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Al Parlament de Madrid

L'amistat basco-catalana

El. Oanästers de Barcelona (1)

EUZCADI 1 CATALUNYA

Un "esoarceo" L'OCUPACIO El discurs del mi- Conversa amb Final de la primera port... Ongs etorri
de Gil Robles D'IFNI nistre de Justicia Hernandorena ..
(Benvinguts!)
per JOSEP MARIA PLAHEs

Gil Robles ha parlas a Madrid.
En la nostra edició passada doni Els nostres amics, els bastos, són da
D'una manera furibunda ha demanat
Amb rarticle d'avadi docena per aca- ferro i tenia aterroritzats tots els pobres
veto compte de l'arribada d'una exel poder. "Amb República, o sense
bada la primera part del nostre reportat- diables del carrer del Cid. Detingut non hoste; de Barcelona. Dimarts, a la
pedició
basca
composta
d'uns
dosimal'"Espanya
de
tropes
al
vaixell
"Uruguay".
fou
el
que
nit,
el poble aplegat a la plaça de Sant
ella" — ha declaras. 1 a hores d'ara Les
cents cinquanta cosiste; i altres tants ge. El volares de la documentada que gina la brillant serie de fugues; a ell, Jaume els rebia amb apiaudiments.
són molts que comenten seriosament
posscitn, la qual no berra pogut estudiar i
acompanyanta.
Aquesta
expedició,
que
pera. la fugida Ii cos t a. mil pessetes. res i visques, mentre la banda muniles declaracions del lider dretista.
núm. 5" no poden desemarriba en un tren especial procedent ordenar, per manca materia/ de tour:, Sembla que als que despres l'han cipal interpretara l'Himne d'Euscadi
No caurem dins l'error d'imitarde Sant Sebastià, ve presidida pels ens obliga a interrompre per uns quants imitat, la cosa els ha sortit a mes "Els Segadors". Dalt, al Saló de Sant
Madrid,
11.
—
Terminada
la
sesdel
senyor
retòrica
los. En realitat la
barcar a causa del temporal sita els diputats de la Ceda comen- senyors Isusi i Hernandorena, pres- dies l'enquesta que començarem a pu- bon preu.
Jordi, el President de la Generalitat els
Robles en aquesta avinentesa no pasblica, el dirnecres de la semana passada.
taren als passadissos làmplia lliber- tigiosos nacionalistes bascos.
Fa poc temps que '.Mucial ha mort, donara la benvinguda, acompanyat, ensa d'isser un "escarceo". Suposem
a la tarda tinguérem ocasió de Per filtra banda, lenint tulottots uns ser- assassinat, a Txecoslováquia.
Ahir
tat
que
es
concedia
en
la
discussió
tre altres personalitats, dels Consellers
que els nostres lectors no saben ben
dels projectes, i especialment en conversar amb aquest darrer a l'hotel veis dinfortnació pendents de resultat.
de Cultura j de Sanitat i de l'Alcalde de
bé qui vol dir aireó de "escarceo" apliLa setenana entrena, dones, en possesBOMBES I EXPLOSIUS
aquest d'amnistia, en el qual inter- on s'hostatgen. El doctor Hernandola Ciutat.
cas a la politica, i per tal d'assabenve tothom. Caldea terminar aquesta sena ens sebe amb una amabilitat ex- sid d'un remo" ordenat i cohcrent de la
Un tren especial, format de diverses
La dinamita per a la iabricació de
tar-los els referirem la següent aneeimportant i diversa documentació que les bornbes i explosius que els anar- unitats, ha portat tms centenars de pasituació, encara que violenti una mica quisida.
dota. que data dels temps heroics del
ja,
la
conversa
coneixedors,
l
Naturalrnent,
dirigirem
pogut
recollir,
presidencia
de
la
Cambra,
la
qua
j
itent
la
qMstes fan servir per als seus actes triotes; noble i autoritats nacionalistes,
lerrouxisme.
