Club nocturno", película que presenta Cifesa a tot
Espanya i ea la qual apareix amb Adolphe Ilenjou i Mayo Methot, influencia
en gran manera parqué la productora
clec:dis assegurar-se la collaboració de
la sir/marica artista, i la incorpora al
grup de les SeVeS estels, con/ Bárbara
Stanwyck, Constante Cummings, Barbara Wecks, Genevieve Tobin i altres.
La Warner porta Rutlielma Stevens
a Hollywood, especiahnent per a un dels
papera de "Lite Bogine". Es trobava
llavors en l'elenc de l'obra escénica
"L'Ira voz en la vida'', co un deis teatres de Broadway, on ja havia actuat
ami) Crea en ahí-es diverses obres.
Miss Stevens coi/tensa la ses-a carrera teatral a la Nova EscScia, amb una
companyia ambulant, i en la veritable
atmosfera de cómics de la llegua, actuant moltes vegades davant els tradicionals Ilusos de petroli. A Nava York
fou periodista per algun temps, i eserivi una serie de cróniques que publicava un Sindicat. Dona de cultura, Rutheima Stevens té un esdevenidor molt falaguer en el llene parlant.
'4 "Sor An g élica", que atrau les
mirades sie tots eis cinefils espanyols
durant la sena realitzaci6 als estudis de
Montjuic, despunta ja com a prometedora realitat en el firmament del cinema nacional, granes a l'impuls de Selescions Capitolio, que amb aquest primer film sla llançat, plena d'oprimísme, a la producció, i amb ella a la valorització de l'esperit artistic del nostre
poble, puix que la seva orientació plausible és la de la creació d'un planteld'artistes en els quals el cinema nacional pugui trabar una base solista.
* Sisa estrenat "El boxeador y la
dama", film de Metro Goldwyn Mayer,
al cinema Urquiracna.
Cal que tinguerp en compte que ha
estas dirigit per IV. S. Van Dylce, el
director de diverses produccions cinematografiques, i els actors són Max
Baer, el descobriment de l'any, artista
de simpatia i d'humor, i Myrna Loy, l'enquisida actriu que en aquest film se'ns
apareix corn Ur1.1 cantant tic ven dúctil i plena de tonalitats. Walter Huston,
nue té al seu arree el rol de professor
(l e ly,K3: Orto Krugger, el simpätic i
intelligent galant. i per últina els famos, pueilistes Primo Camera i Jack
Dempsey. que tenen a llur arree rolo
d'importancia.
A TrI t` 5, iS admirada amb entusiasme
la revista musical scéSre els exercicis d'entrenament d'un hoxador. Res de més original i ruracids nute al/testa revista en la
qual veiem cantar i hallar el campus de
pesos pesats d'América, Max Baer.
Un assumpte sentimental , un film de
ó, ce isorlis esPortius pels
gran presentaci
pugili s tes Primo Carnera. :rack Dempsev, Max Baer. un conitint de "girls",
tot aix?, conté el film "El boxeador y
la dama".
* S'Ira estrenar al cinema Ca pitol la
rle Metro Goldwyn Mayer.
"1"st:da Divina".
• Ens sichern davant una pell:cula que
arriba a commoure'n « plenament, sense recórrer a feto solirenaturals ni a escenes moltes vegades repulsives. Aquest
film es pot censiderar crin la consagració de Charles Laughton, l'actor que
arriba a impressionar-nos de manera tan
prnfunda.
Maurern O'Sullivan interpreta el rol
ele la fila del dissnrtat matrimoni que
sofreix el ristie d'un crirn rU l e ha que*
da r impune.
Fustraordiniariame n t moral. aquesta
t isris ess ms;trs rrn e fe impossible la
nau f lt fel , citat per al qui s'ha penas
Soma de la bici.
4. Krimsky, el galant aventuren
conegut per les seves aventures i pels
seus robatoris entre l'alta societat
internacional Huía a les seves copalII es unes significatives senyals que
denotaven la despiadada tortura de:
fuct, tan correas a la legió estrangera.
La història d'aquellcs senyals havia quedar ignorada de tot el móta
Sois un capita de la legió a les
ordres del qual havia servir Krimsky
savia de la seva existencia. I la co•
neixia el capita perqué el seu iracas
arnorós del qual havia tingut Krimsky
la culpa perque hacia conquistar l'amor dc la dona que adorava el espitó, baria portat a aquest a infligir-li el terrible cästig del qual
quedasen ja, a aquclles alçaries, mes
que aquelles indelebles senyals i el
foc inextingible d'una venjança gue
tard o d'hora havia de venir a les
mans de Krimsky.
1 quan aquesta se li oferia amablement, va ésser a l'amor al que havia
de servir de sedant i havia de fer
ohlidar vells rencors Ter a lliurar-or
de ple a la tova naixent felicitat.
Aquesta aventura succeeix, entre
altres pleitea d'interès en el film Scleccioas Capitel completament parlat en espanyol. "Dos noches", del
q ual són interpreta Josep Crespo,
Conchita Montregro, Romuald Tirado, Carles Villanas, Antoni Comelies. etc. •

LA MUSICA
NOTICIAR!
Les festes de primavera al Liceo,—
Pot donar-se per descomptat réxit
de les pròximes funcions que, amb
motiu de les festes de primavera, es
donaran al nostre primer teatre !frie.
La celebre massa coral de Romania obrirà el cicle dmuestes funciono,
que vindran a éster la nota més destacada de les festes, el vinent divendres, dia 6, amb un festival suggestiu
i interessant, amb les obres més importants d'aquell país.
La fama de que ve precedida la
massa coral de Bucarest i l'interessant dels programes fan augurar unes
festes d'art inbblidables.
El máximum d'entusiasme ha despertat la primera representació de
l'òpera basca "Amaia", del célebre i
popular mestre, autor del "Caserío",
Jesús de Guridi.
Una nota altament interessant,
que ve a donar gran relleu a la representació, és la cooperació als importants corals de l'obra de l'Orfeó
Estuco Abesbatza, de Dondstia, agrupació que gaudeix de gran fama, amb
els seus 250 executants, els famosos
espatadantzaris i els populars txistolaris.
Confiada la direcció musical al nostre insigne mestre Lamote de Gri-

-as. En el programa de la setmana vinent que s'estrena demä en "Actualidades" han estar inclosos diversos reportatges de palpitant interés
sobre les mis recents manifestacions
deportives a tot el món, entre elles
les de la cursa ciclista de sis dies
a Nova York, la fantástica prosa de
velocitat per Hans Stück, a Berlín ,
els assaigs del trimotor Portez, les
maniobres del regiment de dragons
oortades a cap a Franea sobre motocidetes, exercicis d'equitació a Roma.
regates, gimnasia rítmica, etc., i altres actualitats de les esferes politioues i socials de tot el món.
De més a mes, figura al dit programa d'estrena, un extraordinari documental Ufa "La isla de los cisnes
silevstres", realitzat pel doctor Schulz
També s'estrena una revista femenina
arnb el "Concurso de los ojos más
bellos de Paris" , uns dibuixos sonors
molt divertits i el darrer Noticiar
Eclair rebut de Frailes..
444444444444444.44444.444.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

gnon, ¡ de la interpretació a artistes
nacionals tan ben conceptuats com la
soprano Zabalbalesco, el tenor Altube i el baix Olaizola, són la garantia d'un exit complert.
Amb tals allicients no és dubtós
que el Liceu será el lloc de reunió
del tot Barcelona i del gran nombre
de forasters, essent superior a tot
cálcul la comanda de localitats Per
a aquestes interessants festes d'art.
Divendres, dones, el Liceo obriti
de nou les seves portes arnb tots els
honors.
Associació de Cultura Musical. —
El dilluns vinent celebrará l'Associació de Cu:tura Musical el seu concert d'abril, en el qual presentará la
gran cantatriu Lotte Schoene. Aquesta prestigiosa cantatriu va néixer a
Viena. Essent molt jove palesa excepcionals disposicions per a la música. Fou deixebla del famós professor de cant Reas, com també de Maria Brossernent. Des de l'any 1528
conquerí a Paris una gran popularitat,
assolint èxits esclatants als dos grans
teatres d'òpera de la capital de Franca. Lotte Schoene és ben coneguda i
admirada a tot Europa.- Ha realitzat
concerts a Anglaterra, Estocolm, Copenhaguen, Brusselles, Anvers, Holanda, Suissa, Italia, Hongria, etc.

PRIMERS PLANS
* Recordem eis titols de les darreres produccions americanes: "El
boxeador y la dama" — actualment es
projecta a Barcelona —, "Una dama
de batalla", "Una dama galante",
"Asesino de damas'", "Las damas de
ben amar", "Buena dama", "La da
ma bailarina", "La dama jugadora"...
* Stan Laurel, per motius de familia —un divorci que des de fa
ternps no el deixa tranquil—s'ha retirat momentàniament del cinema.
Hai Roach, que ja ho tenia tot preparat per a començar la iiimació de
"En el país de les joguines", en vista
d'aquesta contrarietat ha començat
les gestions perque Wallace BeerY
Raymond Hartan s'enearreguin de la
interpretad& d'aquesta cinta. Recordern que aquesta parella de cómics ¡a
han actuar junts fa alguns muy:u.

*

Joseph Bruno ha tornat
atub en fi:rn que es titulará "DiaMes grocs", complerament interpretar
per infants innamites. Prdximarnent
senil presentar a Paris per "Club 32".
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latrIBLIDITAT
vaig formar part. va prendre
acord, encertat o desencertat, per al
foment de la construcció, a fi d'afavorir els obrers parats. La indústria
de la Construcció. tots sabem que
esta en crisi, crisi provocada en part
per la manca dels solars i dels Materials que s'importen de fora
Madrid.
Si äbans eren cars els materials de
construcció, Inés cars ho seran desprée
de l'augment de les tarifes fecroviaries.
Resulta que aquest govern, que hom diu
que presideix el Sr. Alexandre Lcrroux
(Halles), pren acords veritablement
carrinclons. Cada ministre adopta un
aeord per Ihr propi compte. i el posa
en practica. Exemple: el relatiu a la reviajó de preve de l'Arrendataria de Llumine. En Obres Públiques, hom intenta
arar a la revisió de nombrosos con.
tracte. i fins ara el ministre es resisteix veurem per quant temas.
El MINISTRE D'OBRES PL'BLIQUES: Seg uiré resistint.
El Sr. PRIETO: A pesar de les pamutes de la V. S.. jo m'atinc als fets.
Aqueste nropósits de revieja existeixen.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: A p rofito aquesta interrupcia per
dir a la V. S. que is a pont d'acabar el
termini de temps que el Reglament us
cancedeix.
El Sr. PRIETO: Quina lla s tima ! inSieteiX que es pretén anar a la revisió
de nombrosos contraclea cal evitar
abra. Com que estem en tenme que tot
esta reglamentar, jo trdatic al Reglamento
i valn a acabar. En el vot particular se
eollicita eme mentre no es porti un projecte de totalitat sobre aquest assumpte
a la Cambra, no s'acota' res sobre el
particular.
El Sr. BLANCO, president de la Comissió. din que la snItició ene enrlou
la proposta del ministre d'Ohres PsiMigues no es definitiva. i que. ncr tanto
firs que no es porti tina solueió definitiv a . 1 acord de la Cambra ro podrà
ésser tampoc definitiu, i en aquest cas
estaria molt encerrada la pronosta
Sr. Prieto. Fa història de l'elaboració
¿el projecte i crea une u,, es descalmIlat con, s'assegura. Rebutia el vot del
Sr. Prieto. perque crea que el dielamen recull les asp iracians ele tots
fine:aseos del Govern. Justifica la urg encia del projecte dient ene el clei;cit
de les Cornpanyies ferroviaries és cada
coa m es g ran, fine al punt que algimes d'elles puja mes de toanooenpessetes

Acaba dient que els sug geri:nents del
senyor Prieto es recolliran en el traescure de la discussió.
El senyor OREJA ELOSEGUI:
Dubto de la veracitat de les xiíres donades pel senyor Prieto en el referent
en l'entrada i sortida de vagons a Madrid.
El senyor PRIETO din que, con, eigai que les seves xifres san ofíciala, esta disposat a ratificar-les en el 111Umenl
oportú. Respecte al que ha dit el senyor Blanc, que ha presentat el projecte com a un favor al pais, he de manifestar que l'augment de tarifes generals
suposa que FEstatut ferroviari és per
al Govern un paper mullat.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: Demano la paraula.
El senyor PRIETO fa veure la grovetat del problema, i diu que el dicta:neo de la Comissió estén el del senyor
Guerra del Río a altres 'Mies no afectades pel problema, i això té una grovctat extraordinaria.
Insisteix en que l'Estat ella d'encarregar de les linies que abandonen foreosament les Companyies.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: No existeixen grane diferencies entre el dictamen de la Comissió i
el del Govern. Aquest ha acceptat ele
suageriments i modifications de la Comissió.
En realitat l'assumpte de tarifes no
és mis que un dotze per cent, puix que
na s'augmenta mis que en determinadcs
links en 15 per sao. Aaue et aimment
anth els beneficis que s'obtinguin no
s'emprarà per a repartir-lo entre eis accionistas mes que en aquells límite necesearis perquè segueixin funcionant els
ferrocarril; espanyols. Aquesta anluzló
és provisional fins que es porti a la
Cambra la definitiva. Ja sé que el problema ro s'ha de resaldre així per la
seca extremada gravetat, pera es plantejava un dilema: socorrer les Conmanyies amb els diners procedente directament del pressupost, o augmentar les
tarifes. No es tracta d'intere s sos d'accirmistes: aixia no ens importa.
Un altre dilecta plantejat és. si cal
ajudar les companyies, itti ha de ier-ho?
Els espanyols en genes al o aquella que
viatgen en ferrocarril? Jo crec que
aquests, i vencent la impopularitat de
la mesura vaig portar la proposta de
l'augment de tarifes. Insisteixo en que
co m'importen res els interessos dels accionistes de lee companyies. A aquestes
calia auxiliar-les, ho ha reconegut així
el partit socialista. Jo record() el senyar
Prieto que des d'aquest inateix !loe que
jo ocupo ara defensa l'augment de les
tarifes ferroviàries per augmentar el
sou als funcionaria i obrero de les cornpanyies, ¡ per resoldre-ho tarnbé es tr,r
ba ya amb un dilema, i escollí el cami
que jo he escollit ara. Res mis.
El senyor MATESANZ —Estä
gent, senyor ministre, l'Estatut ferroviari de 1919?
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: —Són les Corts les que han de
respondre. Voleu la V. S. coneixer la
meva opinió personal? Dones que no
esa vigent.
El senyor MATESANZ: —I el de
me?
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES; —Vol la V. S. que ii digui Inés?
No eta vigent des del 14 d'abril de 1931.
El senyor MATESANZ: —Aleshores
som fora de la legalitat.
Els socialistes, en preguntar el president de la Cambra si es are n en consideració el vot particular del senyur
Prieto, demanen votacia nominal, i en
unja de l'Esquerra i Izquierda Repualicana abandonen el saló
La votació dama el següent resultat:
61 vots. tots a favor. La votació queda
anuHada.
Se suspen aquest dehnt, i s'aixeca la
temió a les ea30 del vespre.

Totes les notes pregades

han d'ésser trameses ea
zatalit i abans de les non
del vespre, a la Redacció:
Corto Catalanes, 589, I.n
Les d'esporta. a Barbarä. 11