s'ha vist que actuara amb gran tole- cap a les Coses de 13aseónia i l'actual del resultat definitin d'unes intestiga- de sabotat g e i terrorisme prove de entre els quals figura una representació
Hi baria, dones. un bota senyor que
rancia. De continuar aquesta tinta de moviment nacionalista, cada vegada cions que tcnint e,, curs de realització. robatoris
que s'efectuen, principal- de fervoroses emakumes. A l'andana de
en aquella època tau mans i mànigues
conducta, el projecte d'amnistia tri- més creixent, i que, cont el de casa comencarcm a publicar la segoua part ment, a Sallent, Fígols, els Monjas l'estació. en estrényer les mans amigues,
per arribar a regidor radical, amb
nostra, compren tots els aspectes de del 'log re reportatge, del qual des dnts i Manteada. Súria i Cardona "pro- ens vingué a la memória la nostra anagasa
dos
o
tres
mesos
a
esser
aprovat
éxit satisfactori. L'endemà de les
la vida d'un noble i la seca cultura.
fa poden' protnetre que no desdirá en in- veeixen" el dipòsit general en menys da de Fan,. passat can a observadors
per la Carnbra.
eleccions es dirigí a la penya dels
El nostre interlocutor és, en reali- :er es del que porten& cscrit fins ata,i.
Els passadissos han estas molt ania aquelles terres. amb els companys Roig
auantitat.
seus amics per rebre'n les enhoramats en terminar la sessió. Als grups tat, el cap de l'expedició suara vinLlar,. Batista i Roca. Carbonell i RosEl taller dels germans Soto, darbones de costurn. Pera ves ad que un
guda a Catalunya per assistir a la re- ELS GANGSTERS ESTRANGERS
sell i Vilar, que ja no is entre nosales reflectia l'ambient de la sessió de
rerament
descobert
per
la
policia,
no
han
d'ells, en comptes de felicitar-lo, li
uns
quants
anys.
Des
de
fa
presentaciO
al
Teatre
del
Liceu
la Cambra, ¡ es pastara de la interque hi ha a Barcelona. El tres. Aleshores predominava encara endigué: ''Bona l'heu letal Ara mateix
venció que havien tingut els diputats. l'opera basca "Amaia”, de Jesús de coincidit un afluixament de rigilanc•a era pas l'únic
tre els catalans una incornprensió del
fabricant dels explosius era nacilnalisme d'aquelles terna germanes
rallan dit que En Lerroux ha declaUn grup de diputats dretistes, en- Guridi. Es president del "Gipuzco- i investigació de la P Acia de Bar veritable
un quirnic estranger, el senyalament
rat que cap de:5 regidora radicals
c
e
l
o
n
a
.
m
h
u
g
r
t
j
d
e
n
organisme
equivalent
Buru
Batzarra",
tre els quals hi hacia els senyors
en idealitat: hom confania el' nacionaelectes no prendrà possessió del càrde la crápula i d'anar q uist e s que s'ha del qual es desconeix.
Fradera, Fuentes Pila i Romuald de a un comité regional.
listes amb eh carlins i tradicionalistes1
Els actes de sabotatge (collocacia es
—Per a donar—ens diu—un cariz- realitzat a Italia i. més tard, a
rec, saló que s'han de posar al cap
Toledo, ha voltat el senyar Besteiro
retreia la religiositat. racial. tense
de bombes, incendis de tramvies), san
de la revolució republicana, que és
t'entina;
això,
afegit
a
les
condicions
ter
més
rellevant
a
l'expedieió
orgaveure que era impregnada d'un sentii l'han felicitat pe) seu sacrifici en
dirigits
per
atracador;
bregats
i
exe"naturals"
verament
extraordinäries
qüestió de quatre dies".
nitzada
pel
Consell
Regional
de
Guifer-se exclusivament responsable del
cutats per minyons de catorze a divutt ment profund de lliaertat.
El nou regidor no s'ho escoltä pas
iracas del moriment obres a Madrid M'atoe, aquest invita el Consell Cen- de la costra ciutat (port de mar, pro- anys, procedents dels ateneus lliberEn menys drin any. tots aquells malenEl coronel Capaz
gaire content. Dintre la penya sortral de Bascónia — "Euzcadi . Buru- ximitat de la frontera, policia endorel dia 15 de descalabre de 1930.
taris. que es d'on surten les promo- tesas s'han esvait. Avui els abertzales
miscada).
han
fet
de
la
capital
de
giren comentaris diversos. Qui s'ho
en
base
—,
el
qual
ha
deBarzarrac,
El senyor Besteiro ha contestat
Madrid, ti. — La "Gaceta" publica
cions d'anarquistes de Barcelona. Es hascos vénen a Barcelona en missió arcreta, qui no s'ho vol:a creure. Al
que pel sen amor al regim parlamen- legas la seva representació en el se- Catalunya un dels centres de refugi dama el cas de treballadors excellents. tística. Mentre a les Corts espanyoles els
i. al mateix temas. camp d'operacia
final decidiren arribar-se a la "Fra- la següent ordre sobre el regim de tari veia amb molt de sentiment els nyor Isusi, fervent nacionalista.
seus diputats. compenetrats amb els nosla Propietat als territoris espanyols
El doctor Hernandorena, el qual ha predilectes del món internacional de dels quals ramo no té res a dila que tres parlamentaris, resten a l'expectatiternidad Republicana".
espectacles que es donen a les Corts.
en abandonar la fabrica o el taller se'n
estat
hoste
de
Catalunya
en
altres
la
criminalitat.
Un cop allí es trabaren amb uns de la costa del Sahara:
va, pel que pugui oassar atril/ la trareta
"Excelentisimo Sr.: Por el decreto Jr, naturalrnent, havia de complir el ocasions, es riostra admirat per la requants correligionaris que jugaren a
que els juguen radicals i agraris en romeu deure defensant el partit sociade
13
de
julio
de
1933
se
declaró
que
ha
tributat
aquesta
reconsumada.
En
Vise'ls
buda
que
cartes i prenien
les fer repetir el plehi s cit a Alava. conde julio de lista i la U. G. T., que en aquella gada. especialment per les mostres
naixa es passejava de llarg a llarg las disposiciones del 21
tra l'esperit i la Petra de la Constfepoca jo presidia. Ambdues organitde la sala. En veure el regidor novell 1920 sobre el régimen de la Propie- zacions, com he sostingut al sala de d'atenció que reben de la Generalitat
turió, aquesta missió de cantaires i dande la
dad
en
los
territorios
españoles
i
de
l'Ajuntament
de
Barcelona,
i
se li atansä i ii digué efusirament:
saires ve a donar-nos un tast de rrnicosta del Sahara son de aplicación. sessions, no tingueren cap culpa en el també del conseller de Cultura, se"Ola concetjall".
sica basca a! Teatre del tiren. Nosiracas del moriment obres a Madrid.
—Si, prosa "concetjal, concetjall"— no salo en Río de Oro, sino también Jo vaig éstes l'anic responsable del nyor Gassol.
altres. que hem cantemplat les garularis
demás
territorios
de
soberania
los
—A
Bascónia—ens
diu,
contestant
a
en
aéu amoinat. I li contä el que
i els esnatadantzaris en l'ampla pista
española en Africa occidental, y en iracas. Es clar que aquestes victòries les nostres preguntes—ha causat una
de Sant Mamed. nosaltres , que hem senii harien dit, i que tant l'alarmava.
parlamentàries costaren cares als ra- gran sensació l'interés que per la nosPerú En Vinaixa. somrient. va evitación de confusión a que puede dicals.
tic sota la pluja menuda, pels típica
dar lugar el error cometido al contra cultura ha pres la Generalitat, fins
carrers de les viles basques. les tonaapaivagar-lo.
(Continua a la pagina 5, rol. 1) al punt de voler representar amb tota
signar
la
fecha
del
referido
decreto
des nopulars eixides dels flabiols i dels
—Són "escarceos" de llAlexandrel
propietat l'opera "Amaia".
tamhors dels txistularis; nosaltres. que
Dones bé: que els que s'hagin sobre el régimen de la propiedad, que
Aquesta—continui—iou representaens hem meravellat de la riquesa i tencapficat massa per les declaracions es la de 21 de junio de toso debe
procederse
a
la
rectificación
de
la
misda
fa
dos
anys
a
Bilbao
grades
al
resper.