El

projecte de Hei restablint la LES
pena d e mort

Madrid, 3. — EI ministre de Justi- metre o tes l'apologia d'aquesta
cia ha liegst a la cambra el següent pro- infracció o del seu autor, sera canjecte de llei, que restableix la pena de tig at amb la pena de presd menor.
mort;
El que taguas forArticle (mara—
"A les Corts: Clac i precio és l'arti- mal part d'una associació c intervinculat d'aquest 'projecte. La seva lectura gues en una conspirada que tinguis
no ha de deixar lioc a dubte g respecte per objecte cometre ele delictes preal scntit abast de les normes punitives viste.; er, l'article primer, serà castiprevisores que cometen. No obstant, gas ama la pena de presa menor.
cal sortir al pas a males interpretaArticle cinque.— Ei robatori amb
cions que amb propasas poc nobles po- violencia o intimidació en les persoguessin concluir a desorientar l'opinió nes executats per dos o mes malteerespecte a l'extensió i finalitat dels pre- tors quan alguns d'ella portes armes
ceptes sancionadors l'aprovaciú dels i del fet resultessin homicidi o teclees
rierais se soHicita.
será castigat amh ha pena de red:asió
No es tracta d'una modificada, del major a mart. El delicte iras • rat posistema punitiu acceptat en la darrera drà equiparar-se un aquesis casos al
reforma del Cali penal coma. No es consuntat, tenint en compte l'alarma
pretén restalair amb carecter general la produida, els antecedente dels delindarrera pena en els casos en qua asse- ntients i les altres circunistäncies del
nyalava la possibilitat de la seca apli- lee
cació el Codi de 1870 i les flete copeArticle sise. — El coneixement de
cials que Ii servien de complemento Es les causes veis delictes a que aquesta
persegueix únicament i exclusivament Ilei es neinrein correspondrà als Triasolar un sector de la criniinalitat per bunals de dret de la jurisdicció ordital de definir-lo i sancionar-lo en una naria, menys en el ces de declaració
Ilei d'excepció, reclamada amb inmeri de l'estat dc guerra en el qual ses per la immensa majoria del país, que tord a eo disposa: en la Ilei d'ordre
se sent co continua angoixa davant l'a- públic, seguint-se en la seca tramivene cada dia mes accentuat de deter- tacaE, el procedirnent estahlert en
nnnades manifestacions delictives que ni l'article 68 i següents de l'esmentada
respcnen a cap ideara ni per llur I hei, encara qua no estignin declarare
inspirada, sentiments i tendencies sen l'estat de prevenció o d'alarma.
mereixedores del menor respecte. Són
Sera d'aplicació en el seu cae, eo
finalitats nefandes que revelen en llurs nrevingut en els anides 145 i 197 de
autora la manca de tot sentiment al- la Llei d'enjudiciament criminal. Si
truista, el menysprcu mea absolut a la en els suposats a qué es refereixen
integritat dele altres, quan no al decidit aquests preceptes, el processat o propropösit d'apropiar-Se dels ecos mitjans cessats no designessin advocats deeconòmics. cense reparar a obstacles que fensora, o renuncies el designar i calgués el nomenament d'ofici, aquest
per a això hagin de vencer.
Sein, per dir-lso dar, manifestacions tan cols rodea recaure en lletrats que
de la depravació i bandidatge que ha- portin mes de deu anys en l'exercici
gua de perseguir la nostra antiga llei de la professió i naguin quota igual
amb el rigor que imposaven cir- o superior a la fixa.
En l'aplicació de les penes estacumstancies i que avui tenen principalment focas en gratis nuclis de pohlació tarares en els articics anteriors, ele
Oil troben =hiera adcquat per a en g r- Tribunals procecliran d'acord arnb el
eír la seca actuacia. difieultant lo 135r3 s ea prudent arbitri dintre dels limite
legals. Per a Fexecucia de les penes
policiaca u l'accia de la justicia.
Des de les altes esferes de la Gorer- no regularice en les Ileis vigente, es
consideren que es troben en vigor
naci6 d'un país, rares regades el com- els
articles 102 al 105 del Codi penal
plirnent del deure resulta tasca nlacra: de 1870 i reforma del 9 de l'aus. 1900.
quasi sempre supo a a funcions d'estere
Article final.— La present llei coi sacrifici que en ocasions es tradueix en
meneara a regir el dia de la soya
intim dolor. Cap de comparable al de nubl:eació a la "Gaceta de Madrid"
violentar el propi sentiment per sonal de
tan sois estarà en vigor des d'un
gei xifrant el seil ideal a contenir les ians'
a cm/tetar des de la dita data.
lleis expiataries dintre dele limite mes
La pròrroga de la seca vigencia
benignes i humanita r ia, s'ha de sobre- anicainent medra decretar-se per mitja
posar als seas Inés arrelats anhela per d'una Ilei.
tal de servir la urgent necessitat de la
Queden totalment derogats tots els
seguretat pública, la defensa de la qual
porta al terrible dilema (Vitoree d'esto- erreep tes !erais que s'oposin a la seca
blir penes maximes o lisi deixar que eis exacta aplicació.
professionals del feratgisme puguin seguir imposant-se fredament i deep¡etadament , tot i sahent que ni adhuc en el
renunnitjar dele C:. 505 g is ha d'arribar a elle.
A asentir aqueet fi dintre de la mas
el
estricta legal itat temida el projecte que' cien a
ce entmet a l'aproeacia de la Cambra I
TA Dei:Mota és rerfectament censtint- milite a L'Escorial
cirmal. El text del Cedi fonamental na
Perscritt l'ultima pena Guarda nheolitt es proponen impedir
s ilcrci cobre aque s t pum i remer cf,5
dubte el seu desenvolumment a les lleis
el
ord inäries ele cancter juridir.
FI Cndi Penal. reformar l 'ans' tela, adaavaris
riet aquesta aren anoria, i prevea en la
terrera de les seveo diepne icioni trar s itar j es que la penalitat ne arrihi rnai a
Madrid, 3. — Les Javelituls
equest gran ninn l'apliquin es Tribunal, .eoeialistes de aladrid hall pul:Lidr is heisrlirciA orliniria. ATiesta c. :d. una nula en la qual diuen que
pre e crinci4 humor:a:lela 1 eeepectahle catan
ni, celebraran el miliug del dia
es tracti de la delinn iiaa-in nue podrfem
Et Escorial, perqua el liavern
anamanar comuna, na l.1 d'é s ser obstaele a una nava llei re enenent a rrali- el que busca ;ara, aixa és un anta t e nue can govert/1 -1 ne ha de desea- leeedent per a pertnetre Fattunneixer. a e aerovalant ii aque s t precante eiteda concentrad() t'eta populars
general una exeepria tan forantentarta agraria. Indiquen que s'opasaran
ara, la ore repre senta amtest projecte
per tras els mitarns it aquesta
Em evident, done . , que el otie harn c aneen t recia.
eallicaa de la Camhra tia e s l'alterara.;
El senyor Salazar aliare°, redel rérim penal acrentat ore lu Rerú- feriut-se a
la nota de les JaaeriMica : és solament l'adapcia clama mesura circamstanrial, pile cierta un rednit tals Socialistes, (pie no celebranembre /fe Emires delictives i lee ha ran l'acta a El Escorial, ha cota
'l's ' er aPiirahle durant un termini d'es- filmlet que eslava autoritcat el
casea durada, la priirro g a del qual qne- matera que havia estat emicedida
dard en tot ras supeditarla a la voluntat l'autaritaireib de l'acre d'Acció
del pais.
Popular. Si Noten celebrar-la poCal notar, encara, eme la sonrió mas deu fer-ho. Ara bé, el que no es
gres mai O, es Ele Tribunals al pela-Henal as que tanga lateral
prudent arhitri dels vals nuedi encama- impedir la celebrar:la d'un siete
n/da la fixaria de la pena, solament
que no cerqui els erais ideals
llaman d'aalicar la mes dura quan no
palities. El Gavera relaralara
sigui nos s ible c o n s itle v ne rcp motin
tenuaci6 i concorrin visib'es causes d'a- qualsevul amettava que s'intenta
a reujament i ne bi ha duhte que el mi- El Govertt anp quina as la mesita
llar criteri ha d'insnirar l'examen en de Eautorital. Ja afirmo que els
ensalma& ei s'entén admes d'efici el fall actea socialistes j d'Atetó Popurecarregut.
lar poden celebrar-ee, j adaptara
Els procesos que s'incoin per a la les nieves mesures pelarte afilIPS'ancha dels delictes compresos en la tes manifestacions palitiques se
Ilei d'excepcia no han de sortir de celebran. No perinetra que iiingti
l'ambit de la jurisdiccia ordinaria
S'anlicarà a la seca tramtacia el pro- es desenrotIli for ade la Itei. Si
cediment d'urgència de la llei d'Or- ara els socialistes desisteixen
ee Púb l ic, pera no a'ametran en la rettnna se el din 8, a prelext d'ovi s ta i falla les garanties que sigMfira posar-se a Eacte d'Acció Popuel cortmliment del previnqut en l'ar- lar, jo pila d'aquesta
tic:eras de la Llei d'Enjudiciament maniobra imprdint-lit antb tala
criminal, ni es prescindira, Cl) aquest decisió. Cree que aixa t, s clar.
cae , cf asse g urar a l'inculpa; una deEl senyor Gil Robles, mulata
fensa competent ¡ plena.
Tenint en compte tot el q ue cuela (le les ataeriors manifestacions,
amanear. ¡ d'acord amb el Consell de ha indicat que el senyor Salazar
Ministres. té el que subscriu l'honor Alonso tenia una visita encela :Ida
de sotmetre a examen i resoltició dr. del que ha d'Asf, er el Poder palla Cambra el següent projecte sie !leí. lan; en aquests casos.
Article p rimer. — El que am i , al
El seuyor alanzar Alonso ha
propasit de pertorbar l'ordre públic
o d'aternoritzar la poblada, empr& conferencia!, anib els senyors Gil
substancias explosives o inflamahles Robles i afarlinez de Velasro, sealtre mitjà qualsevol capaç de pro- paradament.
du j e un greu dany i originar un aceident ferroviari o d'ocasionar perill
o alarma generals, sera castigat:
Primer. Amb la pena de reclusia
major a rnort quan, a conseqüencia
del fet o resultes alguna persona morra
o lesionada.
Segon. Amb la
reclusió major
si la llagues perill per a les persones
o a'ocassionessin danys d'importa:se:a
a le; coses.
Tercer. Antb la de presidi menor
o presidi majar, en qualsevol altre
Madrid, 3. — En l'exprés d'acas.
queSla MI. ha sortit cap a BarceArticle segon. — El que, sense la lona el director general d'Admideguda autorització, hagi fabricas, tin- lastrada, local, que va a persidir
gut o transportat materies o altres les sessions de la Consistió Mixobjectes apropiats per a cometre els ta de trnspaEsos. neompailyat
delictes de l'article anterior, sera cas- deis senyars aras-secretaria de
tigar amb les penes de preaidi menor Justicia i Sanitel, director geneo presidi major.
Article tercer.— El que tense in- ral d'Ensenyança professional,
duir directament a un altre a execu- senyor Fabregues Pilar, i d'altres
tar el delicte castigar en l'article pri- delegats oficials del Govern de la
mer provoquis públicament
con Generalllat,

Els socialisteo
celehrar

i

dels populars

El traspàs de
serveis a la
Generalitát

COMARQUES CATALANES

TARRAGONA

LLEIDA

TORTOSA

GIRONA

Coro premiats en el Concurs de Caramelice :: Turismo :: Topada de camione
El traspàs de l'Ordre
Públie 1: Ferit greu en renyina
Altres noves
Tarragona, 3. — El Jurar del concurs
de Caramelice ha acordat concedir la
copa de VAjuntament i les 200 pessetes destinades al concursante del primer
grup xi con de "L'Ancora", i les .200
peseetes destinades als concursante del
legan grup a l'Agrupaaió Sarralenca.
— Ahir van visitar aquella ciutat tres
excursions anib un nombre total de 120
excursionistes. També pasa per Tarragona una caravana t urística francesa integrada per vint turistas.
— Han estat dutes a terme aelleels
dies unes obres de reparació al paviment del carrer de Blasco Ibáñez, el
qual Irania quedat majases a causa de
la intensa circulada, prapia d'unten indret.
— Durant el passat mea de mare han
entrat al nostre port 32 vapore cepanyols de 21.400 tones en total, i 41 vapore estrangers, amb 75.800 tones. Denles, 14 velera espanyols, amb 1.6o0 tones.
— En el quilametre 2 dc la carretela
de Gandesa a Tortosa toparen dos -amions per havcr-se desviat el conduit
per Joaquim 'Martínez, Cl qual bou aletingut perque mancava de documentar:6.
— Per haver estat ccusiderat alije -ha
festiu, avui sala reunit a les oficines de
l'Ajuntatnent la COntisiiii de Govern.
— Gràcies a la intervenció del delega t del Traban , ha quedar resolt el confilete plantejat a la Sedera, propietat dc
la senyora Balcelle, de Reas. Els obrera
s'han reintegrat al trehall.
— Ha sortit cap a Barcelona el cemissari delegat senyor Pujol i Font, aer
tal de conferenciar amh el conseller
Governaciii i el comissari d'Ordre públic
sobre la nova plantilla de policia d'aquestes comarques.
— La policia ha detingut Fermi Lazaola Aiztegui, de 34 anys, reciamat pel
jutjat de Sant Sebastia per temptativa
de robatori.
— La guardia civil de Monthlanc comunica que als afores del poble de Pira
dos matrimonia que via j en a la casa
ruinosa coneguda per Can Patau es
rallaren, i un deis marits, anomenas
sep Millón, dispara contra el seu comparta• i el feri greument. El ferit tau
conduit a nospital de Valle, i l'agressar
es fea escapo!.
— Moviment del port.—Vaixells entrab: "Arava-afendi", de Sagunt; "Fauna", de Tunis; "Fernando L. de Ibarra", de Gijón. Sortits: "Araya atencap a Elarclona: "Cementos Rezala", cap a Torrevella, i "Fauna", ca)
a Valencia.—C.

Ele afortunats amb la rifa Troballa
d'un cadiver Esfondrament en una
•sglésia
Lleida, 3 (Per telèfon). -'El mímero agraciar amb e) premi mejor en
el sorteig d'alar es va vendre a l'administrada de loteries del senyor Pallas. Entre els afortunara s'hi troben el
— Demà se celebrara la recepció
número 25; el causen de la pensia
"El Sol", dos cambrers del Royal
Coticen i el xofer del cantiö que presta servei a la farinera del poble de
Soses. Cadaecun d'ellos porta un daca)].
— En un barranc dele voltants del
noble d'Eatimariu ha estar trobat el
cadáver del vellet Josep Aubinyà.
— Denla se celebrar la recepció
del cami de La Guardia a Tornabous.
— Ali j e al molí, en sarta- els fidela
de l'església del noble de Sant Llorenz, skaiondrà una part de la coronisa del campanar, que caigué a la
teulada, i caigueren dues g rano Pedrea
a l'interior del temple. L'estat del
campanar amenaça ensorrar-se i P ro
-duiranylespoqtrin
pele carrers del voltant; per aquest
motiu s'ha prohibit el transito — C.

Aniversari d'una Societat :: Alarma
a La China Lladregots d'aviram
Sobre una suposada venda d'arras
Noticiad
Tortosa, 3. — Ha sortit cap a Barcelona l'alcalde senyor Berenguer, i s'ha
encarregat de l'Alcaldia el senyor almide, senyor Tudó.
— Amb motiu de celebrar dissabte
el quart aniversari de la seva fundaco,
h el afontepiu de Nofers, d'aquesta
cimat, donara una conferencia a arree
del mestre senyor Ferial Viladrich;
tractarà el tema "La Cultura popular i
el tränsit rodal",
— Ha estat traslladat a Granada el
metge forense d'aquesta ciutat senyor
Daniel Balaguer.
— A l'església del noble de la Cenia, mcntre se celebrava una fundó religiosa i trobant-ee plena de fidels, un
desconegut llança un objecte amb una
metxa encesa, produint corredisses i
ensarte. Mes tard es comprova que era
una pilota de goma foradada amb una
metxa.
— Un guarda rural detingué, a la
partida de l'Aldea, Vicenç Forteza,
merare rohava gallines d'una finca situada en aquel! terme.
— Demä tindrà lloc, al cinema Doré, el festival organitzat per tal d'elegir la senyoreta Tortosa. Hi prendran
part duce orquestrines. Demés, es representara una fundó de teatre per aficionats.
— La premsa local es fa reseca d'una nota publicada a "El Mercantil Valencia" en la qual s'assegura que Jugoslävia es compromet a adquirir 20.000
tones (l'arròs a canal de comprar 25. 000
tones de MO7eSc. No cal din que si aixa
resultes cert representarla un gran benefici per a aquesta ribera. — C.

Conferineia
Accident del treball
Cielisme
Escacs
Vària
Girona 3. — Mentre descarregava al
el carreter Joan Madi s o rt de ca u re sota e
inegnui:eaa.ilaamós
mä eetde
carruatge, ¡ resulta amb lesions de cacartee
— Al Bosc Casany, del terme mui
ncipal
de la Jonquera, va calar-se foc
en una pila de carbó, i es cecinaren alzines per valor d'unes mil pessetes.
— S'ha assenyalat per al proper divendres la conferencia del doctor Ribo,
que ha de donar a l'Ateneu de Girona,
sobre "Qué cal fer per evitar la deformitat dels infante".
— El proper dia 8 començaran els
Campicnats d'Escace de /es comarques
gironines per equipa de cinc jugadora.
Fli prenen part les següents poblacions:
La Bisbal, Olot, Llagostera, Figueres,
Sant Feliu de Guixcas i Girona.
— Continuen amb gran activitat els
treballa preparatorio de la VI Fira. Comercial d'Agricultura i Indastria de Figueres, que se celebrara de 11 al In de
muanitgainceinn tent, sota l'organització de l'A-

BADALONA
Acte de desgreuge
Conferir/eh
Altres noves
D'una exposició
Badalona, 3. — Diumenge al m iti,
amb assistencia de l'alcalde, temor
Deuloieu; del conseller regidor seupo!' Riera; del regidor sestear Martinca i de nambrosa concurrencia, ungué lloc a l'Escota Catalana, organitcada per l'Agrupació d'Antics
neo, l'anunciarla conferencia del diotingit professor senyor Enric Roig.
— Abir la nostra corporacia municipal, presidirla pel senyor Deulofen,
es traellada a Barcelona per tal de
retre un homenatge de desgreuge a
la tomba (le Francesc alada.
— A petició de namhrosos admire.aars de l'obra dels artistes hadalonins stnyors bfateu ¡ Pla i Barromea Puj6, aquests lean decidís continuar la sera celebrada exposició a
les Galeries Laietanes uns al dia
d'aquest mes, segona ene han aseabrutal, el senyor Puja, després, requerit per alenns elements de Vilafranca, la traelladara aquí.
— Els p astees benvolguts ansíes
els rocosos Rosalia Aragonés i Rafe] Sola han vist augmentar ha sera
liar airih una farma s a nena. a la qua l
han po s at el non] d'Anna Maria.
— Amb motiu del trashat de dos
dels tres agente de vigilancia acatacato a :a riostra ciutat, des d'ahir na.
mes n'hi ha un per a atendre els
nombrosos afees ene tenien encornanata tots teca. — C.

ST. FELIU DE GU/XOLS
Sessió del
Teatre :: La Pasqua
Municipi :: Els obligacionistes del
Stern a Girona
El dijous que ve ens visitará l'agrupació teatral de l'Ateneu Pi i alargan,
de La Bisbal. Donara una represenlució, al Saló Novetats, de l'obra -Eta
fills", del dratuatueg afilläs-Raurell.
Patrocina la vetilada l'agrupació Romea, ¡ és d'esperar que el públic guixo:enc correspondri a l'interès dele
nostres aficionase.
— Aquestes darreres festes du
Pasqua han transcorregat enmig de
gran aun-nació. Els forastera han estat molt nombrosos, i tot sembla
anunciar que la vinent temporada
d'estiu serä de les més brillante. Els
espectacles han estas ele de costura.
A remarcar els balls extraordinaria al
Casino "La Constancia" i al Casal
Llevantí. Tambe s'han donat selectes
tes-dansants a l'Hostal de la Gavina,
el senyorial estatge de S'Agaró.
— En la darrera sessió municipal,
entre altres qüestions, es va acordar
que pasees a Foment ttna instancia
dele senyors Mas. Ripoll, Claveguera,
Ganclol, Saubi i Turró, prop:naris
la platja de Sant Pol, en la qual demanen (me l'Ajuntament faci la delimitacia definitiva del Passeig que ha
d'arranjar-se en aquella platja. Es va
concedir permis al senyor Josep Torruella per establir un servei de cotxes de llaguen L'empresa Aranega
.le Publicitat va ésser tumbé autoritzada per installar a la via pública,
sota determinades condicione, unes
colunmes per a fixar anancis. Els
5C11)075 Cruz gernians, propietaria del
Bar Savoy, fa poc inaugurat, han estat autoritzat.; per a la collocació d'un
tenderol. Es dona compte que els propietaris de la nUna de le; Cornee hanien acordar per unanimitat canviar
la canalització de l'aigua de la mina
fin; al repartidor de Sant Joan. La
clespesa que aixa produeixi seró pagada pc:s accionistes a raií de 200 pessetes per acció, en ikualre ilusos, a
50 cada un. El Municipi haurà de
contribuir amb 5.000 pessetes, puix
que és propictari de 25 accions. Pasea
a Finances per al seu estudi,
ment forro sortejats 30 titols ser:e C
del Deute per resultes. Seran amortiteats els ninns. següents: 69, 3, 104.
to8, 35, 7 .1, 83, 147, 152, 94, 171, 22.
112, 86, 186, 63, 184 , 43, 222, 207,
SI, 205, 223, 9, 160, 1113, 51, 239, 235,
103.

— Per al dia 13, a les onze, hi
ha anunciada la reunió extraordinaria
cfaccionistes del tren ele la nostra ciutat, per tal d'aprovar l'acord del consell d'administració de rectificar el
Conveni presentat als obligacionistes
fa tres d'un any, el qual esta encara
pendent d'aprovació. Cas d'éseer aprovada la proposta miel Consell. si els
obligacionistes acceptacen ei Couveni,
sembla que els seria abonat el capó
número 58 a les obligacions del 4 1,5
per cent i el nnin. 15 a les del 6 per
cena De la reunió d'obligacioMstes
suspeea fa uns guante dies no ee'n
parla.

ELS GENERES DE TEMPORADA
HEU DE COMPRAR-LOS A

El

rato

si els voleu obtenir amb veritable economia

Compareu els preus!
g
‘ .e• •
Sedes estampadas m'arana a
Sedes Pell d'imgel superiors. a

250 ptes. metre
265 pies. metre

Sedes Sanelik, colors novela', ci ...

215 ples. meli e

Sedes Crespó, 500 colors, a
Fantasla Ilavorats, colors fina, a .........

265 p I es. in et re

rentaste Estoreta, elegant calarla a ...
Fantasla Crepe Ilavorat, precisa enfiele, a

1'43 ates. metro
2' -- pies. met re
2'50 Mes. metro

Llenarla lilas, en negre i colors.

2'35 pies. meter.

Llanerla Ilavorada, novetat, a ...