&esa folklariques de l'enfila!) de quadel senyor Robles a Madrid ens
sorgiment artistic que ha experimendres d'art: un Saski-Nasqui, reeresenmeno que els diguem: "Són "escar- ma y simultáneamente al dictado de
tat el nostre noble i que ha fet posalgunas aclaraciones que disipen las
tacions escéniques d'un art exquisit : nosceos" de Gil Robles:"
dudas
que
pudieran
surgir
al
intersible
l'organització
de
múltiples
masaltres. que hem vist al Teatre Arriaga,
Perquè quan un senyar que té
ses
corals,
entre
les
quals
es
destaca
pretar
el
texto
del
mencionado
demajoria al Parlament sempre ha
de Bilbao, ple de gom a gran , en una re
l'Euzko Abesbatza, que representará
-presntad, peraTxntoilpe'a
fugit de la responsabilitat del poder creto del mes de julio último.
ara al Liceu lépera "Arnaia". Els
A propuesta del Presidente del Conrantada amb veritable ensoció per un cor
el demana des del carrer, una de
altres
actors
són
també
tots
bascos
sejo
de
Ministros,
y
de
acuerdo
con
d'unes tres-rentes persones i alguns dels
dies: o P5 un !tome tense salta, o
i_f orinan _pu:. de. lo aulmra expedid
cantants que avca ce presenten al Lieeu,
be es proposa jugar una comedia als este vengo en decretar lo siguiente:
Aquesta s ha ritt augmentada en
Articulo primero. — Las disposicioseas propis partidaris. Es a dir: un
nosaltres creiem que l'estrena d'aquesta
a
einc-cents
bascas
arribats
ahir
21 de julio de soko
uns
del
Decreto
de
nes
nit eanetituira una vetlla memorable.
"escarcso" per lestil deis D. AleBarcelona per carretera. Possiblement
Ande, la novena proa coneguda de
xandre. La rffiestiés Es que el propi sobre el régimen de la Propiedad en
vindran també els diputats bascos
Nabarro Villoslada, visid de la vida paraatidari estfgui ben convençut que el los territorios españoles del Sahara
que
es
troben
actualment
a
Madrid
aplicación
no
sólo
en
la
Coson de
triarcal muntanyenca, cant a la independuen de cara al poder.
en espera que sigui discutida al Pardencia d'un noble, ha donat el tema a
Ben segur que el senyor Lerraux, lonia de Rio de Oro, sino también en
lament de la República la qüestia, del
l'hpera. L'arg-ument, ben estructurat, és
"I'Alexandre" (que li deia en Vinai- los demás territorios de protectorado.
qual
sembla
que
el
plebiscit
d'Alava,
d'un gran dramatisme: en Pepileg, l'acxa), docte com és en "escarceos". ho ocupación o soberanía española en el
hom
té
interés
a
que
sigui
repetit.
Africa
occidental,
excepto
los
del
Golcié esdevé patética. El mestre Guridi,
Bodegó anarquista
deu hacer ritt aivi, i no se tala afeeSobre aquest punt procurern que el
d'una sólida formació musical, que ha
tat gota. Si els papers fossin canviats fo de Cuinea, para los que seguirán
doctor Hernandorena ens doni la seell tumbé ¡aria el que ara fa el tensor en vigor las prescripciones de la leEls gangsters estrangers de Barce- van alegrement a incendiar un tram- fet molt per la florida actual de la
va
opinió,
que
él
indubtablement
l'ogislación
y
disposiciones
vigentes.
música basca, s'ha compenetras praftmRoble5. Durant els primers temps de
lona es dediquen al tràfic de dones cia.
pini6 de tots els nacionalistes.
(Continua a la página 5, col. 4)
dament amb l'esperit de l'obra. Amaia
la República no teja altra cosa.
ANARQUISTES MUNICIPALS
—El nostre sentiment—ens res pon— i de drogues; quan, per circumstanestrenada a Euscadi ara fa dotze
del
ran
que
a
cies
determinades,
el
"negoci"
de
les
ben
trist
Ara que és
No és sola en el ram de les clave- fou
is de desesperança. Les dretes espa- prostitutes o el de la cocaina fallen.
anys, necia les representacions de mes
tercer aniversari de la República ens
.1MI.M.0.19.11.••n••
gueres on els anarquistes d'aeció tenyoles es porten de la pitjor manera
trobem encara ennavegats entre Lerel "niaquereau", que és un criminal nen coHocats molts empleats. (Vegi's éxit han e s tat les demudes a fi de Parar
i el poble basc ho tindrä sempre mis en
estat latent, no té cap mena d'es- el nostre anide del dia 7). Una de passat a Bilbao i a Sant Sehastii oels
rouxos 1 Robles i "escarceos". Aquí
a
l'interès
polític
Degut
en
compte.
crtipol a ter diners pels mitjans que les brigades que per contracte directe artistes i l'orfe6 que ara vénen a ferno ha pa s sat res. ivivim als Ilints , ço
—La qüestió del plebiscit a Alava
del
darrer
periode
elecconèixer. L'animador espiritual
sigui.