3'— Mea. metro

z
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ST. BOI DE LLOBREGAT
Entitat ciclista t: La fasta del Pedal :: "Miss Sant Boi" :: Nova
bandera
Propugnada des de temps la cread() d'una entitat ciclista, ha tingut
lloc per fi l'agrupament de tots els
ciclistes locals aplegats sota l'entitat
denotnMada "Agrupació Ciclista Santboiana".
Ha quedat constituida la seva Junta
de la manera següent: Pere Camats
Ribes, presiden:: Francesc Puig
Tort, vice-president; Jaunie Ventura
i Valls, secretari; Constanti alarti
Brauch, vice-secretari; Claudi Sarli i
Vilaplana, tresorer; Manid Tramunt
Puig, comptador; vocals: Lluis Gas5 j, i Puig , Joan Serrajordi i Vallen.
Maten Hernandez i Cabot, Garcia
Crespa, capita d'excursions.
— Ha estat definitivament fixat,
per al dia 27 de maig .propvinent,
la celebració en aquesta vila de la
XXII Festa del Pedal. La darrera
celebrada en a q uesta població data
del dia 3 de maig de z914, en /a
participació i organització de la qual
figuraren els veins Baldiri Pares i
Miquel i Joan Sabater, d'altres.
Amb aquest motiu es reuniren
menee passat els representante de les
entitats locals esportives, culturals.
econenniques i politiqueos, i eis delegata del Comité executiu per tal de
tractar de la celebració de tan magna iesta.
Scans ha assabentat que la reunió
orcuaratória de delegats dels Clubs
i entitats ciclistes nue tingue lloc per
a determinar on hacia de celebrar-se
enguany la XXII Festa del Pedal.
fou moguda i discutida pchs diversos
components que hi assistiren, allegant ele un; la mes o menys potencialitat ciclista que domina la vilo
de San) Boi.
— A la sala d'espectacles de l'Ateneu Santboiä, ha tingut lloc Idee rice de "Miss Sant Boi 1934". Durant
cl ball de gala efectuat amb aquest
monta es orocedi a relució de la s enyoreta "Miss Sant Boi" que enguany ha de representar aqueala vtla
ea la selecció de "Miss Catalunya"
la de les senyoretes que Invii:n ele
constituir la sera cort d'honor, re,m,tant proclamada la senyareta Benvinguda Soler i Mestres, de 18 :uva
i per a formar la cort d'honor, les
gentil; senyoretee Joaquima Amat i
Puig, Maria Antat i BatIlor i , Mari,
Cocó i Bel, Montserrat Oliver i Farras. Carne Aparici i Teresa Mateo
i Sánchez.
Es de remarcar l'esplèndida organazació que l'Atraen Santhoiä, amb
la intervenció dele seas directius
una bona part de joves. ha donat a
ha festa, tota cegada que Fenecer de
direcció ha estat recompensat per un
dele més reconegudiesints èxits.
Un grua nodridissiza de senyorcres
ha costejat i conieccionat una iota/osa i esplandida bandera amb els
colore nacionals i de la Repablica.
El Iliurament Crique Iloc diumenge
durant la celebració del ball de gala.
al Jurat qualificador i sota els acorde
de t nostre himne nacional "Ele Segadora", i els aplaudiments de la gran
gernació que emplenava el local.
No voldriem, ni es aquest el nost, e propósit, oblidar cap dele noms
de les senyoretes que intervingueren
en la confecció d'aquesta bandera
Recordem entre aRces les senvoretes
Rita Petit, Rita i rejoan, Dolors
Martí, Josefa Farree, Teresa Devesa,
Maria Cucó i Bel, Palmira Alemanv,
Jean Cases, France s ca Elies, loseta
af enero, Maria Pares, Marta Vilalta,
Joaquima Vidal, Maria Sanchez, Teresa Riera, Maria Balcells, i Rosa
CAI, sota la drecció de la mestressa
de costura senyora af aria Tort.
Amb tota solemMtat ha estar biscada sota els acords nadonal per la senvoreta "Mies Sam
Boi", acompanyada de la seva cort
d'honra, autoritats i representante de
lee entitats tocata que constituien e'
jurat qualificador, i se celebró seguidament un verntat d'honor al (pral asSi!di un nombrosissim pablie.

I Tots són anides de qualitat i de f abricaci&
recent, molt limitats de preu

No podem publicar les notes
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timbre o signatura coneguda

pregades que no vinguin escrites en cata% i amb un

i — En la propera Volta Ciclista a
Catalunya prendrà part un equip de
de G. E, i E. G, format per Viader,
Varderi i Vellmas.
— Els Sindicats obrens de Banyoles
han presentat al conüssari d'Ordre p,ib!ic un ofici de vaga general per al 'ata
ti del corrent. Ida motivat la dita resolució l'haver estat acomiadats dos
obrera de la fabrica Indústries COTOmine3, S. A. El sots-delegat de Treball
intervé per tal d'evitar el contacta—C.

L'HOSPITALET
La "Senyoreta l'Hospitalet" :: Subhastes d'obres :: Es un fet la rosalució en català das carrera de la
Un
Homenatge als Vells
ciutat
anide interessant per a la nostra
ciutat comentat
L'Hospitalet, 3. — Ahir timaré lloc al
eralad'a2sueensytaorceituatatl:}liN:
dae,
tGea s a d el s
d'elecció
que
resultó brillantissim
pitalet", acte
en el qual concorregueren les autoritats locals.
L'elecció, que per rert resultà força
fou favorable a la setlYneeta
seta Vinvals i Soteres, de 18 anys, filia
del sei Potile de Camella i resident des
r em
i. ps a la nostra ciutat.
od ne mfiaiameol lito ca
El vere dicte del Jurat acollit
lote
una oraci5 esclatant per la multitud que
vn mit d'organitzaciii qt:e s'apunta
I.Agru Pori6 de Correspensals Periodistes de L'Haapitalet.
— Tal com estaven anunciate, tin gueren llar ele partits de basquet de rangua.
Al camp de joc deis Juniors romne
tiren l'A. C. Atlitie sots-campis de 11
seg ona categoría el primer equip ;U.
;'A, B. Juniors. La yiitaria es derantä,
per trrt ample marge, a favor dele nostres jugadore. Cal fer destacar ia tasca
del davanter Maneja, que fou el niti
decidí el parta amb e! sen jec ràpid i
eacac. El partit era d'homenatee a la
Vellesa, i hi assistiren lec autoritats.
— Eh primer equis de basquet del
Centre Catalic rehé la visita del F. C.
Barcelona. Tamisa arana!) partit frau favorable als del Centre Catalic. Desprai
del partit es bailaren sardanes. i per Altira se celebrä un ,ermut d'ho nor als
:ligadors i erais que formen la secció
de baequet sie l'esmentat Centre.
La subhasta de les obres de cenetrúrcaa
'tel aferrat de Santa Fulilia, ita estat
adjudicarla prorisionahnent a En lose
Casals. per la quontitat de aa.6 tn Pe.,seti.attre hin d resultat la prnposicia tras
eta
tes
svartaticsa 'entre les set que s'han pre,
Per a la installacié i explotació de la
Cambia Frigorífica del Mercat rk Collblanc, s'ha presentat 6nicatnent Joanuitn Cuscs; , al qual setchla que desistas
dele informes tecnics sera adjudicada.
—Sahem que CO la ses s ia que relehrara
avui al veepre la Camiesia de Gavera
;acordaran definitivament els prn.s per
a l'adquisici3 de >5 0Ia00e3 que sal an de
colloa-ar en els carrera ele nrilts dele
quals no figuren en cata/ä.
S'estan fent els preparatius lecesrarii
6er a la celehracia de Elfernerea , ae a's
Vells per nart de! Patrona t r,,,,eral de
Beneficancia de L'Haspitatet i la Calesa
de Pensiona Aquest hamenatge razurament tiraba lloc al cinema 011veres, el
dia 8 del mes cae som.
— Ha c s tat comentadiesim bin a:12e
q,Tiec
,irgerf ec-.
r e triZxl
min,it,
a,,p,natreamlita
arri Si seu terme municipal la mostra
cintat ,..-dem cementar ara eta eunts
de vista en etté l'articuiista es basa:
Teté, tard, i tute e extensarnent, ele comen'aren/ (les d'aenestes mateixes líeles.
— Aquesta tarda, a les quatre, en 1a
via dels Ferrocarrils de M. A. a Eindret de l'estació de La Sordera, ha estar
atronellat pel tren en home d'uni 73
anys, anomenat amen Guasch i Soler.
L'atropellat ha quedas ceenpletament destrocar. Ei sets eadiver ha estat conduit
eiatal
.,nfiarsm
r ¡Cli
cwment
a <,nfiic_
de cl'H
eitem
al _dirpam
not'cia del nonienament de jutee municipal el Sr. rete Comes i Carrera,
el qual venia actuant ia en aquest deree d'uns leus anys encl. Per aquest
motiti. el Sr. Cornee és mol felicitat
T.i desit gem una feliz actuació en tat
dificil cierre — C.

Darrera hora
DE BARCELONA
LLADREGOT DET I NGUT
UNA EAGLESIA

EN

A l'interior d'una església ala
Hieda al carrer del Pare Clarete
fou detingut ahir a la nit un
individu aman:aun Joan Folch,
que es dedicava a robar els cabals de dintre les cnixeles
montes.
El Minara fou Mural tot segun. a la policla.

LA PUBLICITAT
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ES T R A NG E

Benes declaraquel'«Anschluss» s'ha allunyat definitiPolítica haleisniea
L'afer Stavisky
El banquer
Contrahan d'armes
varnent i que s'arribarà a
Una reunió dels Insull sera El batió de bisal Marroc?
una solució raonable
( r7e de :a prime ra Pagina)

Els deu nazis de I"'Optl-

¿El vlatge de Illalvy esta
helaclonat amb la qüestió

d'ifni?
Per altea banda per alguns eleen qui inEl 12 de inarç t'avis alemanv "Opti- ments pelitics s'insisteix
tervindran
elements mflitars, vaixells
mist", partir el dia abr.:1s d'Hamburg
i aviació per a ocupar la
amb destinació a Las Palmas feia es- de guerra
cala a Rotterdam. Feia dies que hom l'es- recio d'Hui per les tropes espanyoles.
dit que estavem amenaperara. L'administració del pon hacia També s'ha
çats per Franga d'ocupar tot el tertnigut coneixença de la sera próxima
ritori davant la necessitat sie desallotarribada, i hom sabia que baria de pren- jar
els rebe:s que s'hi han refugiat,
dre un carregament d'unes tres-rentes
de la zona de l'Atlas. S'inprocedents
tones de tnereaderies procedents de Suisdica que el viatge del senyer
sa. Però la "Casa Bruna" de Rotterdam
estora relacionar arnb aquest assunm-que és al mateix temps l'oficina central te i es recordara que el dit ex-minisestrangera del partit nacional-socialista- tre trances va ésser amh qui va necsperava aquest vaixell per raons hea di- gociar Primo de Rivera Focunació
ferents. Feia alguns die, que estatjava d'Alhucemas i la politica de cohobo'
den homes de les tropes d . assalt, vio- rund franco-esnanvola, ami la qua:
guts d'Hambu rg per ferrocarril i que cosa es va aconseguir la derrota
s'havien d'embarcar precisament a Rot- d'Abd-el Krim.
terdam. La raó: Els deu hitleriatis-i no
era cap misteri-"van a viure la gran Declaracions del sots-seaventura a Africa" sense que ion/ pagui cretari d'Estat
sater a quina part del continen t negre.
Madrid. 3. - Tots els diaris aborPerd Si s'haguessin embatcat a Hamburg
el tema de la proatenció de la noticia del port de Rot- den aquesta nit
que és
t erdam a l'arribada de 1-Optinnot” bable ocupacin Diuen
Gcvern
envii a lini
probable
que
el
shauria notar la presencia a bord de
aeroplans i les forces sufivint-i-una persones en compres de deu diversos
al nianteniment d'una base
o onze que componen l'equip //arma l cients per
aèria. S'efectuarà un reconeixement
d'un vaixell de 35 0 tones.
fotogrifie del terreny, preparatori d'u.
na acció
Armes a I'°Optimist"
El sots-secretari de la Presidencia,
Es vaixells arnb la creu gammada ni scnyor Alvarez huella, ha dit:
sor gaire simparks a tcts els ports, pecó
-En Ilegir la prernsa del matí he
aques t -Optimist" va cridar poderosa- quedar sorprés del que es diu resrient l'atenció. Però sobretot cridà l'a- pecte al contraban d'armes a lini, i
tenció pe/ sea estrany equip. Dos des- de preparatitis bellics a Cap Juby.
embarcadors que ajudaren el carreg
Pot afirmar-se quant a la primera
ment de 1-Optimist", han ter les :. e- noticia, que no pot esser certa, puix
guer.ts declaracions:
que forcosament la coneixeriem nosEl vaixell portara dos "Branduna s altre, ja que la nostra comunicació
que sertai--bot".peismarcn amb Itni es diaria.
xen per passar els esculis i desembarcar
Quant al preparatius que es diu
llames o mercaderies dt contraban en s estan fent a Cap Juby no puc paruna costa d'accés dificil. He dernanat lar-vos anib la mateixa seguretat, enals bornes de bord: "J.Is per :mar a cara que, tal regada, m'atreveixi a
Canicies que teniu necessitzt d'aqueAs afirmar-vos que no hi ha res de cert.
canots de contraban?". al'han respost:
Per la sera part, el senyor Ler"A les Canicies o en un altre 'loc. No rema, en preguntar-li sobre el mateix
any.
a
un
fins
d'aquí
tornaren' a Europa
assumpte, ha dit .ttie en el Consell
"Qui aneu a fer a Canàries ?" "Anern permanent d'Estar han estat infora buscar or i platt."
mant detalladantent els caps superiors
Quan l'"Optimist" ha entrat al Pon de l'Exercit i de l'Armada.
Tal regada, a conseqüencia
hent vist de seguida que portara carrega. Hi ha iusells, fil-ierro, una forja. cuesta reunió, s'envaran a Cap Juby
caixes de granades, municions a les ca- aeropians i forces suficients per a:
les. Vaig advertir el sindicar d'arme,: reconeixement fotográfic. El temor
estranv carregament em van dir que d'una ocupació francesa, que sernbla
no podien fer res. Per', un delegar de immediata, potser fui als indigenes
la "Gent de mar" ha vingut ha cons- pensar en la conveniencia de satine/re . , a Espanya sense intert enc:ó artatat que hi haría armes a bord.
De tote,, maneres. els hitlerians no han mada. ja que la Ihrita ami Franca
podria portar-los grans estralls.
les
armes.
nezat mai que lii haguessin
Per ara no és possible conèixer
Deien que anaven a fundar una colinda
¡ que les armes havien de servir per a concretament els propäsits del Govern,
per rractar-se d'una materia de7,qtecció personal.
licada.
On va l ''Optimist"?
Deciaeacions del ministre
La destinació de 1" Optimist" es Ilinn
d'ésser clara. Ei comandant del vaixell de la Guerra ::
declara que va a Cariar:es. Segons el
Madrid. 3. - El i ministre de la Guerdoctor Gut, un suis representant de les ra, referint-re al telegrama publicar per
firmes exportadores. la seva casa tema la prentsa sobre la visita de Malvy a
un contracte exclusiu amt el sultanat de Madrid, ha negat qne tingues relució arel'
Mauritania, sultanat malauradament in- qiiestions politItillç5, i mol t rnenys per
conegut. L'alemany Schaef f er declara que nitestions d'aquesta índole referents al
van a HM. En fi. els papers de la 5'4- Marroc.
cietat d'assegurances "Schweiz" . de Zu No cal dir que no te res a retire arta)
tic dnnen rom a VOC de destinació un la trarnesa de forieS a les nostres p csipunt imerecis situar entre "el cap .IuhY cions de les costee atlàntiques d'A frica.
i el can Ifni. en la costa occidental Cal tenir en compte - ha afe g it - eur
d'Africa". Aquests documents parlen aixri no pertanv al Ministeri de !a Guertamhé d'un altre vaixell que va al ma- ra, sind a la Direcció del Marroc.
teix indret. el "Júpiter". arribar el 24
de marc. i que seemanient tumbé portava armes. Aquest vaivell era coman.
dat pe! capita Stosch. i te un tonatge
triple que el "Optimist".
mist"

No es confirma ni es desmenta.

Les notícies alarmants sobre
Argentina són

Peris. 3 - Notkies d'origen murar
diuen que als cerdee autoritzats no es
confirmara ni es desmentia aquest mati
la informació publicada ahir per un periódic de la nit, segons la tr1P-1
alemany "Optimist" havia sortit de RotBureas Ai; es, 3. - Als centres
terdam cap a Ifni, anib carregament d'ar- ben informats es declara que les
mes destinades a les tribus rebels que noticies alarmants sobre l'ArIluiten en aquella regid.
gentina, que han eireulat

fantästiques

...però el "Daily Herald"
publica la mateixa Informació
Londres, 3. - E! "Daily Herald"
china compte que del port de I.as Palmas ha sainar un misterVis navili alemany. a bord del qual va un destacament de deu nazis de les tropes d'assalt,
cntnandat per Sidi Frah Ahmed Schacffer, súbdit alemany que es nacionalitza
irab i que ha mes part en diversos moviments contra Franca. El navili, ultra un carregament ordinari. transporta
armes i municions. El dit vaixell ha estar despatxat a la costa del Sahara occidental, en un indret imprecís situar
entre Cap .lirhy i el Cap Ifni. El norn
et l'embarcació misteriosa és el de "Optimist", ¡ pertany a una casa de Zuric.

per
Europa. sán completament fan-

iistiques.

&manis del Pac- traslladat als sats, el dia 20 EI 16 del corrent Suvick anirà a Londres
te balcànic a Estats Units de febrer, era a
Stambul
Mònaco
COnt , é
clJ Berlin

Estambul, 3. - So ha edil
encara adoptada cap deeisió respecte al trasllat als Estats
aclariment a la noticia del banquer amen : iría senyor Insobre la Confer,:ncia
sull per part del Govern de

La reunió de les nacions firn:aufs del
pacte d'Arenes han de reunir-se, según,'
el protoca. una 'segada l'any. Pera i ncurre s'esperaze que Bulgaria assumis iota
a c tit a d delinnizament ro:te:len:lora,
ilou.hanoif ha pronuncias mlii discurs
Tu el qual ha atara el parte balcanic
fi/ .Sta tanicter outirez•isionesta, do tal
manera que no hi lii llar a dubtes sobre
la s' ya in.crsia.
Aleshores a :llenes s'Iza dcAelit de
ranzaear immediatament 1411d 11070 roe:fa:inda a fi d'adoptar una conducta decisiva en: ers Bulgaria, considerad que
el parle tenia una clausula que li AAsana la porta obeTla per a adherir-s'Iti.
Jevtitch, ministre ingoslau de l'Exterior, l'aria profosat tia non tertnini, pcr3 a hiltim j713 dccidii PCI una:imita'
de reunir-se a adrianapolis en una data
próxima, per a cldure definitivament el
pacte, fertt-lo zalid etomis t er a les eacions que ja s'Iti han adherit,
Monchanoll espera en una possible
decisió revisionista de la S. de les A'. ,
per ') sap prou bé que el Pacte ginelyi
conté una rlausula que obliga tela els
associats a respectar-se reciproca:erra
ferr¡loris, ¡ que Sola proPosta dr
revisia fui d'ésser aprovada ter absoluta unanintitat.
No creient qua Murlianoff. ma l, la seta intrensigent Milita revisionista, serveixi ets interessos del seu país.
El nom de l'organitzac16

permanent

Waehington.
Es creo, no obstant, que el
senyctr Insull serä portal als Estals Units en un deis vaixells de
l'Americana Sport, que surten cada quinze ches d'Estambul. Idi
propera sortida d'un lels esmenlats vaixells esta assenyalada
per al dia 10. El dia 2i salparii
el vnixell "Excelsior", en el qua l
probablement s'embarcar à el se-

Insull.
En el vas que aunCm no s'eferlués. sembla probable que serä
D'asilada! a Franea per via ferri n , en el Simplon tarjen( Expeces. i despees embala:al en algun vaixell arnarici que el con-

duiria als Estats Units.
A randmixittla dels Estats
Unils han manifestat que el Bovern del seu pais eslä eXattlinittlf
la forma entra podría procediese a l'extradició del finaneer se-

nyor
El senyor Mango. advocat bril'ataje defensor de resinentat financer. ha derlarat al ce.rresponsal de l'Agencia hender que
havia inlerposal reent's d'apenaitid, el qual haurä tEdsser rasa
en un tertnini de viril dies.
ha afegit que havia proteslat
igiudinent rontra la deleite:6 del
vaixell "Matolis".