és: al millor des mor.3 possibles. Mai
amb l'anterior Ajuntament realitza
La senyoreta Enriqueta Abellt, que és una injusticia que es vol convertir
Eatisteix, en primer aerine, la que algunes obres de pavimentació, etc. d'anuesta empresa artística é: Gabriel
no ens hauriem cregut que. la implantoral deixàrem de puahir foil elegida "Miss Barcelona" en legalitat.
d'Olarzola. notable cantant, baix emianorneriar
aristocracia
dels
podrieni
tarjó de :a República servés per a
era dirigida per un personatge cone- nena el qual ha plasmat aquesta massa
Ja en discutir-se per primera vegablicar el darrer article
donar una inieccia de joventut a les
da a les Constituents els articles de la gangsters; són gent que viucn mag- gut pel "Bartorneu", element de la patriatica n'ha fet un conjunt escei
nificament insta liats i que comercien Fui, pistoler i atracador fitxat P er la
mòmies de Canoves i Sagasta.
de J. E. Bartrina de la
als
Constitució
que
fan
referencia
15 d'abril, a les
trafic de blan- policia. (Es aquest "Bartomeu" el nic i musical remarcable.
plebiscits que en les re/gitana que as- en gran escala amb el
sèrie
Els nostres hostes a'agermanaren,
ques
i
d'estupetaents.
Són
la
internaque assassina un patró que anava mes. a altres de les nostres festes de
pirin a l'autonomia han de convalidar
onze del matí
els Estatuts respectius, s'acordà que cional del gangsterisme, perfectament a c omn any a de les seves esposa i filla primavera commemoradores de la proBULLAVESA D'ESPIES
de tot el en ple carrer de Mallorca.)
Les pròximes festes
aquells havien d'ésser globals, o sigui, relacionats amb els confrares,
claniació de la República. Barcelona. en
els (le)
que s'havia de tenir en compte exclu- món, i, principalnient. amb
Aquest individu, actuant de capaEl nostre collaborador
i Tolosa, la lis d'un grup de cinc anarquistea co- rearesentaciO de Catalunya, segellara la
sivament el tant per cent total dels Sud de Franca (Marsella
missió artística d'Fluscacli batejant un
de
blaztquest;
anib
neguts, efectuà diverses obres pel sec- nou carrer. l'avinguda que travessa els
vots favorables a l'Estatut obtingut en capital del trabe >
reprendrà aviat els seus
rna
tota la regió, rnalgrat l'oposició del els quals mantenen una estreta relació tor de la • Diagonal, uns mesos abatas antics terrenys de Can Conue, a la
d'ajas. Darrerament, hem ltingut
reportatges
senyor Royo Villanova i altres
la fuga 'de presos de la Model, que barriada gracienca. amb el nom de Sal/1
Conseller
de l'existéticia d'una vasta orga- de
tingue lloc el 13 de desembre de d'.rana-Goiri, el formulados del nada,
estatinistes que vosaltres coneixeu tía
Al
Secretarias
de
la
Comissió
organització
que
explota
el
robatori
Wattde
Les informacions
Ea ny passat.
nalisme baso Arana-Goiri es la gran finitzadora diquest homenatge (Corts piola be
Treball
En el nostre plebiscit obtinguérem tomöbils: els cotxes robats a França
LA DESBANDADA
Catalanes, 627) arriben constantment
Josep M. Planes que
gura d'Fitscadi. l.a vida i l'actuació
passaven a Barcelona, i els cotxes
La Conselleria de Trehall fa aviel
seixanta-sis
per
cent
de
vots
favoadhesions
de
la
majoria
de
corporaquest gran patriota l'agertrana tot seDes
que
la
policia.
a
partir
de
la
robats
al
nostre
país
passarsn
a
Marp ubliquem aquests dies i
rables
en
total,
i
perquè
Alava,
sepanent que. essent el vinent dia 14 el
cons oficials i de les entitats cultusella. Hom els canvia la matricula.. tletenció dels atracadors a la Placa cuit amh el mostee Prat de la Rasa.
tercer aniversari de la proclarnació
radament,
només
arriba
al
quarantarals, socials ¡ artistiques de Latalunya.
i la nacionalitat, i són posats a la de les Glòries Catalanes, ha comen- Cona ell, s'aixeca sobre el regionalisme
JUEUS ERRANTS
de la República. i per tant declarar
En aquesta moments es preves' ja, pel set per cent, aquells senyors, ajudats venda. (Vigilar, als a»uncis dels dia- çat una intensa persecucia dels ganga- de l'ir•-,ca; cona en, ion un definidor
oficialment festu, hauran de restar
nombre extraordinari d'inscrits i de per les dretes centralistes, voten co- ris, la gran quantitat d'automóbils ter, i extremistes, una onada de patvc nacionalista; com ell. allá a la ores& pels
I
PROFESSIONALS
tancats els establiments de tot Catasenyeres, que lacte tindrà realment tnetre l'atropellament d'anullar el ple- d - ocasió" que hom ofereix).
In de prudencia — segons els case — seus escrits, i a l'ergástula sofri els es.
feta excepció dels del ram
la grandiositat que mereix l'alta me- biscit en apuesta regió i repetir-lo seVe, després, una categoria de gamas- ha corregut pel Paraltel, batet "2:lino" tralls de la malaltia que el dugué a la
L'EXILI
DE
les
lleis
infringint
aixf
paradament,
l 'Alimentació. els quals podran obrir
mòria del President Macla,
ters estrangers més modestos. Acitn. i les barriades extremes. Són molts tomba.
itnicament des de les nou del mati a
i.:311y 10,12 adreçà al President dele
El Pres i dent de la Generalitat, el la República.
altra vegada, ja tornen' a topar centenars de persones que aquests
per J. E. Bartrina
Alisé
és
el
que
ens
dol
mis,
pes:a una de la tarda.
Govern de Catalunya i les autoritats
dies han canviat de règim de vida. Estats Units aquell famas telegrama:
són capaços amb l'anarquisme. La majos part s'han
seran la nota periodísAdverteix. tumbé, que el dilluns vi"Neta/ Partit F135C Nacionalista feliassistiran a l'hornenatge. Ha estat sol- que veiem clarament que
ainagat
o
han
fugit
de
Bard'ells
viuen
a
l'esquena
de
les
dones;
nent, dia 16, és dia festiu només als
licitat —amb un comunicat oficial del de tot i, francament, ti en tres anys quan aquestes no "rendeixen", parti- celona. Al cale Espanyol, per exem- cito ser indeaendeneia Cuba Federació
tica d'aquesta tempoadoptant
efectes oficials, i per consegüent. i
Govern— de EAjuntament de Barce- de República ja comencen
en atracaments i són, al 11121f11, pie, tina pcnya de setze O divuit per- nobilíssima (tue presidiu, qW sahè alliaquestes posicions de violencia poca cipen
rada
amb caràcter general, tots els estatemps, gent d-idees". Aquests se- sones. a la qual concorria Palacios. berar-la de l'esclavitud. Exemnles maglona que vulgui assistir amb la senye- cosa
més
de
ho
en
poden/
esperar,
i
bliments hauran de restar oberts dura de la ciutat i la seca Banda Mu- d'aqui se la nostra desesperanca i el nyors els podeu veure pel "Sicosis-. ha quedat recluida al mínimum. 1 no nanimitat i de catite a la justicia i llirant 1CS hores habituals de trehall.
nicipal a l'acre. Un d'aquesta dies sera nostre pessimisme.