Melles. 3. - El Consell de la Conferencia Palzänica ha acordat que per El Govern lanqui agrait
be que l'Assemblea general anual con- al de Turquia
tinui ostentant el titol de Conferencia
Washington, 3. - L'ambaixalialcanica, l'organització permanent
!a dita Conferencia es designara en en- dor nord-ameried a Ancara teledavant amb el nom d'Unió Parlamenta- g ratia al Deparlarnent d'Estat
ria i Social de la Conferencia 13alcani- que el hanquer es troba
ca, el dotnicili permanent de la qual ra- delingut a .Eslandnil i que ha
estal posa' a disposició de ramdicara a Estambul.
Berlin, 3. - Comuniquen d'Estambul baixador per a la seva extradique segrais noticies nublicades a la prem- ció als Eslats Units.
sa d'armella capital, l'anunciada visita
El 1)eparlainent d'Estat ha en_
del ministre de N. E. de Iugosläria a carregal a l'ambaixador que Maui
Angora. coincidirà amb la presencia a la les aräcies al Govern ture per la
capital turca dels ministres de Negorapidesa coto Iua proredit a la
cis Esf rartg e r s de Grecia i Romania.
hanquer Insull.
Segons les mateixes informacions pe- la (telele-id del
El Govern a merics lia metalriudístiques. després de celebradas entre
festat
pel
mateix
missatge que
els Ilustre mini s tr e s diverses temierencito politiqueo sobre raha s t del Pacte s'apressa a ~elle p is regidalcänie. el mini s tre turc acompanya.ft sits neressaris per a la sortida
els sein' cellegues fins a Andrinópolis. de resmentat fi/lancee del teron tindrá llne un .larrer canvi d'imprer- ritori turc.
sions
El fet d'haver escollit AndrinApolís
rom a u ne per a ranear les converse' entre le s potencie s sittnatfirics del Pacte
Balcanic te 1/na , ijr&fiC2Ci A especial
tista de la ne g ativa de R11 1 Z ri a a ,Jherir , e al parte. perqui Andrindneli: ha
estat 5MM- e cunsiderada renn a baluard
avançat fr Tul-quia en te • rite, ri eurnpeu

Noticies contrnulictibries de

l'Uruguai

La represa de relacions entre U. R. S. S.
i Hongria

Montevideo. 3 - Alguns persones,
entre les quaís figuren alguns turne
bres destacats de l'exercit, han estar
detingudes per creure-les complicades
en un complot contra el Govern.
Aquesta noticia ha causat sensaciä
al país, ja que ‚min :volt conegudes
les persones que han estar detingudes.

A oonseqüencia de
Viena . 3 .
la represa de les relacions Mido- Un manifest del PresIdent
mä tiquee i econarniques entre la
Monten ideo, 3. - Ei president
1" . 11 . S. 5, ¡ el ministro
la República, senyor Terra, ¡ e:s
dels Soviets a Viena ha estat no- mernhres
de la Junta de Covern han
/orna, previsionalment ministre liartrat un watt:fe:4 al país anunciant
de la U. R. S. S. a llongria. andi que es prendran mesures preventives
resi.b, ncia a Viena.
amb l'objecte d'evitar desordres duAria! ;mira l'esnientat minis- rant les eleccions que han de celetre a Budapest. per tal de pre- brar-se !a setvarta unte ve.
FI manifest diu que el Govern
sentar les seves cartes credenconeixement que ele elements
cials al Regent.
i'oposiciO intenten obstaculitzar la
labor electoral: pero les autoritats
vigilaran, a fi d'evitar desordre,.

El segon Congrös inFormidable incendi en
ternacional del sistema
un barri berlinès
Montessori

Berlín. 3. - En rita fabrica
Roma, 3. - Aviti sima celebra!
de moldee estable:lit til barri cnn aquesta repita l la inauguraciú
Neukoeln, d'aquesla capital, s'ha del Segon Emigres Internacional
deelarat un violent incendi.
del sistema d'educaceí AtontesL'enorme quanlitat de fusta suri.
que Ii itavua eininagatzeinada, i
Després d'un discurs de benel fort vont que feia , han contri- vingurta, el doctor Montessori ha
buid a que les llames s'apoderes- pronunciat un parlantent exposin en pocs ininuls de lot redi- snnt el caràcters fonamentals del
Una Informació de "El Sofiel, que ronsfava de cine Pisos. seu sistema, ene a mmi mir!! a reslaDes deis prime rs niornents blir nous i més Rigen-ps
cialista"
han acudit a coinhatre el sinistre d'hm:monjil j fusió entre els MMadrid, 3.- "El Socialista" du 12 equips de bombera, els quals I:1111s i els adulls. a fi d'obtenir
que s'estan acumulant elements b e l- inlicainent han neunseguit Inca- el inäxim desenrotIlament de les
tics sobre Cap Juhy i afegeix:
idear rincendi al cap de dotze energies dels infants.
"No poden/ contenr la nostra alarma. Per diversos conductes i d'abso- hores.
Dos bombers que presentaven
luta garantia se'ns informa que s'estan acumulant elements de guerra símptornes d • usfixia Imn llagad
b ELS POLICIES DE LA HAIA
sabre Cap Juby. Diversos aparells d'ésser transporlats a l'Hospital
d'aviaciO - tenim els detalls preciLes reedites materials sAtt AMENACEN AMB LA VIOsos - amb ametralladores i iSornbes: d'enorme considerarle>.
LENCIA, EN CAS DE NO
no insistirem en el detall perque no
fa al cas. El que interessa advertir
ÉSSER ATESES LES SEVES
és que tenim coneixement d'uns pre- EL NOMBRE D'HABITANTS
paratius que sineerament ens alarDEMANDES
men. ¡Quina operació es tracta de
DEL REICH
La Haia. 3. - Un nembre considerirealitzar a Iini que reclama la traBerlín, 3. - Segons els resultats defi- ble de policies ha fet lliurament al sen
mesa urgent de material de guerra:
Els preparatius estan jets amb rota nititis de l'últim Cens realitzat en juny cap d'un escrit en el qual expuse') diceleritat. i per si encara s'Id fos a tenlas. de 1933, la població cl•-;, Reich era en verse s reivindicacions, amenacant amle
denuncien/ la nostra inquietud. Espe- aquesta data de 6aa8.1.1.620 habitants, co y - acudir a precediments de violencia si II,
rem que se'n- pagui tranquillitzar. tra 62.320.6'9 que exiAien en igual dala són ateces Ilurs peticions.
de 1925.
El cap de la policia ha declarar <Me
encara q ue la nostra tranquillitat
De l'esmentada xifra, 31.662.380 corres- l'exèrcit s'encarregara delegar qualmdevén tant de les paraules cont d'upon
i
3,3.526.246
al
sexe
maesculi,
al
fevol
moviment O manifestació que preteana possible anueació d'aquests premení,
guin realitzar els agents.
parat ui."

Socialistes austriaes
que slian internat a
•

Txecoslovisquia

a"iena , 3.

comuniquen de
Lime que ti 110 ir innt que id
cap .1e, Inc Schulzbund socialista
de l'Alta Austria, senyor BerreeHiele i ele seus com Pa e s
s"cialistes que s'escaparen de la
presú de Linz, han aconseguil
passar la frontera i inlernar-se
en terrilori txceoelovae.
Els dos individus nazis que
tendió riconseguiren escapa l'-se
Samt travessat aixi rnateix la fronlema i s'han infernal en lerrilorj ha y a res.
Bonn erren que el rlicia que
farilitä la fingida clo eieriatsrlielr
sla 'Mentid anda alpes( a 'raeCOSIliväquirt.

EL SENYOR DOUMERGUE
CAP A PARIS
París. 3. - Demä al metí tornara a
aquesta capital procedent de Teurneieuille el cap del Govern. s a nyor Dotimergue.
Al ¡Media es reunira a l'Elisi rl Consell dr ministres. i durant la reunió el
cap de/ Cor ee n i el ministre de En/in/ces sotmetran a la firma del senyor Lebrun el text dels decreta Ileis sobre
economies a introduir en el Pressupost.

del

misteriós H. V.

arnh N'entupe, (lit
Carbone
Paris„3.- La Seguretat general
ha empris la verificacid de les noves
precisions donade.1 per Ventura i
rito i el barit sobre llar emplea
de temps la nit del 20 de iehrer.
Aquesta verificació sera !larga i difícil. Des d'ara les coartades de Ventura i de Spirito en particular. posen
en causa un gran nombre de persones
i Ulule de personalitats.
El hart; ha pogut precisar que la
nil.1c1 dia 20 de febrer es trobava
a Mónaco i aquesta declararle, ha
esta .: confirmada ptr diveisos testimonis que aquel' dia van verme el
bard a aquella chitar.
Tot i que els tres detingats tenen
un passat espantós, sentida que es
fa forra la impressió que no tener/
res a verme ami l'afer Prince.
El testimonl N. V. ::
Venture i el Baró dema animan a Dii on P er t a l d'ésser acarats ami el mis.
teriOs teeirnoni H. V. Horn afirma que
entre sn fotografies que li va presentar
el procurador de la República. 1-1. V.
hauria reconegut Ventee com l'home que
baria vist el 20 de febrer al quilennetre
311S5(,. prop de l'autornAil mistcricçs.

aturar i ami els dos fan-als apagats II.
V. té fama d'home honran. Si persisteix
a acusar Ventere, el seu testimoni seria tcrminant. Perb persistirà a fer-ho?
¿Ventura té un document

important?
Itar s ella. 3. - Per aquesta ciutat CC`Ta hores d'ara no hi ha
ningú oye no cregui: Venture tindria un
doble del famós document que fou robar
de la "serviette" del conseller Prince.
Aquest fet admès, es presta a tots
comentaris. Els uns hi veuen la confirmació que Venture eslava assabentat
l'afer Prime: els altres, cls amics
Sabiani, la causa de la seva detenció, per
tal de sostreure a Venture el celebre document o alniems una fotografia.
re un rumor que

El misterlós Jeannot

:1

Nuca, 3. - En les seres (-dirimís
(Fallir la premsa va parlar d'un tal
Jeannot que desaparegué de Menten
misteriosament, el dia 19 de febrer,
despees d'haver dit que liana cobrar
30.noo francs per un "cop", de part
d'una personalitat politica. Aquest
Jeannot era un anlic de V enture, a/
qual havia vist el dia ahans.
Qué va t'el* Jeannot pels volts del
dia :ro de febrer':' Seria certament interessant de retrobar i interrogar
aquest personatge, el non/ veritable
de: nual és Joan B....

Esdevenimenta Importants
París. 3. - Arnb motiu de les festes de rasque a París no s'ha (regid
que aquests dies passés res d'extraordinari. L'inspector Bons- continua
la sera enquesta a la Costa Blava.
Es miel? que a mitja setinava hi
l'aura noticies sensacionals nialgrat
que l'enquesta marxa molt poc a po:.

La sistentatització politice:1 económica L'essencial és arribar a un acord ende l'Europa central is certament una de tre els Estats danubians, però un
les condicions indispensables per la pau acord en el qual prenguin part lambe
i Per a poder resala: : d problema del Roma, París i Berlin , així com la Pedesarmament.
Eta Entesa. Heus aci la dificultar."
Relees és un optimista, en el seutit
Com que el corresponsal del diari
despees de discussions que Podran pros- preguntà si creía que aquesta difiseguir P e r un temps indetermina, s'hau- cultat podria ésser resolta, el senyor
rd d'arribar necessáriainent a una entes° Benes contesta:
per a ano roHaboració en igual: condi"Com veieu, 1-anchaluss" ha es.;
ciona de toles les narions euroPers per tat allunyat definitivament, i això
a Farra:jamen, de la sota danubiana.
constitueix ja un exitt pot esperar-te,
E11 rintrrniu de Botes at"Paris-Midi", dones, que amb la resta passaris el
el cap de la Petisa En/esa IIO amaga que rnateix.
és dificil de posar d'aeord Franga i fa
Ens disputarem durant algun temes,
Petita Entesa antb Alemanya i Italia. De penó fatalment s'arribará a una solul'examen dels darrers escteveniments opa- ció raonable i lógica.
reis evident qm. , contra el que en geneEn tot fas, j o estic disposat a colral es creu, entre Roma i Berlin hi ha laborar amb Italia. Alemama, Ausmés acord dl que sembla, pel que fa u tria, Hongria, és a dir: amb tothom,
la qiiestia ansfroshongaresa, harent-sc sempre que estigui d'aeord ami
Hitler plega al desig de Mussolini sobre França."
la independéncia d'Austria.
SuvIch a Londres
D'altra banda, Berlín maniobra Prof
de Belgrad Per tal deare'nver relacions
Londres, 3. - Per al dia 16 del corcomercias j politiques. El ionfusionisme rent es esperar en aquesta capital el
regna ara mis que mai, i asó pot per- senyor Suvich, secretar/ del DepartamAre al gozere del Reich dc tracia r ment de Negocis Estrangers d'Italia.
alhora amb Roma 1 amb Belgrad de ',El senyor Stivich romandra a Lonlitigues diatnctralment oPoSad:s quena
dres quatre dies per correspondre a
l'Adriatic.
a les visites que recentment feren a
"Le Soir", de Brusselles, ha rebut del Roma el primer ministre senyor
scu ¡nformador 01*C C molt ben retas MacDonald i el ministre de Negocio
cionat al Qua d'Orsa', que Surich ani- Estrangers sir John Simon.
ra a Londres a fi d'obtenir la preferencia per al pla mussolinhi dei.rant a o c - Un discurs sobre el desarmament
Sois serme el Barthou.
El pla frunces prevea una limitació
Estocolm, 3. - El ministre de Negradual del.; armaments i la imposició a
Estrangers, senyor Sandier, ha
Alemanyr de resPectar el tracia de Ver- gocis
pronunciat un discurs sobre el desarsailles, j jur tant de no rearmar; ntentre manient.
que el pla dalia contpr:'n el “stata quo"
Con/ a principal resultan positiu ha
dels forts arman:o:1s clandestins d'.41e- subratllat racceptació
cada regada
manya. Segons el periodista belga. Din o mes generalitzada
del principi de
Grandi, diplomatie al qua l no agrades rls control permanent automitic.
Ha deprarassos, hauria fer saber al duce que :II clarar que seria convenient que
les
no hauria sostingut una tesi tan andar.
deliberacions de Ginebra es referissie
El desamo:ante:u i la situad"' de l'Eu- a la idea americana d'un
pacte generopa central s in , ron: es n'u, prademes ral de no agressió i al projecte soviècanteros. Resol! l'un, ho
tic de definició de l'agressor.
eament Tot depen, ho heut dit aHa insistir sobre la necessitat d'uu
ires vegades. de l'actdud que prengui el arranjament per a determinar la
gontrn angRs. Si és dc cc:Rubor:Vi:, portar/da del rearmament
amb Franca, s'arribara reidamint a 1111 1 ha.
acord. Si es considera que a :Inglaterra
cstan preocupas pel coutinu desenrodla- Reunió de nazis austriaca
tnent de razia:id alemanya, is de freVeuhongarasos
re :ilte el govern segara ed comí que pot
Viena, 3. - Se sap que en aquestes
dur a un arord general i a la pau.
Polscr es Per airó at.• Benes és aPti- festes de Pasqua s'ha celebrar a Buuna reunió de caps nacionaldapest
mista.
socialistes austríass i hongaresos. En
París, 3. - El periòdic "Paris-Soir" aquesta reunió s'ha tractat principalp ublica unes declaracions del doctor ment de dos punts: l'actitud deis hitlerians austríacs davant de Dollfuss i
tienes, ministre d'Afers Estrangers
Txecoslovàquia, en les quals diu en- l'aportunitat de renovar la campanya
terrorista a Austria. S'ignoren fins
tre altres coses:
' , E! que importa és que arriben/ a ara les decisions recaigudes sobre
ambdós extrerns.
i
Hongria.
Austria
entendre'ns amb
-..nn11111.--**

La qüestió de Leticia

Es parla d'una
ru tura de reia(ions entre
Colòmbia i Perú

CONDEMNES PER ESPIONATGE A HONGRIA
Budapest, 3. -- EI tribunal
militar ha pronunciat tres condetones contra altres tants complieats en un afee d'espionatge,
l'n Mutada txecoslovac ha estar condemnat a tretze any g de
prest, uit comerciant romanes,
a set anys. i Un ee-funcionari de
la pedirla hongaresa. a deu.
Aquest darrer era laminé acusat
d'alta tranció.

Aquest afer d'espionatge fou

descehert fa pite temps i sobre
Rio Janeiro, 3. centres que MI es publica un coniunirat
es diuen ben informats es parla in- rial enigmätic, en el miel es
sistentrnent d'una possible ruptura de
ileia que lit estaven complicadee
re'acions entre Colòmbia i Perú, ja
que sembla que les negociacions por. totes lis classes bocials.
La carta de Dallmier a
tades a cap per la Comissió de la So.
nn
Dubarry
cietat de Nacions 110 hart donat el n---nnn•••••NMO,••••f/war,•
resultar
que s'esperava.
Paris, 3. - Davant el ¡un g e d'in,Als cercles titulen/Mies es realitzen LA PROPAGANDA COMU.
truccia han declarat aquesta tarda cls
mena d'esforcos per arribar a
iimcionaris del ministeri del Treball, tota
acord, /1/entre que per un altre NISTA A TXECOSOLOrespecte a la carta que essent ministre un
costar
es parla que tots dos panas
de Treball dirigi el senyor Dalinner
hostiVAQUIA
terror Dubarry per cridar la sera aten- es preparen per reprendre les
litats.
ció sobre els avantatges de la collocació
3.
- Contitinant les
Praga,
tant
els
peruans
com
Es din que
dels fons de les Con/P an ales d'asseguranels colombians han començat a inohi- diligenities sobre l'afer d'espeaces en Bolis dels Credits Municipals, esge comunista 1 de propaganlitzar armes, avions i altres elements
pecialment de Baiona.
de guerra en direcció a Leticia.
da antimilitarista que s'ha fet
El s dos funcionaris han manifestat que
Aquestes noticies no han pogut
public recentitient, la policia ha
reberen una crida teefónica miel Gabintt ser confirmades d'una manera comorganitzadel ministre sollicitant que es redactes pleta. pm') tots els indicis són que les desimbert a Rimo una
eii3 Clandestina de difueiö d'opusuna carta urgentment.
dos
persas
han
CM.
relacions entre els
eles de prop nt ganda.
pajorar darrerament.
lian estat defingutles guatee
persones:1 deu 1nós semana per geColbmbla ezigira la tornaatildes en virlut de la lIef de
da al seu país de Leticia
Defensa de la República.
3.
El
doctor
Urdaro.
Ri o Ja n ei
nieta, ministre de Negocis Estrangers
de ColOmbia, en unes declaracions ha
dit que el seu país exigirá la develaUN MONSTRE MARI
ció del territori de Leticia quan en :S
de juny acahi el seu mantlat en aqueil
DE QUINZE TONES
territori la Societat de Nacions.
El Canee, estat Ilaneades a la costa. a uns 25 quitóLES MINES D'ILLINOIS
metres al N.E. de Port Said, les
Id resultas de les clecrions parcials SUSPENEN ELS TREBALLS despulles d'un monstre mar que
de Romania demostra que cl parta
pertany
Chicago. 3. -1 . na tereerit patt pesa quinze tones i que
sessuci.v baudio el Jurar popular.
a una especie desconeguda fina
Les tritnnials el ccc 10IIS cirt Set. presi- aproximatiament de les Mine, drt
ara a la Mediterriania.
de.:t Bratiano tenen un doble signifi- rallad il'Illinois han suspès els
ca:, el trestineacid mi l'illustre politic i trelialls.
Les Contpanyies propieläriP:,
d'homenage rl tualaguanyat Dura, que
ha esta ,eemplacas per Braliano lambe han ditsinetilit que es traeti d'un
r11 1111ISCH PC elertdral. La fase tocan', com a protesta contra LA LLUITA ENTRE MUSULea qui ha eniat la politiea 101)1011e-fa l'ordre del general Johnson que
MANS I NDUS
es de no consentir inirialica cortcsonea estalueix la joimnila de set bares.
o maniobres estrangeres.
Segons les cementados ComBucarest, 3. - En les eleceiens par- pa»yies, atines t taiteament de les
Els indús no volen deixar
cials celebrades ahir per a cubrir una
mines AS una cosa corrent quan
vacant de diputar, ttiomfä el candidat
sacrificar un búfal
hi ha exeós de produerid.
governamental senyor Bratiano, cap del
parta liberal per 48.994 contra el canPalau (tedian, 3. - Perquè vots
didat de rnposiciii, pie era camperol, el
sa,riiicar un hnial amb metiu d'una
EL SENAT GREC ADOPTA boda
qual aconsegui 29.839 vnts.
musulmana, els indits assaltaren
Al departament de Hunedoara res'''.
el barri 1/insulina i s'origina arnb
EL PACTE BALCANIC
ti elegit senador el senyor Teodereseu.
aquest motiu una Iluita sagnant.
Pel de Raras el senyor Nlironescu,
Arenes, 3. - Al Semi! ha estat adop•
Tres musulmans resultaren morts
prcsident del ttovern nacional campe- tat, enmig de gratis aplaudiments, el i tres mes greument terne Dos inrol, i pel de Soroca, el senyor Caza, Pacte d'entesa balcänica , que anterior- dús estan ferit.s. La polici ha praob.
també eamperol.
ment havia estat ratificat per la Cambra. rat vint-i-dues detenciont.

Bratiano resulta
elegit en les
eleccions parcials romaneses

A

c
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* La Brigada d'investigaciá
criminal ha sollicitat de l'Ajuiitarnent que una brigada do etaveguero realitzi un reconeixeateni a la claveguera del carrer
daaiiin'ainients de Calattinya.
de Salmerón. clavaut el núm. Uta
Adininistració de Justicia. —
on lii ha installada una joieria
Sentencies i edictes.
i hi fou conetruida tina mina per
tal de cometre ui robalari en
DELEGACIO ESPECIAL DEL aquel! establiment.
* A la Comiasaria General
GOVERN DE LA REPUBLICA d'Ordre Públic s'ha robni tina
remesa de pistoles niel ralladoA CATALUNYA
res, les miele secan diste/MI.111PS
al
m'al
estigué
a
la
dita
Ahir
entre els nottS agente de la poDelegacid el sots-serretari de licia catalana.
Governecill, seopir Benzo. per
tal do visitar el senyor Carreres
Pons. Conferenciaren durant una
AlLINTAMENT
Ilarga catana i al inigdia dineral% plegals al restaurant de la
Visites a l'alcalde. —
Torre de Jame I.
sanyor Caries Pi i Sunyer.
va l'obro atina entre nitres. lí.a
visites seguents: el s.1 e-seco-COMISSARIA GENERAL
Inri del :tlititaleri de Gavernacid.
senyor Etui ti Benin : el preaiD'ORDRE PUBLIC
llent del Consell Ordenador fIll
Ahir a la larda t'oren posats l'Economía Nacional. senyar Sandisposició del Jutjat els Sis tiago Valiente, neompanyat
individua que foren detinguts esnyor i el dimitid. cerí a M a presumples atracadors de niar Francesa, Arnan i Cartina.
la polleria del carrer de Len- 'Pamba va rebre la visita dol
ster. Els &fingida Cr i ntossa- pintor senyor Josep 31arin Sri.
ren que tonien el propaait de al qual arampallYava
aenyor Elorença.
realitzar-hi un atracament.

Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Conselleria de Oovernac16.
El senyor Selves N a manifestar ahir al rulgdia als periodistes que el senyor Bella° havia
anat a fer-li una visita al Matf
1 que havlen celebrat un canea
d'impressions sobre els punts
que havien cresser tractats en la
propera reunió de la Junta de
Seguretat. Afegí que el senyor
Benzo sortirà al vespre cap
Madrid amb rezares, pujant al
Passeig de Gracia. i que ell ata na a acomiadar-lo.

El .enyor lienzo s'actomlada
del President. — Abans de marxar cap a Madrid. el sols-searetara de Governació, senyor Benz.
ecompanyat del &legal dele Serveis d'Ordre Públic no (raspasSets a la Generalitat. senyor
Carreres i Pone. i del seu secretari, estigué a la Generalitat per
tal d'acomiadar-se del President.
El festival d'homenatge als
vella.— La Junta dliornentoge
al; Vells, acornpanyada de l'aicalde de l'Hospitalet de Llobregat. invita abir el President al
festival que tindre lloc el diumenge vinent a l'esmentada poblaciá.
Visite.—El senyor Companys
va rebre ahir. entre altres, les
visites segitents: Els diputats senyors Ferret. Battestini, Trabal
i Joan Mora; el general Batet.
aran el seu ajudant, comandant
Lacanal; els ex-diputats senyors
Eduard Layret i Riera i Punti;
l'alcalde I el secretari de l'Ajuntament de Castellvi de la Marca;
el senyor Magf Mercè, alcaide de
Sabadell, i el senyór Joan Miralles, regidor. i el Conseller regidor de Cultura, doctor Serra i
Bunter,

Pela ?amillare del • enyer Gutiérrez Guevara. — El gerrnä
Fagent de policia senyor Gutiérrez de Guevara, que mori en
l'atracament al Cinema Mitin,
acompanyat dels comissaris
policia senyors León i Raquer
i del eenyor Calvet, de l'Empresa
Cinaee, visita el President de la
Generalilat.
El senyor Gutiérrez de Guevara, després d'agrair al senyor
Companys l'interès que es prengua pel seu diesortat germà,
s i acorniade d'ell, i els esinentata
comissaris l'invitaren a un festival benUic que tindrà lloc avui
al Teatre Tivoli. a benefici de la
vidus i els fills de Fagent de
pulida traspassat.

---

i

Tribunals jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A !a Seccie, Primera es vele una
causa contra Josep Valedor/saneen,
actuar d'un robatori de joies comes
contra un hoete de la casa na viv:a
corn a relegar. El fiscal eollicita que
fos aplicada la pena de dos anys,
quatre meene i un din de presea ultra
el pagament d'una indemnització de
mil cine-centes pessetes, que GS la
quantitat en que estaven valorades les
joies robades.
A la Seccia Segona en :menea la
vista d'una causa contra Aleix Mai i
Vidal, acusar de la ruliocació d'una
bomba a la fabrica dels senyors
l'era Vial. Per no haver comparegut ele aeenss que detingueren el
proc.essat, i a peticiO del fieral, la
vista fou sumpesa.
4. A les Secciens Tercera i Quarta ro hi havia ssenyalaments.

TRIBUNAL D'URGENCIA

Stil veieren els següents judicie:
Un, per un delicte d'injúries, contra
Alfone Nieves Nuten, per un arriele
publicas al setmanari "Rebeliana
Pon condemnat al pagament de mil
pessetes de multa.
Un altre, contra Francesc Boixonet
i Francesc Llanos, per un suposat
¿dicte de tinença ilícita d'arma de
Foren absolts pel Tribunal.
El Butlletí Oficial de la GeI el darrer, contra Antoni Aragonerailtat. — En el seu número nés i Barbe, pel delicte de reaistencia.
(feble publica el segUent au- Li foren imposats cinc dies d'arrest
mala:
menor.
Sanitat 1 Assistència Social.—
Ordre aixecant la suspensió imVARIA
pasada a l'inspector samtari de
Farmacia del districte de Falsea
Pe! Jutjat número nou ha estat desenyor Jaume Asehei j Aguiló, 1
resolent que des d'ara deixi de clarar dos el aumari que insulta
tenir acumulada la inspecció dele amb motín de l'ineendi de la tumba
districtes de Gandesa de Tor- de Francesc Macla. Ha estat trainns
a l'Audiencia. No hi ha cap acusar,
losa, pele Motius que s'esmen- car la policía ha mani1estat que han
ten.
resultar inmuctuoses totes les gesDepartament de Treball 1 Obres tions realitzades a l'objecte de detenit
Públiques. — Subhasta del pro- eis Seas autors.
veunent de pedra menudallada
* Al Degarat del Jutjat s'estan
per a l'aparianient del feria del rel.ient inszancies dels aspirantes a les
places
de jutges 1 liscala municipais
eatnf venal d'Aviä a l'estaca)
eiectius i suplents que han desser
d'Olvan.
Rece ad aci6 de Cont ribuclons proveides segons el decret del "BarOficial de la Generalitat".
de Lleida. Edicte del senyor ileti
4. Sha rebut al Jutjat una notifirecaptador executiu de la zona
eaciä seg.ens la qual han ingressat
de la capital.
en una clínica particular de BarceDirecció d'Obres Públiques de lona tres lesionats a conseqüencia
Lleida. — Installacions electia- d'un accident d'automòbil ocorregut
ques: Anuncis.
a Blanc'. Els ferits s'anomenen Jan Juntes Municipals del Cene me Imbert, Llore Felip i Cardenal
electoral de Catalunya.—Relaciú Pere García Quevedo. El primer va
deis ciutadans que einst ituaian morir al cap de poca estoica d•haver
les Juntes Municipals del Cena ingreseat a la clínica. El Jutjat ha
l'autiepsia del cadiver i que
electoral de Catalunya durant el ordenar
signin trameses a Bienes les diligenbienm 1934-1935.
cies inaltuirles en el sumari.
Administració Municipal. —
ak Per al dia 28 del corrent ines
Edictes, ~tes l concursos hi ha assenyalat l'incident i arellacie

contra taute de processament dictar
contra la Cornissia Permanent de FAjuntament de la Dictadura per arevaricacbi en l'aeord de la conceasi6
de les tanques al cartee de Pelee° per
a anuncie.
• Pel Tribunal d'Urgencia ha estar ()calificada la causa seguida con.
tra Josep Galobart, acnsat de finenea iP.icita d'arma de Ice, procedent
del Jutjat de Manresa EI iiecal ¿emana la pena d en any de presa. El
processat te a mis a Manresa un altre sumari per asaassinat frustrar en
disparar la pistola ocupada contra
Maria Oms en un carrer d'aquella
poblada.

ASSENTALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERR1TORINL.
Sala primera. — Menor quantia:
J. Carretes contra J. Soler. Menor
quantia: C. Barrita contra R. Climent.
Divorci: Angela Barbany i Pujordes
contra Pere Freixes i Tester.
Sala tegona. — Mejor quantia:
Filomena Puvill i Pulí contra Pece
Font i Moraguee. Destronament: Pele Mueaz Ruiz contra Ferran i Enríe Ola:de Satrnategui.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Un nral per
urgencia contra Mariä Alonso, per
tinença d'arma.
Secaiä segona. — Dos °tale: per
estafa i robatori, contra Lluis Ventura i Josep Carbel i un altre, respectivament.
Secció tercera. — Un jurat, per
sedició, contra Alfons Nicves. Un
oral , per flirt. contra Joan
i cantinuacia de l'anterior.
Secció quarta. — Tres orate, per
l lei de vagabunda, tincna d'armes
i injúries, contra Genia Soler, Josep
Ramos i Llora C;ordita, respeetivamena Un divorci: Maria Gordi i Comes contra Jaurne Serret i Campa.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejurlicis a les deu: Accident del
treball de l'alerce Ramon Martínez
contra el pateó Joan \Tela. per
accident de l'obrer .Agusti l'ares c mtra el parrO Antoni Pladellorenc Per
accident de Fobrer Maria Martínez
contra el parró God6 i comParvia:
per reclamada) de salarie de l'obrer
Alcix Vender contra el patró Hotel
Pata: per ealaria de l'obre: Horaci
Paredes contra el pate6 Joaquitn
Treesetres.
Judicis a dos cmarts el'onze: Per
reclamada de salaria de robrer losen
Arroyo contra el patri', Jean Shajavits: por salaria de Foleer 'roan Gordo contra el patri') ;loan Monrade.
A les once: Pe - aalaris (In l'obrer
Hora:i Paredes contra el patría Joaquins Tre,serree,
A un quart de (lotee: Per safari;
de l'abrer Enric Rodríguez contra el
parra Clients Frailera.

AMALIA BONET 1 ESCARRER
VIDUA DE BARTOMEU BARTOMEU
morí el dia 24 de març proppassat
després de rebuts els Auxilis Espirituals

(A. C. S.)
Els qui la ploren: fills Marta, Beatriu t Lluis, gendre Joan Masip, germe Carlee
Bonet, germans politice, nebots, cosine, familia tota 1 la casa comercial C. BONET
ESCARRER, en recordar a Buril mece conegute tan dolorosa pèrdua, ele preguen
que Resumen ele funerals que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran a l'es&éste, parroquial de Santa Anna, (lema, dijous, dia 5 del corrent, a les deu del matt,
pel qual acte de pietat ele quedaran sincerament egraits.