"El gato negro" 1. en general, pels parlern de "La Tranquilidad". que Seetat donen vostres poderosos Estase
a la Placa del Teatre.
quedat pràcticament huida. Amar- desconegut história i inimitable per a
fixat el detall i l'itinerari que haurà
perú,
de l'acti- bars propers
tem
agraidissims,
E
s
Es en aquest medi on desee/brial gament ens co parlava l'altre dia el Potin , irs europees. particularment !latide seguir la C01111111'3 oficial, aixi com tud i ajut que ens presten i ens han
el lloc d'emplaçament de les corno- prestat en tot el referent a l'obtenció novament els contactes amb les ar- seu propietari, 'Martí Sisteró, el qual nes. Si Furopa ;milis també Nació Basl'adonis. de les entitats i de les senye- de la nostra autonomia els diputats ganitzacions anarquistes locals. Sen- des de Ins deportacions 3 B313. ,n9 ca. el sea pable mes antic, que mis
res. L'Orfeó Gracienc interpretará al catalans, i tenint ara ocasió novament se anar mes Iluny, els italians ell tambe anà, ha vist trenta-set es- !leales fruí de Ilihertst, regint - se conspeu de la tornba les obres següents: d'estrènyer els flacos d'amistat i de Vitale i Oriani, autors de ratra- corcolls de la policia al seu establi- tituri..: elogiada per Fstats Units. seria
!liare."
"Davant la tomba", de North; "Adéu comprensió que uneixen Catalunya camcnt i mort del joier de Gracia, són ment, manta clausura, i ha hagut
g,nvern e s nan- ol detingui el tele.
presenciar coro 219 dels seus clients
germä treu", de Waelrant; "La sar- anib Bascónia mitjançant l'art i la anarquistes reconeguts.
g rama. que ti, arrihi. per tant. al sets
Són, també, gent (l'aquesta mena tren detinguts.
,lana de la Patria", de Morera; " L'ar- música, que són la millor expressió
Una de les coses que mes preocu- alt destinstari. i Sahi Arana fosa proels que es dediquen, andi una habilibre sagrat", de Morera; "L'emigrara", de la cultura dels nobles.
uda. a la falsiticaciO de pa els que aquests dies fttgen de ras.. cessat i empresonat. Ahsolt un any i
de Vives, i "Els Segadors". El nostre
Aci interrompetn la nostra conver- tat recone g
hanne nacional será executat alhora sa i ens separem. El doctor Hernan- Passaports. Aqui trobarem explicada ció de l'autoritat, is que encara no mir després, ion misal en llibertat; tres
5e1111311f, rnés tard moda a la seca casa
amb l'orieó basa "Euslso-Abesbatza". dorena és cridat a la cabina telefa- la facilitat amb qué els nostres gang•- comisen els nous policies.
—Aixó només té l'avantatge — ens pairo! de Sucarrieta. Era el 25 de noTindra cura de l'organitzacie) al peu nica des d'on ha de parlar amb els ters es prccuren documentacions 11,
un
d'ella
—
que
tampoc
els
nous
ves
de
trinca
i
passen
i
repassen
tranvembre de l'anv tcx13.
cle:a
de la tomba la Secció de Minyons
seus companys diputats a Madrid soQuan la multitud eaplegtsi en la noaluntanya de la Joventut d'Esquerra bre les incidencies de la sessió del quillament la frontera, segons les noticies ena coueixen a nosaltres..,
que
norn
el
va avingtida anal, aire de (esta, i les
fet que illustra gaiament
Estat Cata:ä. El; portadors de ball- Parlament espanyol, en el qual s'lla necessitats, cada cegada sota un
narattles
enilides ‚fels oradors noin l'obra
de
dir,
és
el
va
succeir
que
acaben,
diferent.
deres hauran dritten al munument a de resoldre el plet de l'autonomia
Per cert que coneixem el can d'un l'altre dia vora d'una fabrica de Sant inte g icent i heroica del patriota excels,
les deu en puiit del mart, és a dir, Bascónia, com fa dos anys ho fou
nosaltres
recordarem el cementiri /runotable "maquereau" naba contra el Martil un militant del rato de Niuna hora abans del moment de l'ho- el de Catalunya.
oual s'establiren proves irrefutalile,. gua complia fidelment la missi3 ma de Sucirrieta, quan hi vam dipositar
menatge.
E. MARTMBERN
•••
de dedicar-se a la falsificació ute pas- d"avisar" els obrers que anaven al la garita de flars censada per la cinta
saports i que, malgrat hacer estat trehall que la vaga continuava. Amh barrada, entre els sanglots del noble que
Diumenge, dia 15, a les onze del
amplia el fossar. i la remar plomosa de
detingut, no li passà absolutament res aquestes, veu venir dos proletaris
mati, el Consell directiu del Centre Demà:
anal, aire confidencial, els paSsa la les anades a l'hora que el sol es pania.