Les mieses despeó. de l'atol I tot segun la del perd6
EL COL
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aereitat de Barcelona, el president de
la F. N. E. C. remita solament els
elements universitar i s que la integrin.
Servei Meteorològic
Ele anides següents tracten de les
Comissions, dels Congressos d'Estude Catalunya
díants, de la interpretació i modificanombre
considerable
pressionat
pel
UNIVERSITAT AUTONOMA d'adhesions i treballa que es porten ció dels Reglamente, etc.
nn•n••n••n••n•
rebuts dentitats i Pa rticulars ¿'Es'
PACULTAT DE MEDICINA
systosralnes
III1TUAC10 OIGIIIERAL
pausa i de l'estranger, la qual cosa fa
D'EUROPA A LES SET 021. DIA
Catedra d'Higiene i Sanita t .—Pro- prevente que les sessions del CortELS ESTUDIANTS
grama general del cura e'ampliaio aras !eran un exit.
8 D'ABRIL CC 1934
dedicat als nieve, tarmacauriza, veLanaria a la Universitat. — Contarmaria, arquitectes, enginyere, mesEl centre de beIxes preselons de
Madlterrenia s'allunya cap • Orient
tinuen rebent-se a la secretaria de la
ures i persones amb thol que desdain
I *e traba actUelmant tatuar a les
un
complement
cultural
i
earmart.
Unió
d'Estudiants sollicituds de maMes da alcIlla 1 Malta.
Higiene de i uatema:
trícula per als seus cursos populars
al lampe he millorat, però clegut
és
de
la
temperatura
• l'augment
aelecen./ de tenies tonamentais, .ailEl Butlleti <lela Mestrea. — Ha d'ingrés a la Universitat, els quota teprobable la formule de M.o!' de
toni Salvar i Navrro.
sortit ja el número corresponent al lien lloc de les set a les nou del vesGeräg ter tempeitues, amb raleara tutaus psetieuierment a les comargula
Higiene social del treball, doctor mes d'abril (resultase publicacia pe- pre. Cont que Eres al present han
de rnuntanya.
Carlee Soler i Dopff.
dagógica del Consell de Cultura de estar nombrases les demandes per
Los altos pensione s'estoma,' des
Higiene social de la infancia, doe- la Generalitat de Catalunya. Slai pu- correspondencia a l'oficina gratuita
da ra mar DOM. /ira a tes Illes Dritenlguee, I determinen cal n'irmeé
tor
Manuel
Salvar
i
Espasa.
bliquen interessants treballs, p ata el d'informació escolar sobre cursos
amb rente de Ilevant i trad.
Organitzacions de la Iluita socia: seglient eurnari: Punta de vista del d'ingrés a la Universitat, la Unió
NataConrad
antitubereulosa,
doctor
congrio internacional de Nia. La d'Estudiante fa avinent als estudiante
TE111113
ILSTAT DEL
barder.
crisi de !a fundó educativa de les de fora que esta preparant un cure
A CATALUNYA. A LES VUIT
de
la
lluita
social
Organitzacione
institucions, 1— Pedagogia: Comen- per correspondencia en condicione
Domina buce tenga, amb cel abre,
antiveneria,
doctor
Antoni
Peyri.
I
al
nord
recia sobre lectores deis infanta, I avantatjoses. Per a totes les consulTarragona
raroalona,
•
•
Estudi monogràfic dele agente ani- (Pare Ermengola El catali a les tes adreceu-vos a la secretaria de la
de Llaida, 1 'moler, amb algunes
bolees a la renta del pule.
mara de propagació infeccioea, doc- classes d'adults (Josep Roca i Gar- Unió d'Estudiants. Rivadeneyra,
en les dafflres £4 llores alba
de
Tara
tor
Lluis Clarainunt.
cost
tete
a
la
cia 1. — Llei creada del Consell segon pis. la qual as resaldrá grattnen
registrat
ragona 1 des de (Jalde tIns a meona,
El cura començarà el cita ro d'abril, ile CUltltra de la Generalitat de Cata- tament els assumptes que facin rei las prectpitacions mi:ajenos han 0ea les set de la tarda, a l'aula nú- lunya. — L'ensenyament del catalá. ferencia a Fensenyament.
tat de 16 litro per metes quadrat a
mero 1 de la Facultat de Medicina, Ortografia. Pronoins febles. ExerciGlennO, 8 a Peraleda I 7 a Manresa.
La Missió Universitaria Francesa.
Temperatura minlma d'astil: un
i continuará durant el pericote tri- cis practica. — Vida escolar: Método
grau sota cero a Capdella.
mestral subsegüen t.
per a resoldre problemes (J. M. Bru- Invitats pel conseller de Cultura de
la
Generalitat. la Miasia d'Univereitatemps
observatorio
del
Idee
Les Ilieona seran doctrinal; i net i Sangra). — Evaluada de la
Mienten% u les set, van a la cuspractiques.
personalitat de l'educand (E. S. Wi- ría Francesas efectua dilluns una vicuero de la primers ¡Asuma
Els ahumas que aspirin als efec- llama). La realitat en l'ensenyament eira a Montserrat, on Ionen obsetes académica del certificar oficial geográfico -hisuaric (T. Vicenel. — quieta amb un esmorzar.
El president de la M ioió, en brean
d'assisténcia i aptitud hauran de ma- Enquestes
"Butlleri deis Mestricular-se especalment a la Secre- tre s" : Encorsiona. visites i viatees, paraules, expreseä ei seu agraiment
i
per les atencions rebudes. Li contestaria de la Facultar. El termini archa III (F. Blanch i Bosch). —
el to d'abril, i la quota és de cent "1-listaría de Catalunya". per A. Ro- tb amb frases de gran afecte el reCONFERENCIA CLUB
peaseres.
vira i Viraili (H.) "Gráficos de presentant del conseller de Cultura.
Els alumnee matriculats hauran Geografia - . pel raptá Areriello (H.).
La Misei6 Universitària Francesa
alt
del
mis
Dues imminents se.saions
daasaistir a les Ilieons, dernostracions. Revistes: La individualitzaciO de l'en- estigué al cementiri Nota a l'objeete
interes
visites i recursions conveniente, i ernyament ("L'Education, París). — ds visitar la tornba de Manid , on diLa diseettacia. esperarla amb, viu participar en eis treballa praztics.
Noticies breas: Generalitat de Cata- posisä un esedendid remen de floes.
interés, que sobre "Mitliques
Tenint en compre que un dele pro- lunya. Ajuntament de Barcelona. InsAhir eis universitaris francesos sori d'a y er ha retar sollicitada pela di' resits d'armest curs és contribuir a tituciona diverses. Comarques. Altees tiren cap a Madrid. Ene pregaren,
r.gents de Ccatierincia Club a rillue- l'entensia cultural, ultra eis alumnes terres de 1,1. C.. Reglaras pen!naulars, per mediaci6 del secretari, M. Mantre compositor Jr,aquini Nin, i que s'adrnetrá un contingent limitar Estrancer. "Butlietí deis Meatres".
teaux, que transmetéesim den daper ä les illustracions luir dril de la d'oients, que padrea assistir a les IliNomenaments Interins. — Pel Con- questes columnes llur agrairnent a
qua conferencia s'ha procurar comp- vena doctrinals; i, en el possible. carn
totes
les persones que el; Fan aten.
rar amb la valuosa coliaboraciO de la a ohsereadors a certs artes practica sell Peovincial de Gírenla han estat
notabilissima violinieta Mlle. Jeanne i de demostraci.'.. No abonaran ma- nomenades les segiients rnestres, arnh
Avui arribaran as po recelara anBachelu i de l'eminent cantatriu Mer- tricula ni tindran obligacinns aeade- caràcter ¿interines:
Maria Fahrelles, per a l'escota na- glesos. — Tal ccrn anunciarem en la
ca Plantean, tinara efecte el divenarea migues, per?i no podan aspirar a
edició d'aair al metí. avui ar!lastra
cional de La Biaba!. Joaquima Laura
virrenit C les set de la tarda, a l'Hotel drets d'aquesta mena.
per a la de Moret de Mar: Dolor; ribara a Barcelona una expedició
Ritz.
d'e3colars anglesos, procedente de
Cortada. ren a la de Viladecans: Ma- Liverpool. composta d'un malee d'eaSeguira a aquesta nestió una conferencia que versará sobre el tema ENSENYAMENT SECUNDARI ria Gracia, per a la de Brin/yola, i tudiants i cent cinquanta profeaeors,
Maria del Cana Llueme a . per a la
"Ele, clas a ics i el paisatee - . la qual
dele principals centras decents d'Ansera donada per l'ilustre catedratic
Nomenament de preiessora inte- de Sant !tíquet ute Canaitnakir.
alaterra.
de la Factatat ir Filoaoiia i Lletrea. rina. — A prop a sta de la Junta de
interim,.
—
de
mestres
L'acsesnblea
En aquesta expedició. en la sera
de la Unisersbat de Barcelona. doc- auhatitueih de la Segona Ensenyança,
la
Federade
Per
acord
de
la
Jama
maiotia. figuren estudiaats de primetor Joaquim Balcells. Coneguda la el Miniateri públie.a ha
Substituts. ra i segara eneenyanet.
ció
de
!lastres
Interions
i
la
intensa
tasca
d'incompetencia i
nomenat els eeenents se g yers profesDensa, a les cinc de la tarda, visivestigarlor i d'orientador que ha des- mors interina enaarreaars de curs dels trh sertit cap a Madrid el preaident
de la dita entitat. senyor reiix
taran la Universitat, on erran relame
plegar aquest ;Ilustre professor de la cen1.1. 5 que es relacionen:
prendre
part
a
robjerte
de
Ascaso.
%lastra Universitat, avui antanoina. cal
per les antoritats académiques.
Rafael Romero Mercadea de Mateaugurar que la tlissertaci6 del doctor matiques, de l'Institus Elemental de en l'assemhlea general de !retares inEn el poc temps que romandrar
Balcells conatituirá un esdevenirnent Vilnirance del Penerles: Josep No- terim, i ubstituts que avui ha da a Barcelona, per 'claven de surtir e
a la capital de la Repúdintre ris tercies dels intellectuals nuera i Massi, de Ciències Naturals. celebrar -en
dia 5 a la tarda. continuant lun viatbareeleinine.
ge d'estudia, es propasen. v:rater la
del Collegi subvencionat Sant Fe- bliea.
La conferencia del doctor Balcells bu de Gltilen!5, i Tnitib Centellea Oti.
El nou reglament de la F. N. E. C. Gcneralisat. l'Ajuntament i els prin.
s'ha iiscat per al dimarts vinent, dia to. de Literatura. de l'harina Elemental Creació de l'Asserriblea Universitäria cipals centres docente i ensitats cultui tindrà lloc a llora de coetum, a de Granollers.
i adaptació a l'Estatut Universitari.— rals de Barcelona. el programa de
la sala de I'llotel Ente.
Al rnatex temps es disnosa Cite els La Cambea Federal Extraordinaria les quals encara no ha estar possible
d:ts senyors es possessionin bluf:sala- de la F. N. E. C., convocada ex o res de finar concretament.
SERVEI DE PATOLOG IA DI- toinent dels SeUS arrees als centres sament per a modificar els SMIS estaGESTIVA DE L'HOSPITAL DE on seis destina. entenent-se que el tots. ha enramal el non realament. el
LA SANTA CREU I SANT PAU que no leo hagi éeetuat el die o del qua; introdueix en la aeva oraanitzacorrent es coneiderari que hi renun- rin interna importants modificado/1s 4444+440+24e4441444444.41+
Cona Iota els anys, el profeseor doc- cia.
que la completen i que l'adapten inteMonas
donará
una
serie
tor Gallasd i
grament a Festructuracin autonómica
'Mole professionals per a Murar.— de la Univereitat de Barcelona.
de conferencie s , que tindran lloc els
La SecciO Administrativa de PricliMeCees. a !es deu del niati.
El titol primer fa referencia a la
CUle as'ul 3117! el tercer namera de
La primera sera donada avui, i l'Or- mera Ensenyança de Barcelona re- constitucia+, notan domicili, carácter
dre cronoWsic de totes ellee será e: quereix ele senvora que se citen per- finalitats de la P. N. E. C.
qué recullin de la dita dependencia
següent t;
En els dos primera articles e'arlap1. Patología del gastro i dcl gas- eta seus titols prciessionala com mes
ta plenainent a l'acide Ga de i' Laaarrunistra e ta, creen. u a. Seaviar
millor:
trectomitzat.
gen. segOna. Instan alac g . Dareelon&
a. Ulcus cranc i cranc ulcerar.
Rema n Paraaaula. Alternar Joea. Salut Ulnversitari que prescriu la conrus:!ca.
Ultra
Una reposa Intormared
associazions
(reatales
federaci6
de
3. La tuberculosi intestinal alee- Manuel Ge'abert i Vila rae, de Lli- d:anta de la Universitat tle Barcelona Jedrea la contenta en tren ael a s net nocicenciat en Medicina: Gil Acevedo. de
rativa.
auror ateusti Collado
1
veneret
Ve
Doctor en Medicina: Boada 'Latina ea una entitat de carácter general per
4. Colitis i falsee colitis.
LA BOPESIIA TRISTA
Diagnòstic i tractament de les
Borrell Nicolata de Doctor en Dret , a l'interés coma de tots els estudiante,
acuse privar que en formin part tara- Comprec- tot
75 cIntlms:
i lasierra, de Llicenciat en Pret.
recto-signmoiditie.
Senyores Cereceda Pasrptal. Aaen- be les assaciacions proieasionals
6. Les pancreatit:s.
044.0444444-5444+6+6.4.444.64
d'eatudiants
ile
lora
la
Universitet.
7. Orientacions ca la Terapftutica sio Garcia i Oliver Costa, de 'Mestra: Aquests articles donen comp!iment al
eenynrs Balanner Palleiä, Cases Garde la litiasis biliar.
programa de aolidaritat ezcolar pro- '"Iiiiiiiillillifilqiii5M11.11111.111'1111i111!!1!!!!!!1!1!1111""
8. Trastorns nerviosos aparen di- r;a, Jaimet Medina, Donoso Torres. pugnar sempre per la F. N. E. C.
Hernandez
Pambo
Palangessita
En els articles següents afirma el ASSOCIACI9 ROTECTORA
ca i J. Ferrer. de Parailler: Borrell
-- Oliveres. de Doctor en Farmacia: seu carácter netament proieesional.
PER A AVUI
DE L'ENSENYANCA
Domincnea cte Veterinari: reconein l'autonomia de les associaAteneu Barcelones. — A le .5 te, el nol f cn i Bierne Torres, (l'Odon- cions federades i esposa les seves fiCATALANA
conegut e s criptors Pierre-jean Ron- tWien: Coromiles, de V eril Ouimic: nalitats.
El tito: segon fixa la quota de cada
ihn, entusiaeta propagandbaa del nos- Doras Derrita de Practicant: E.
une moviment literari al migdia de Me:ideen:a d'Orlonsblen: P a 11 ar
a s sociac:b i regula l'economía geneCursos de català. — El divendres
senyor Vaurell ral de la Federació.
Franc a . dis-.ertara solare el tema "La Pc`r....d'Orlontildeci
n
d'aguesta setniana, al local de l'Aseotlalen acle proveneale et le Eire me- Miint, de Veterinari, i Gonzalez SánEl Mol tercer tracta dele organis- ciaciä Protectora de l'Ensenyanea
cliterraneen".
chez, de Practicant.
mes de gavera fixant les funcione que
Acaclém:s i Laboratori de Ciències
corresponen a la Cambra Federal. a Catalana, come:ton un cura d'artoarree del profesMädiques de Catclonya. — A les 19.
l'aesemblea Universitario de nona graiia catalana. aG
Alba. Constarä
sor amor M.
res,' n "i elentifica, en la (mal secan preENSENYANIENT PKVAR!
ercaciO i a !a Junta de graven,
d'une: trenta líiçomie, durant les quals
aentades le, se.güent, commileacions:
Federal entended en to- seran explicarles també nocions
l.a
Cambra
Dr. l'ere Rabat: -Compinx endocri El 14 d'abril a les enroles i la dila- tes les citiestiona caracter general.
readtlCa, prosädia i dialecsologia caamb contribució evident de testicle si6 radiofónica. — Com a complement
Doctore Lluls Barraquer, Ir les inatroceione di a t a d es P e r la L • Asseinblea Univereitaria, formada talanes. A final de cure es faran emei
per
les
delegacions
de
les
tbsociacims de comiunt referente a les faltes
J. Gisprrt i M. Corachan-L'ord: "Un Direzei6 general de Primeea
eions universitries a la Camina Fecan d'aracnoiditis medular".
nvanca. per a la celehraciaí de les les- deral i pels delegats daquelles a In mes importants que poden observarse en el catala parlas i escrit
Ateneu Encielopidle Popular. — A Ira de cominemoraci a del ta
Junta Universitaria, entendra anth
Les laceas eeran donades els diIns 29, el seto or Paul II Turull do- la dita dependImeia ministerial ha re- completa autonomía en aquelles miesnarit una conterencia sobre el tema .solt que es destinin a cada una de les
lluns. dimecres i divendres. en des
tiene que afectin exclusivament la
-Nos] n valors morals, estética. , jurí- Juntes d'Inspectora d'Enaenyanea vuit Universitat de Barcelona.
grupa d'alunines, de les eet a les vuit
aparells de radio dele existents al'
dica i econamics".
La Junta de gorern. elegia per la i de les vuit a les nou del 'resiste.
Club Excursionista de Gräcia (As- magatz.erna de material escolar del
Per a altres detalls i inscripziona
Carnbra Federal, es reunirá en tele
t -- A les 22, quarta manir- Pi misten del rapa
giran es tractin qüestiona de car:Acter cal adrreor-se a l'Assaciació Protecr;aseia del c;e1e cornear:d. per Salva.Amls elle s'organitzaran a le 5 r' - genera!. i quan eis aieumptee a trae- tora de l'Ensenyanca Catalana. rimé?
dor Llobet. Tema: "El Valle, orien- coles de les capitals o de les provinr8352.
ter pertoquin exclusivament a la Uni- cicIs. Arca a p7fr.c. pal.
tal...
ces les audicions dels acres erre el
WINIaInanre.
Unid Demorrática (le Catalunya - dia 14 d'abril erran ¡ruin aniesos per
l'emis-ora central o regionale.
Gracia. — A lee 22, " Prol,lemes
7
La Direcció general es reserva de
l'ensenyament i caneriencia", quarta
Mea del curses de Dret polinc, a finar posteriorment 1:1 destinaci¿, dearree del scnyor Joan B. Roca 1 finitiva dela aparella de radia transe sos amb motiu d'aquesta dieposiciA.
Cavall.
Centre Catalä d'Esquerra del Clot
_
iCkt. 72, primer). — A lea 22, conferencia pública a carrec del curse ENSENYAMENTS
Corts Catalanes, 652, primer
Ihr nie Governació de l'Ajuntarnent
ESPECIALS
de Barcelona. Josep Maria Mass:p.
-Tema: "l'Ira administrada, d'esquer.
Escota d'Enginyers Industrial' de
ra a l'Ajuntainent dc Barcelona".
Barcelona. — En aquests dies de
Pasqua ha estas a Barcelona M. Lo,
inont, secretari general del "Bureau
es COMplaU a participar els seus
International de l'E nseignement
Tac:migue", de Paria, qui ha vingut
clients que arnb motiu de la inauguHOTEL MONT-THABOR a ultimar els detalle d'organitzacia
pre'acid dels seus nous
4, rtle Mont-Thabor
riel Congrio internacional d'EnseMolt cèntric - Prop de l'Opera nyanea Tkenica, que er celebran a
ente durant aquesta setmana, a !es
Barcelona el vinent enea de maíz.
Amplint en 1i.13 1
de la tarda, la seva col. !ecci6 de
180 habItcolons :: 100 banya Ilan aaninpaneat M. Lonsont els
senynrs Corles ; 1 sha Sal'elle. precepells de Primavera emb maniquins
Ili Irobareu lot a mena
,alent i secretari rIel Ceurite Oreede facilitats, per eamer
vivents.
nitrador a Barcelona de l'esmentat
Gerincia catalana Congria. PI secretari del B. I. E. T.
pitorAauAwd.oi
ha tornat a Paris a gr a d a bleme M im-

Butlletí Peclaüibeie
ELS MESTRES

Cursos Conferències

RECHOEU-VOS

o5lre leolre

Modes

Badia

PARIS

SALONS

teteras .4 d'abril 'de 1934

LA PUALICITAT

BARCEL-ONA AL
La Mar i l'Aire
SEMAFOR DE MONTJWC
Observacions metoorolbglques:
A sal 1 .1:citt l'E. t'a t a , eei
ciar i horitzons boirosus; al migala S. S. 0. fresa, careta clac, i a
aol ponent S. 0. lambe fresa, mar
marejada del S. 0. 1 el cuele

queda alar.

Barametre, 753. - 1'ermbine2-e. 14;
Moviment de vaixella a posta
de sol. - Demoren a l'E. un
aergailli goleta de tres pals llana
j un pailebot que van en popa.
Pel S. una balandra que Na cap
a la mateixa 4:brocen) i una polacra goleta que passa a ponent,
al S. 0. un pailebot de tres pals,
una goleta i dos bergantins goleta que rebolinen; una balanura,
dos pailebots i un berganti goleta que s-duen en popa, i
pailebots a motor que van vers
la mateixa direcció j dos que venen al port; de vela 'latina guaira fati g aos ver direses direcclon; i tres cap a aguas( parl;
guaira vaixells mercants han
passat dos de l'E. a lal). dos

de l'O. a FE.

MOVIMENT DEL PORT
vaxeus enErats. - De Casaamb carrega general i de
;rallSil, el vaixell francas "011ergha"; de M a gador, Casablanca i
escales, amb ebrrega general i
de Ir: hila:R, el vaixell franaes
-Oued Sebou" II", tots dos deis
senyors Ignasi Villaverchia
Companyia; de Palma, amb corteza mercaderies 290 passatgers, la inrdonau postal "Ciudad
de Barcelona"; de flilha' 1 escales. atnb càrrega general, el vaixell "ftio Navia", tots dos ;le la
Cta. Transmediterrania; de Nava
York i
ami, carrega
general ¡ (le thnsil. el motor clanes C. II. R. Sass", de l'Agencia
Mrta. 'M'ando; de Varen. Burgas,
T.atarabul ¡ Valencia, arnb Hure-

ga general de trànsit. el vaixell
tare "Eurzurnin", dele senyors
Tortella i Figueras.
Al dto. - L'espanyol "Santiago
López", del senyor Domen«
NIumbra.
Vaixells sortIts. - Distancta
navegada dels vaixells que ban
sortit: foca d'horitzó es troben
els eapanyols "Cabo Manar", amb
i:ärrega general i de transit, cap
a Marsella, del senyor Fill de
Rómul Bosch; "Mari Dolores",
en Nasa cap a Aviias, del senyor
Datnenec Munibni; el corren
CrIad de Bareelona", amb passalga i càrrega general, cap a
Palma, de la Cia. Transmediterrhuia; Fitaliä "Dril'', a 111 chrroga general i transit, cap a
Lisboa, del senyor Joan Salvador;
l'alemany "Werner Hunstmann",
ara potaAsa. c.,p a Ceuta, del
senyar Tatuas Mortal i Bisell; el
airee `Valancia", amb un passalzer de trànsit i . : hrrega general
;le tränsit, cap a Genava, i el nomec "Salfarino", atnb 3 passatgers de trànsit j carrega general
de tränsit, cap a Sant Feliu
Gulxols, tots dos dala senyors Talavera ¡ Fills; el frances "Oued
Sebou nush eätTega gortoral
de tränsit. cap a Marsella, dols
senyors Ignasi Villavecahia i
Companyia; el turista alernany
"Mente Rosa", anib 830 turistas
i el Sau equip, cap a Näpols, del.;
senyors Raquera, Ensebe i Martin.

AHIR
Aeròdrom de l'Alr Franca. Procedent ile Tolosa, a les T'Os
in ih3 Favid and) corren, mercadarles i sanan passatgers.
Pracethit de alarsella, a Ire
T' SO arribä amb corren,
mercaderies i sense passatgers.
Procadent de Casablanca, a les
1 238 arribh l'avi.4 ara!) corren.
mercaderies j 4 passalgers.

•

ALTA COSTURA

e

Participa que han quedat oherts al
palie els seus Salons amh els escellits
models de les millors firmes de París

e

t
IPASSEIG DE GRACIA, 17

Telefon 2505:3

1

Do.., 1...mieetI'

VALOR5.
D.to. boca«.
t

CONVOCATORIA
Per tal de tractar de la discussid
de rafe': de les Delegacions, es convoca tau elß que formen part de la
Delegació comarcal de Barcelonacimas a la reunió que tindra lloc avui,
a dos quarts de vui t del vespre, a
l'estatge social d'A. C. E.
CONFERENCIA
DE FRANCESC SALVAT
Asad, a les deu del vespre, tindrá
lloc a l'estatge del Centre Catalanista
Republicà de Terrassa una conferencia pública a c3rrec de Francesc Salva), sobre el tema "Apologia del liberalisme".

Sindical Mercantil de Barcelona. - Aprovals ja definitivan'en( els Reglamenta amb els
quals es regirà el Front Unic de
Treballadors Mrreantils, 1 complimentant Poema l pm en l'AssPniblüa general ordinària darrerament celebrada, es frs avinent
a tots cls associats que a partir
del dia 1 d'abril la queda mensual
serh d'1'10 pessetes, per als boinas, i de 060 pessetes per a les
dones, meritoris i aprenents. Parque la bona marxa del Sindical
i del Front Cine sigui un fea ja
que sense aquesta no pot haverhl una aclimató seri n.;sa i afina.
preguem a tots els afiliats que
faein efectiva la seva (Tunda anib
la mhxima regula ritat 1 abans, si
pot OSSer, del dio 10 de cada mes.

VALORS

London Club posa a coneixement dels
scus socis i simpatitzants que ha organitzat per al dia 13 d'abril vinent una
interessant escurrió a Cardona, Solsona i Mirada ea autocar, Per a inscriure's , a la secretaria de Vainitas. Ronda

Dono. froo41.4.1
I

llapidera; una pierna eatilogrifica; 1171
document a nora de Josefa Ribes; una
carpeta; tina moneda d'argent; una boina; un dibuix; dos paren s de mitgcs;
un zefir; un rotlle de dibuj aos; un devocionari; unes /dieres; im quadern de
música; un aparen fotogräfic; una cartera contenint un manbrnetre; un plquet contenint un tros de roba; 1.1n Paquet contenint un vestir de nena; un paquet contenint roba valla; un pagues
contenint claus.

de Sant Pere, 44, pral. - Tel. r3144,
La Delegada ()lineada ha assenyi.at
per a avui els saeteas' pagaments: Administració Principal de Correus, pessetes 5.399'86; cap Ccntre Telegrafs,

Camiseria F. Vehils Vidal
32, Avinguda Per •tal de l'Angel, 34
7, Placa de la UnlversItat, 7
La millor cotleockS de camlses tetes
Camisea de popelin,
Camisas de abrir,
Camisas de popelín extra,
Camisas de eeda artificial,

colls l punys, a 7 pessetes
colls l punys, a 9 pessetes
colls i punys, a 12 pessetes
colla I punys, a 18 pessetes

SEMPRE VEHILS VIDAL

visitar el Sel1V114' presiden( de
! 'Audiencia pe r tal de Parlar-li
de la inconslitucionalitat de la 17.416 . 41; Foment Obres i ConstrucEl Govern francas acaba
concedir
relativa a emplasta munid
- cions, 8.74 . 40; Pedra i Cirnent, pesse- a N'August Bou i Ccrsolat,depresident
pals destitutts, aprovada fa pie tes 11.018. 50 ; Francesa Blartcli, 943'7_0*, de l'Association des Anciens ElAves des
pel Parlament catalh, ¡ de Ice Josep 31. Castellvi, 1.447'3o; Carnal Esole s Françaises de Barcelona, una Lisconseqüències de la mateixa Ilei Jorgui, 2.5,n'45; Eugeni López, .278; tincia honorífica pels scas incessants espel que afecta als recursos pen- RA111011 Marques, 6.42Cos ; allispinia", forços en pro de Franca. Durant la

L'ACTIJACIO SOCIAL

Companyia General d'Assegurances, pes- Gran Guerra ja va significar-se el sesetes 1.35 .9o; Lapo i C.fa , 1.030.52;
nene Bou pels seus arrelats sentiments
Lupa i Companyia, 180.
írancäiils prenent una pan activissima
en tots els cornites i actes de propaganda

Relació deis objectns trobats en eis
censes de Tran/ries de Barcelona. a. A.,
Companyia General de Tramvies i Trarnvies de Barcelona a Sant Andreu i Extensions en el mes de mara passat i que
estan a disposició dels nue acreditin esser-ne propietaris a l'aficl na de la Ronda de Sant Pau, al, primer (Seca.;
d'objectes perduts): trenta-cinc paraialias; un bastó; vint bcssea i moneders:
vint-i-dos parells de glnanrs u docn
ment a norn d'Antoni Falo; dues agallas
imperdibles; tres mocadors grans; una
capsa amb moradora; un tapahoques; una peca de ferro per a maqui'aria; una petaca; una arrecada; una

VALORS,
134,,•n .'15nrod...'
t
1

VALORS

Dom.. Posaillm

• NOTA tSs vi« emialit, .0 Rima h mirla

nana. P., 13075. - mernanra. r.. 1259. bus, 1.... 9096. - Praga, 1, 121•2g.
s'asea
NOTA, : Ele csnvs
199730. P . 45561.
i smb i a
tspa1 500
treten i ,,, 1
ras,
3794. R.. 9 9 i 12.
P0t5Inteca•
jan;70.
l'era L corresponen a Londres',
1,.. 213, P., 35050. - sues i a ,
939.
:entera, L., 300023, P., 30517, - 5_11- des,
2120, •-• Buenos Aires, L., 2687. i C1S de la lleus P, a Paris.

1.1111111•001
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Totes les notes pregades
han d'ésser trameses
2atalà i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, Ler
Les d'esports, a Barbarit, 11

RONDA DE SANT PER E . 3

TRES CONVERSES SOBRE

LA MODA
per

MARIA LUZ 75ORALES
!Ilustradas amb destilada de maniquins
Dies 7. 10 ¡ 1 3 del corrent, a les set de la tara
L-ELOSOEA DE LA MODA
II.-LA MODA A TRAVES DE LA HISTORIA
111.-ASSAIG ENTORN DE LA MODA ACTUAL
Sala de Conferencies de la
LLIBRERIA CATALONIA
3, Ronda de Sant Pene, 3

Dia 3 d'abril de 193-1

1030 Llenar mitre Mala 11000 Oct. Vea.
8.3:
5.41

a favar deis aliats, i mott particularmant
des de la presidencia del Comita Pr oAliats. La nestra felicitació al ,enyor
Bou a l'Associació per ell presidida.
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Noticies Soltes

JOVENTUT D'ACCIO CATALANA REPUBLICANA DEL
DISTRICTE IX
Aquesta entitat, per tal que els seas
associats puguin evacuar totes les
consultes que creguin neeessáries, ha
establert un consultori juridic,
Els funcionaria ertunIcipale.pletarnent granan, a arree de l'advocat senyor Josep Maria Imhert, e: Aiiir una ropresentaciú de gairequal funcionará rits CtS dimecres,
be toles les entitats de funcionavolt a nou del vespre.
ris municipals de Catalunya va

DIVISES
ESTRAN6I0ES
F ...o 1 r ....ere ,•
. s.... .
e hipes ,
oi..... amot44,
1.5,4•
',.0.•
nene

.I

i Caries Elige!,

--TERME Dia

°

VALORS

Acció Catalana Republicana

gansea, Guillem Dreshah Von,
Max Popa Kopp, Cartas Bothe
Hereig, Emili Frey, Enric Pujol
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L'activitat política

CURSET D'ESTUDIS DE LA
JOVENTUT CATALANISTA
REPUBLICANA
Densa. dijous, a dos quarts de vuit
dar ¡ Plena.
Base Aeronaval.-A les 7 sortf del vespre, donará una conicrancia a
Vestatge d'A. C. R. sCorts CatalaFhidroavid llalla "I-fludo" cal)
nes, 589. pral.) el presidcnt de la
Marsella, Genova i Roma amb Secció
Universitaria d'Accid Catalana,
carreu, ineicaderies i 3 passat- senyor Farra ' , Rajes, sobre el tensa dents 1 allres qüesflons provigers.
nents de la repetida llei.
"L'Estat, ordre normatin".
Els camissionats. en sortir.
(ladearen el president de la Federad() Catalana d'Empleats i
Obrers 'Municipals per tal que
estigui al corrent ele Vd el que
tingui relució amb l'assumpte
Al dispensari de Can Tunis fou auxiELS JURATS MIXTOS
matin de la visita i convoqui
lias Pere Sánchez Fcrnandra, de 48 anys,
el 'ara] en una barraca del carrer dc
Les cartea d'identitat profes- oportunatnent la Comisan) per a
Santa Ma rg arida l(d) trussegat en 11n., sional. - Els Jurals Mixtos del acordar l'actuacia °diana
cama per Inc gos d'ama deseunegut.
Camera; j de Banca, Assegurances
- Al carrer de les Corta Catalanes
i Oficinas 'Mareasen ami, urgenARXIUS I BIBLIOTEQUES
un carro atropella Agustina Badet i
Forgues, dc 48 anys, i Ii causa ferides cia deis súbdits estrangera que
De Catalunya. - Bisbe, 3 ('s/ a 13).
corita
aqucata
relaciú,
que
es
C01111/5C5 al cap, colza dret i, segons
Joventut Socialista de Barcelona.sembla, la fractura del coll del jamar presentm a les s'aves orientes, Rambla de Santa Mónica, 2g, segon.
dret. Foil auxiliada al diepensari de la Passeig de Gracia, id, entresol, (Oberta al palie rota els dies feincrs,
Universitat, crian pass:1 a l'Hospital Clí• qaalsevol dia reinar de sis a vuit de set a nou de la nit. Diumenges,
Me.
de la tarda, Ba y al dels dissabtes, d'onze a una del mati)
- Quan dalt d'una escala de ra3 es per tal de notificar-los un asAcademia de Ciencias i Arta trobava netejant un fanal de la. Compa- sumpte referen t
a la seva sol- Rambla deis Estudia, 2, pral.
nyia d'Electricitat Joan Casanaves, de In
Academia
Catalana de Bellas Arto
anys, habitan' al carrer de Gomis, 39, licitud de carta d'identitat:
Senyurs David liabby, Jordi de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
brines, va caure i es produi una teninou a una). Especial d'Art i Arqueoda connua a l'un dret. Fou auxiliat Sakelis, Josep M. Alujas, Rodolf logia.
al disaensarj de Sant Gervasi, i despr6s Schoepf, Armand Grossmann,
Academia de Medicina i Cirurgia.Paul Tenstedt, Lluis del Corral, Carme, 43.
passi al seu domicili.
- Al dispewari de les Cases Consis- Adolf Brandemberger, Frenarle
Acció Social. - Amadeu Vives, 3.
!relata fou assistida Rasa Rusachs i Schallen, Francesa Gottlieb, Kurt
Acadera:a de Bolsas Lletres. - Car
P on ga de 27 anvs, amb domicili al can- Weisseinberger, Max Lohnei', Pau rea del Bisbe Caçador.
ten del Castc11 ,- núm. 23, la ginl pm- Vallbreeht, Jordi Schnapautf, R1- Passeig de la República,
'enraya una lesid a la regid clavicular card Pistnni. Geirg Rhc
26, pral. (de nou a una i de vuit a deu)
Jeep
q
le,
theta, de pronóstic reservar, la qual es
produí a la Ronda de Sant Pere en in- Lisicie Dedic, Heric alaechlar,
tentar pajar a un tramvia de la linia 29. Cesar Oddone Patruchi, Paul
ANGINES
- Joan Rocamora ha denunciat Langerberg, Jacques Palomo,
RONQUERA
que d'un auto, a la placa de Cata- Eugeni Hurk, Antoni Feust el,
RE FREDA1 S
lunya. Ii sostragueren una máquina Armand Maunier, Lurte ernick,
fotográfica que valora en mil cinc- Ca p tes Haucke Linke, Pau tiaGRIP
:renta franca.
Ilenberger, Alfons Corona, Bu- Al narren de Vallespir canto- dolt Zepp, Enrie Geulen, Emili
Pi TM D'EPIDEN.t
nada a; de Font, una bala perduda Uthoff l•
PASTILLES DE
'esser, Arnold Van M ll Yter! una nena de tretze anys anomenada Con:rada Faqual i Pala. Re- den, Oscar Brunoni, Miqual Veni•ulta amb feridrs de pronbsVc reste- a/Aleche/1, Pau Haffineister, Auat. La no:ir : a practc3 diligencies gast Kulna Elsa Janssan. \Valle:
encaminadas a esbrinar d'on sorti el M. Walters, Carlee Cairol
tret.
Alfred Deeg, Lautrup Juer-

FETS

MOVIMENT D'AVIONS

Casa Hortensia

A les 1238 sorbí l'avió cap a
Tolosa amb correu, snercaderies
i 3 passalgers.
A les 1236 sortl l'avió cap a
Marsella atrita corren, mercad e ries i sense passatgers.
A les 7'41 surtí l'avió cap a
Casablanca amb correa, mercadarles i 1 passatger.
L'avió aerop•;stal que sola( de
Barcelona el dia 23 de mang en
destinaeid a Anierica del Sud a
les 810 Llores, arribä a Ilio Janeiro el dia dl a les 5 liares, a
Buenos Aires et mateix dia a
les 21 horas, ¡ a Santiago de Xile
el dia i d'abril a les 11 hores.
Aeròdrom de l'Aeronàutica Naval. - Procodent d'Eslulgard.
ami) estiles a Ginebra i Marsella, a les 16 . 57 arribä l'avió
1101IRBACH 3)-1692" amb corren. n'atenderles
passatgers.
Procedent de Madrid, a les
1315 arriba l'avió -l'OHMS 10
EC-AMA" atnb corres', mercadaries i 1 pussal gen.
A les 8 aortt 1 . 111J45 "RolIBACH
D-1280" cap a Estutgard, amb
escales a Marsella i Ginebra, ami)
corren, mercaderies i 5 passatgens.
A les 930 sorti "FOKKER 8 EC-AKK" cap a Madrid
amb corran, m p readeries I 5 passalgers, entre ells els diputats
senyors Pakt, Pellicena, Aigua-
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MERCAT DE LLOTJA Dia 3 d'abril de 1931
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LA PURLICITAT.
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•
F..inances
Moviment borsari
MERCAT LUCRE
Després de cinc dies de repòs, el mercat d'especulació reprèn la tasca normal amb fiareis activitat i bona orientació en canvis. Abans, però, d'arribar
la. fi de la sessió del Borsí, i durant el
cura de la celebrada a la tarda, bona
nota marcada minva en la compra ven
da, la qual cosa es tradui ben aviat en
les diverses posicions, que donaren mosbrea de feixugor per quedar a darrera
hora per sota els nivells fixats el dirnecres penar. Veurem si aquesta indecisi6 registrada en la contractació te
consistencia, o be obeeix a la irregularitat produida per la interrupció que
ha sofert aquest mercat darrerament.
Tanca fixada pel Mercat Lliure dc
Valors en la reunió de Borsa:
Valor«
Día 3 Tanca Alu o
anterior boira

Norda
Alacants
M. Rif
Explosius
Colonial

Felguerea
Aigues
Chicles
Montserrat

3205

siss

4660 .4710
6125
6073
13750 13850
4825
47.65
4275
4200
17300 17350
34002 344 00
6175

6175

ESPECTACLES

6'io
3130

OLYMPIA

Teatros

CIRC EQÜESTRE

-o'30
-630
-o'3o
-1.00
-ci6o
+075
-0.50
-400
- +dio

•

CINEMA ESPLAI

1

CINEMA

PARIS

TEATRE ROMEA

GERMANS DIAZ

TEATRE NOVETATS

PADDY

SI PATIU DE VEISTOMAC

SPLENDID CINEMA

Si us queixeu d'acidesa, regurgitacinns, 'debilitat general, sot-

meteu-vos al regim del deliciós PHOSCAO i en pocs dies lotes
les incornoditats hauran desaparegut completament. El PHOSCAO

SAMARANG

qüestió de l'alimentació racional dels malalts, dels
convalescents i dels ancians. Veritable acumulador de forces,
ei PHOSCAO es recomanat pelo rnetges als anèmics, als esgotats,

ha resolt la

LA PARRANDA

PAPIKRA

a les dones embarassades, a les dides i a tots aquells que pa-,

teixen d'una afecció de l'estómac (dispepsia, gasträlgia. dilatac16y

Adiós a las armas

LA CHULAPONA

TEATRE NOU

o que digereixen amb dificultat.

o

SALÓ VICTORIA

EL BE BLANC

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS 1 EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

TEATRE POLIORAMA

Dipenii: FORTUNY, 5. A., Hospital, 32 - BA RCELONA

Cilielllet

C01.11/1
U/41
IV,'.

TEATRE BARCELONA

Mercat de llotja

EL RIO DORMIDO

%tul

larda, a les 5: ello a tel 10.15•

La camisa de la Pompadour

per Myrna Loy, Max Baer, Prime
Carnera, Jack Dempsey. Welter HU5.
ton I Otto Kruger
DIreccló: Ni,'. 5. Val, Dite
Producci6 Metro Goldwyn Mayer
Es despatzen loca/nata amb tres dles
d'anticipació
Aval, estrena del non Noticiari Fox, 1
anda los daereres noticies mundkas

FELIPE DERBLAY
anda Gaby Moriey

FITXES-FITXERS9 PUBLI CINEMA
S TI BO
A
1

aeasta continua de 3 larda I I matInada.
aelent, 1 pm. Avni. a les 4, cativl
programa. Els Senyors espeeladOrs de les
I : . e5 poden, pel :p ateta talen. toma: el
prearania (Festrena. CURIOSITATS MUNDIAL.. intere,sants renortalges loa Movietutie. FAMILIA D'Are/M/1LS, eran:anta" NOTICIARI FOX SONOR, noticies d'Es.
panys: LA SETMANA SANTA A SEVILLA

CAYF.1.
ALM me.

Km

;iltres. NOTICIARI FOX SONOR

nona acudir, teatral-, de
re" Slavisay: entertainent 1 Muertas (le la
gno IrlIul aedo reina mere
nal anglos: Txeensiovaquia aelanva Fr ama
eij futbol, 1 altres. POMPOSA DESFILADA
A L'INDIA

elOnal:

la

PASTA NIX
haéstat ela6oracIa'rpitiaant en l'higiene
Je laPell. El ':. e4:76',14P.C.11114 initacions,
i dif clesprés
PicOR grans7:etc.Ln"Zar
i
quretfarl (m' a. fresca, suau;
g afatar-se,
• .er
*eme aquell encarcaramen1 que li fe'
emblei que t4 eta mZe.1.1 d'una sola peca,4,

Pamba do Grada, 23 - Tolf. 1 33 S2
Per a donar /loe als Rebana de pi epareció de l'estrena de

Dofta Franelsiquita
se suspenen les projeccinna en anueat
foral Dila a (lema, dIJous, a les 10 de
nli, que se relebrarit la solemne estrena de la primera produrció nacional iberica FIlins

In

Doña Francisquita

(,es 1lquilles esteran ebertea cada
dita des de les del. del 1 01 11 fin a
les Tult del vespre per t'acendre lora.
talo amb cinc dio d'anticipada senae
augment de proa

l

es aquella cremo/ taa •Ololests, dc 1.4144
Re

Ni • I anhisay

ea atejiiiirisfriiesisuaerie, al pm.;

IrdrITROPO

1111 • Toléfon 81222
5501 , dltnerres, sesDA continua de 4
tia, a les 10: la preclosa opereta de gran
exit

El diamante
Orlow
per Llene 1111 4 I lean Petrovitch
Pm»: Dulaques, E'ECI; especial, ESO

MUSIC-HALL

EXCELSIOR

cament tardio. "Noche de San Juan"
"Chofer ron faldas", en espanyol.
NÚM..- -El beso ante el espejo" 1 “Jusfleta del fuego".
Parta. - "La casa es seria". "Paddy"
D'Art Decoratiu a Arqueològic."Vuelas mis canelones".
~hit Pelace. - -11111n en el Calva", "Los Palau Nacional,
Parc de Montnibelungos" I "Barrio chino", en espa-

MUSEU

nyol.

Ser dancing
Pedro. - -lintel OP estudlantes". a MI deCada dla a les quatre tarda, a oreas
bllidaa" 1 "Nido de amor", en estianyol.
popular'
Publl Cinema. - Reportatges n'amante,
VIlannva. alele Nan. Benamor, Datarla. Principal. - 'Querernos cerveza" I "El
alary Flores, aiery Bou. Robles, Posadas,
tenel".
aurqueslla, Hermanas Francis, Fina Caro!, Rambles. - "Anny se divierte" I "BoliPilar Blanco
che".
almo. et Cardona
Roya!. - "Liebelei", a Murhacha cara o
Gloria Libran
cruz" I "La mundana", en espanyol.
Ballet StraPPY Ginie
IIelect Cinema - "Hola. bombero'', "A
Avel Fa..
t OHO helire" I "Esclavitud".
Hit, • les 10, se 55 16 selecta
Salé Vietdria. - "La batalla de los si.
muJer como ninguna" I -.Se41.111.0,

TEATRES
SALONS C1NAES

TIVOLI
LA CAMISA DE LA
Denla. tarda 1
1 larda 1 /0 nli: "Guerra de valses", RePOMpAlsOurt
hala altiller I 0,111 liorblger. >otielari I
Reportatge
CAPITOL
GRAN TEATRE ESPANYOL
4 tarda I In nit: a Justicla divina", Charles Laughion. Crin/lunes 1 Dibulaos
Companyia do JOSEP SANTPERE
CATALUNYA
Odia Inecres, nit, a les Mal:
tarda I 10 nit: "HOla. hermanita", e
EL REI FA TREBALLS
espanyol. James Dun. -La ley de tallan'
Spencer Tril ey I Claire Trevor
FORÇATS
KU AAAAA
riatifons !loare I müslca del motee Sunyer.
Avul, tarda. de 4 a 5, nit, a les den:
"E/ adivinn", "Amor,
O larda 1 940
150 t'estila rusas de la cata Carel uni Gran
nierave.
en
el
tienry
Bolland
axil
de
rainandulat",
Slim -*alunicen 'He.
honor
y
Mary, 11 decoraclons notes de
110s film
"El hombre Invisible", en espailol.
Latlia 1 Ba ya. Ballables de Roberto. Glris,
jazz, panoli
Es despataa a tot sets centres de localltats

Diversos

Programes d'avui

Y LA DAMA

/
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•
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.11111e.

EL BOXEADOR

COMIC
TEATRE
REVISTES

E rr:;i1e ;.toteellealutemease-

»ame. ruk,

Las Telefonistas
Vuelan mis canciones

Atta, larda, a les 4; fila a :es ii.: .
Branclieis axil de

Is derrnatóless acoasellen
emplear les cremes o pastes per •
•
ar faitar. amIs preferincia al g ata¡ totes
les formes salxmoses (wegi's «Manual Je
s Cosmiticas, Je Sanfeld..tracluccia, jel
Dt. Peyrí, pigine 86).

jair

CINE RAMBLAS

UNIK(141.0.14.

EL RIO DORMIDO

-BE-119
:DISSIS

••n1111•••n• 0...«11n.

1

CORRIERA. entre • entan« 1 Mitigo,
Telefon 34540. Arta, diniecres, no hl ha
REVISTA AAAAA OUNT. EL CANAfundó. Demä dijous tarda, a dos quarts
RIO 05 MICKEY inmutaos). OREamb un selecte
LICEU de chic, 1 nit, a les 10,Internacional
JAS
DE BURRO teArnleal. EL HIJO
de
superespeCiacle
1 N'erial
I de primerlssim
DE LA PARROQUIA, per Dlckle 5100.
Pestes do primavera 1 topase en1
nrdre, en el qua prendran
re. La pan producc10 Lfa
la República. 'Avenares, a les 10 /111, pri- part 24 straisclons noves • Espanya. I intemer festival per la massa coral de Ro - grades per 84 *Mistes que formen el
IDILIO EN EL CAIRO
:tienta lila t2, t apera ARMA. Ea despatza
seguent
It compuerta
per Renal& Multer
programa montare:
MORENO'S, modern styl Jongleurs
pena.
4 OLGA STATIR, 4, els esos de laIlerlIn
Cada Ola el gran ball
vedettes al Winter Garden de
EL RIO DORMIDO
3 DARVILS, 3, bellissimes aerdbales con.
torslonIstes del Clique Medran
5 CHRISTIANI8, 5, meravellosos saltadora
a la bascula
El millor programa de Barcelona.
REVISTA.
Tarda, 430: nit,
o CHONG-WONG, 8, la millar troupe
Imperio Argentina en
Japonesa d'Europa, procedents del "PMde
Londres
ladluni",
Unten 19551
LA
CASA
ES
SERIA
A cloral, • rlUre
A les 515 1 a les 1015, 178 1 177 re
Janet GayllOr I Warner Raaier eti
del poema en vers de José-presntacio
Merla Pernin EL DIVINO IMPACIENTE,
per la gran eompanyla del Teatro Bea- els anos de la gracia, eta tnIllors elowns de
Marta Eggerth en el sea &finilla
triz, de Madrid. en la qual figuren Ril'epoca. Novetat . orlgitialitat
triomf
cardo Calvo, Alfonso Multo., Resulto lolo- L'ELEFANT-REVUE. del capita %Vela, Orlsise, JoeofIns Sentsoularia I Francisco Lótruca
glnals
I
dIvertits
Vuelan
mis
canciones
pez Sitas. nema, tarda 1 nll: EL DIVINO
3 CERCANOS, 3, les Humo, vivents
1111PACKIITE.
7 013E1E118, 7, Atlanta! troupe escandlnava
4 KADEX, 4, etuncionant ante den
BOWDEN-GARDEN, eta en:lis/ea combenburlescos) de 1-Euipire".
Companyia Irlos LLUIS CALVO
AU88IK, EL CANGUR BOXADOR, atracc16
pies.:
3
Tarda, 430. Maques des de
esporliva que veu ta I aplateltra tot Bar- Coneell de Cena. 217 . Talaron 30 9 115
Tarda. a les 430. Butaques a 2 pies.:
avul, colossal programa:
celona, número de rancla ealt a E ui ora
BOHEMIO.
TEMPESTAD DE ALMAS
I Amerlea
MOLINOS DE VIENTO
per
Sally
Mane I Illchard Cron)well
LA ALEGRIA DE LA HUERTA
Director de pista: al. Serrano. AttaustOs
El sentimental drama
Repartmlent esmalta Vegeu centella.
de soiree: Fopi, Antonio, Miguel, altea I
Nit, a les deu: NO FALTA NAIDE.
Total. Orquesten dei alucinad Musical de
Reposició sensacional de
Cl talunya, dirigida tal mestre Jai aloy.
per arma indigenes
L'empresa de POlyinpie anNerteln al piada*
DIBUIXOS SONORS
que a pesar de l'enorme pressupo s t d'aL'estupenda comedia musical
pe tuca creador el famas divo
quest superespectecle Internacional logl•
ran els popularla s tm s li ens de 3 pesantes
MARCOS REDONDO
la butaca I 1 peueta l'entrada genere!.
(GPANCT DE SALS
anula Tila, Avelli, Palacios, Tejada,
Es despatsa a compiddolla i ais r..ntre,
per Franziska Gaal
Barajo, ele firme, malinee Mamo
‘le locallials de la Plaea de Catalunya 1 DeMa, estrena de la superproducció Para
Ni.
role,Redondo: LA PARRANDA.
del carrer d'Aldena, 12
mount. en espanyol,
sal cartel!. PIs'eaircs iii granan*
festival oiganItzat per "El Dia Graneo" en el dual soran prnrianaules
les Misa districtes do Barcelona. Propar [telex) ilayes ernajlorau. Cooper, M ola n
Cada 515 el gran exu
grama almena. en el qual prendran

La sessió d'ahir del sector d'Obligacions es desenvolupà en la mes completa normalitat, tant pel que respecta al
volum d'operacions realitzades, que no
es diferencia de jornades anteriors, com
pels canvis cotitzats, la mejor part deis
quals queden a nivells sostinguts, conpart innombrables 1 emlnents artistes
EL RIO DORMIDO
siderant la pèrdua que representa el lade tots els generes.
Desnate a compladorla
llament de cupó en les emissions que te1.1olt
avlat:
nen venciment normal.
Els deutes de l'Estat, amb negoci poc
Telbeon 72935
Valencia. 288-291
deis matelzos autora
actiu, queden en general a posicions
de Luisa Fernando
Gran Campano" Lirios
Aval. altnedes, tarda, a les 4'45, I nit, a
sostingudes si tenim en compte les haidos quarts cle den:
Direcc16: P. SEGURA
xes produides pel venciment de fi de
LA BATALLA DE LOS SIGLOS, documental
Tarda. 430 , BUlAtillea• a 2 ptes : ge ne
merc., i només és de notar la ferritesa
per alariln 1-ral,
LA
DOLOROSA,
000:
registrada en els Interiors.
Cada ala al gran ezIt
Peflalter, 1 LA VIRGEN MORENA, per Una mujer como ninguna
Obligacions Tresoreria Generalitat.
Eduard Brito, Nit, 8 1,s 10 }Maques a comedia musical dialogada I cardada el)
EL RIO DORMIDO
4 p ies g VAYA HAZAÑA. Primera aneada de alemana. Interpretada per Liane
mantingudes a 100'50.
George Alexander I FrIlz leamp e rs, 1
El grup d'Ajuntaments, Diputacions
cèdules no registra oscil .lacions apreciaSECRETOS
rebernori birle en a celes. t5 quadres
Parera. !a mes gran cre3ct6 de alary Palanca I de
3 apoteosis. de Vallinajor, Roure,Palmefio
bles, i es desenvolupa l'activitat conPresentad.) de la vedette Marina
iloward
ó.
tractadora ami) moderaci
Gran prosentaeli)
Denla, dimatis, cana/ romplet de programa:
El sector ferroviari. malgrat no rea- Gran Compangla do Comédie. Còmiques
NADANDO EN SECO, per loe Brown I Cha
RIVAS CACHO
LUPE
Rogers,
1
IDILIO
EN EL CAIRO, per
gar
litzar un volum remarcable d'operacions,
Renata Muller 1 lienry Rousell
Aval, larda, 1/4 te e: LA PRUDENCIA.
menté els canvis amb fermesa, i algoN
g
t.
1 4 d'II, exit cernir: CLOTI, LA
nes emissions àdhuc recobren la baixa CORREDORA. Desurda de cada funria.
produida pel cobrament de tulló.
11 de cesta per Lupe Rivas Cacho.
LA CORREDORA. Nit: esEl grup d'obligacions delectrics ai- tarda: CLOTI, ESTA
MI MUJER. Valonen.
trena de AQUI
gires i industries no registra cap parti- ge , it mall, concert da Clanaea per Emana
cularitat a remarcar, i amb tendencia Maleras.
sostinguda porta a terme un nombre
Rambla del Contra 30 - Tal?. 1E972
modest de compra-vendes.
Avuli NATURAL
REVISTA PARAMOUNT
Les poques accions operade_s en agitesta jornada es limiten mantenir nivells
Mula. a loa 4: ala a les I,
1 REVISTA PARAMOUNT. ALIAS LA
per 1Iagda Schucider
precedents.
CONDESA, 01011 Allton Slopworth.
Companyle de Cornedle
Goda° ¡tan 1 Itirhard benael (a las
519 tarda I a les 10 . 14 nIti. COCKIrene Lepe. Heredia
deil e losa opereta. per Marta Eggerth
TAIL MUSICAL, ante* FlIn g Crestas,
(r. essua entina)
Jack Dakle 1 Judith Allau (a les 4m.1
Aval, anee] es, tarda, o iii finan
1 a les 641 . I a leS 11'30 titt). Dos
Amb la sessió d'abir es requart
(l'onza: forI
nit,
a
un
films
l'animan!!
de
sis,
prengueren les tasques d'aquest
malable exu de la frenad comed.
4••nn••••n••n•••n•••••n••••••••••••nn••••n••••••nn
de Serrano Anguila
mercal, el qual va transcOrrer
i
amb regular concurrencia
transaccrons d'escassa importància.
Derna, Mines, tarda I nIt:

wats: Els preus furca sostinguts i tendencia a afermar-se
bastant mes. Les vendes portades
a teme ho foren de les procedències següents: Navarra, a
5450 pessetes; Segòvia, a 5350;
Sòria, a 5150; Villaquiran, a 51.
tinta Palencia, a 51, posat tot
damunt vagó origen.
Ferinos: Notern també mes
fermesa en els preus d'aquests
generes, degut al sOStelLiMent
dels blats, 1 creiem que de seguir
auf ben aviat milloraran de cotitzaci6.
La flequeria. per la seva banda, escull les classes mes
adients, els preus de les quals
oscillen entre 72 i 73 pesseles.
Moroso: Les existències d'aquest gra sön molt reduïdes, i
com que els preus de l'oferiment
es mantenen molt enlairats, els
comerciante, de moment, es desentenen de concertar compres
ftns a veure si arriben altres
disposicions que facin mes planer aquest negoci. La cotitzaci6
segueix entre 58 62 pessetes.
segons classe, damunt carro.
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GRAN TEATRE DEL

600
-1.00
3230
Hulleros
La tanca anterior de Montserrat és
del dia 27 del mes que som.
BORSA AL COMPTAT
Petrolis

Dimecres 4 d'abril 'de 1934

Apelo. - Tarda: "La senyoreta mama";
no: -La

glorlosa".

Barcelona. - Tarda: "Vidas cruzadas";
111: -El r;n dormido".
Cbmlo. - Tarda I nit: "La camisa de fa

laman Cinema. - "La cruz y la espada",
en espanyol. 1 "La gra nduquesa Ale-

Spilea n 32 ".Clnema. - -Tempestad de alma", "Samaranir" 1 "Papi Iba".
Tivoli. - -Guerra de valses".
Talla - "Vivamos boy", "MIS labios engañan" I "Nacida para pecar".
Trianon. - "Fra Dlavol0" I "La man •
dana".
TrIcrne.-"SI yo tuviera un millón", "Carieles", "Los Inventos

juic.
D'Art Decoratiu.
Palau de
Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arts Grätiques del Parc de
Montjuic en curs d'installaciö,.
t ural. - Rambla
deis Estudis, 3 (Academia de
Cienciesi.
Ictológen, Cascada del Parc de
la Ciutadella,
Social i Industrial. - Urgell,
número 187.
Pedagògic Experimental.-Tra
vessera de Dalt, 74.
Aquarium.-Parc de la Ciuta-

de Betty" 1 "DI-

Martorell (de Geologia).-Parc
voten, por amor".
UrquInsons. - "El boxeador y la dama". de la Ciutadella.
- "Melodia do Haway'', "La canPompadour".
elón riel sol". -Unidos en la venganza"
Art Contemporani. - Palau de
Espanyol. - 10 nit: ''El rel fa treballa
I -Pajares de noche" (entrament tarda).
loreats".
Xlle. - -La senda del diamante" h "Asi Belles Arts, Passeig de Pujades.
Nou. - Nit, estrena de "El be blanc".
es
Broadway".
Institut d'Estudis Catalans, CarNovetats. - Terna: -Los de Aragón",
"Bohetniso", a Molinoa de vlento" 1 "La
me, 45.
falta
:s
alegrla de la huerta", ntl: -o

MUSIC-HALLS

nalde" I -La Parranda".
Apolo. - Varletats I Merceies
eqüescre.
O l Y m P la. - Cir
Varletats, Hostia Vallee 1
Poliorama. - Tarda: "La prudencia": !lit:
lila nogal.
corredora".
-.don, la
pampaya.
inaugurarld de la temporada
Romea. - Tarda I ull: "El citrino Impade primavera. Gran!. atraccions.
ciente".
Edén Concert. - "Satanela".
Maulle Rouge. - 50 /Mistes. 50. SondeCINEMES
I Angelita alartin.
tumbal. - Germanes Iberia I Ethel Al'
Reportarges
d'actu)lltat.
Actualltata Ornan.
Allano.. - **Nido de amor", en espanyol,

Ateneu Barcelonés, Carnada, 6 (de
deu a una i de tres a deu).
Ateneu Enciclopèdic Popular, Canroe, 30, pral. (de nou a onze).

Escola Elemental de Treball, Un.
gell, 1S7 (de sis a dos guatas de nou,
els dies feiners. i de deu a dos quarta
Nonclari
d'una, es festius).
-Peregrinos".
ACTUALITATS
Foment del Treball Nacional, Avliiii
América. - "una en las naves", "Dele•
De 330 a 830, I de 930 a 12'311: Re.
congo".
"latekeY
liad.
goda de la Porta de l'Angel, 4.
pasar
la
ine
portalges de darrera hura, doeumentals,
ti n H ,Gpopriliej.azz . - Muestra excentrica
en Arabia" 1 -La gran duquesa Ale- fillelsoe
Facultat de Medicina, Hospital Cliclibuixos 1 -La isla de los cisnes silvestres"
jandra".
"Farsa contra farsa". a lfuma- 111 16 Doré (Granja Royal). - 10 Crazy nic (de nou a dotze i dues a quatre,
Arenas.
PATRI PALACE
PoyS.
Melad". "PacIng ", co espanyol.
durant el curs).
Enri- Triana. - Tiple cale flamenc, dIrIglt per
Confinua 4 larda: "Ddllio en el Cairo". Arnau. - -La vida prIvana de
De l'Estat, pis principal de la Uni.
Pepe Hurtado.
que VIII" I "El cantar de los rantares".
-Los nibeltmans", Mara-arene arruan. -BaLlibre. - Aval I cada ella, roe dan- vers'tat (de ,,ou a una).
sanE
Avinguda. - "0111 45 mi:laicales" 1 "La Cau
rrio chino", en espanaol
Matichtl"'
mascara
de
Fu
"Provincial": Universitat, Plaça da
EXCELSIOR
The dan.
emita). de les cantares", Host 'e nl ' Rita, - Av al 1 cada
li daC11 1011 1. 4 larda I 0 '30 n11: -Los nibeningos"
la Universitat.
"La consentida" 1 "Karola".
cunead larda), -10111u en el Cairo". "Ba- Bote. . -Juventud trlunfinde" (Malearrio chino'', en espanyol. Dibuixos
). -Queremos cerveza' 1"El
rda
;a
nido.
MIRIA
túnel".
- "AillGs a la sarmas", "A toda
4 tarda I 030 nll: "La marra de /os cuavelorldad" I -Lady Loa".
tro" (n'acanala larda 1 . "Noche de San Bohemia.
- "Hotel de estudiantes", "Mi
Juan", i s t,hofer con faldas", ca espanyol.
debilidad" 1 -Sida de amor", en espacenllea
1100 1 .
ORAN TEATRE COSTAL
saaa,
"Queremos cerveza" 1 "El túC.Onlinua 3'45 /arda: "Noche de San Juan".
nel".
-Hombre sin inledo". "Chofer ead fal- Brosdway. - "Un caballero por nn din",
espanyol.
Cómica
das" en
"El beso anle el espejo". "Un caso
n'aro" I "telair Journal".
MONUMENTAL
Continua 311 tarda: a Llebelel". °Mucha- Catalunya.... "Hola, hermanita" 1 "La ley
ella cara o Callo". •• 1.3 mundana", en eade Talión".
panyol, Kay F anNS. Notician 4 Cal/ra Capitel. - -Justicia divina".
MADRID: Pasaelf MI la Castellana II. - BARCELONA: 5 15 Latetana. 1
la condesa" 1 "CockLIMA RAPMA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANARIA8
Colissum. ROYAL
tail
musical".
setmanals PIS Mi/sablee, a les 15. E fee Mitin el servel, les
»Mides
Continua 345 tarda: **Liebelel". "Mucha. Cantal° Cinema. - "Milicia de paz", "La
"CIUDAD DE SEVILLA" g « VILLA DE MADRID"
oha rara o cruz". "La mundana". Kav
-Eselavltud".
Celia de la alda" 1
Francls. en espanyol. Dibuixos I Noticiad
- -Vivan-loa hoy", en espanyol.
LINIA NACIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-PAL O A Ud MALLORCA
BOHEMIA I PUM.
"Lady Len", e llomtre sln mledo" I "La
Bortides cada Ola (excepte els diumenges1. de Bar ce lona 1 Palma, a lea k1
gaviota submarina".
Continua 3'15 tarda: e liotel de estudianBorne. per lee molo.ninal
tes". "MI debilidad", Lilian Han ey. N Ido Comtal. - "Noche de San Juan", allom•
bre sin miedo" / "Chofer con faldas",
"CIUDAD DE BARCELONA" 1 "CI UDAD ‘31
do amor", en espanaol. cómica
Pf) eapanyOL
SERvEla RECULAR!' ENTRE TARRAGONA, VALENC2A. ALACANT I PALMA DE
C0111 6014. - "Tras la mascara". "Una
Moler caprichosa" I "Ilota. bombero".
MALLONCA. BARCELONA-MM I IIIIRCELONA-EIVIIIIA
'Hayal",
"Calles
Denotes. de N uCos York" I -74elodia prohibida".
LINIA COMERCIAL ANIII ESCALES A TOTS EIS PoRTS DE LA MEDITERRAN1A,
Diorama, - "Confestones de una enteNORD D'AFRICA I CAN1RIES. SortIdes OutnzenaIs de Barcelona ets (apoyo
a13", a Veronlka" I "El ordenanza".
Ese/Helor. - -Los nibelungos" Diniraurda COatERCIAL BILEI10-CNDIS•CNNaP I ES, AMIS ESCALA A TOfS ¿LO
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