Misterisl...
Autonomista de Dependents del CoPera ara, en resalar d'un dia prima.
No volem acabar aquesta nota sen- consigna:
men ¡ de la Indestria dipositari un
El poeta Garcia Lorca
;eral. l'aplec natriótic tindra per a nos—Avui tampoc es treballa!
se recordar la figura impressionant
monumental escut de flors a la tomba
Uses
tm sentit d'oh-a positiva. Matare
s
Ara
ho
reaManuel
.
l'escenògraf
—Que
no
es
treballa
i
del txecoslovac I.adislau
le Francesc Madi. Aquest arte, que
1, incompren e i5 nicht tanlitirs tle Cusgor ta,: anem cap a la Comissaria.
n'havia anunciar per al cha 14, en atenFontanals vénen de fer gangster de ,primerissima
‚.11,.
la Yermaron comprensiva i cordial,
Eren dos malicie s de la Generalitat
organitza 1 B rcelona una banda aniU
ció a la crida feta pel Gavetas de la
jostp MAZNA PLANES d'Euseadi i Catalunya sexi una afirma.
una revolució a Buenos
tots lic darrera a y anccis de la ciaaGeneralitat de Catalunya de celebrar
eia /me ta Ilibertat avene per terres
tia Mochil refine la seaa gens entre
Airee
el dit dia un homenatge nacional da(1) Veggi's LA PUBLICITAT dele d'Ibarra
oto betaint• del berri "Xiews". Iettposs„vatat la trataba del primer Preaalent.
Pan V214
taiehau
dies 4, 5, 6, 7, 5, to i it d'aquest mes.
per Joß Tcnnäs va al set personal un, duciollna
de Cfatalunya autónoma.
—AMO AIlll Alli encara corre MI reímblicir.

el posa en situació de dimitir
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Homenatge davant la
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Les Lletres i les Arts
UNA VIDA D'AVENTURER
I UN LLIBRE AMOS

ALI-BEY I ELS
SEUS "VIATGES"
El volum 102 de la Coliecció rotular
BarJino compren la darrera part dels
famosos riatges d'Ali-Bey, que l'Editorial Barcino comenta a pualicar l'any
1926 en una correcta versió catalana,
meitat de Francesc de Rupia, meitat de
Bernat Montsiá, i que han °suplen tretze volums, illustrats amb remarcables
dibuixos, mapes, coqueases, etc., d'aquesta excellent colecta:1 de coneixements

indispensables.
Poques figures troballem, a Catalunya, sobretot en les apoques modernes.
d'una vitalitat i d'un noinadisme tan
arrelat — si se'm permet lexpressió —
caos la de Domenec Badia i Leb:ich,
nat a Barcelona el primer d'abril de
1707, que baria de ter iamns, despees,
el norn d'Ali-Bey el Abbassi. Fill de
Pere Badia, secretari del governador de
Barcelona, Domenec tenia al davant
seu la carrera i la vellesa ben assegurades. A l'edat de catorze anys començava de servir l'Estat com a administrador de utensilios de la Costa de Granacinc anys mes tard is nomenat
cornptador de guerra azul) honor; de comissari rejal a vint-i-sis anys obtingué
el carrec «administrador de tabacs. de
Còrdova. Heus aqui - , diu Nicolau Maria Rabió en el pròleg a aquesta edició
de la Collecció Popular Barcino "un jove aprofitat , de mes a Inés. estudiós,
que sens dubte hauria arribat a les més
altea esteres administratives si el seu
hoble gust per l'estudi no s'hagues
complicar estranyament amb una viva
inclinada per la cultura arábiga i per
l.G;

la vida oriental-.
Certament. aquesta inclinació Es la que
explica el desenrotllament de la seva vida posterior. Encara que no posseins
mches dades biogràfiques d'ell, ens es
licit d'imaginar el jove Badia cada top
rnenys interessat pels utensilis de la Costa de Granada i pels tabacs de Còrdova.
Els comptes se li devien endarrerir tot
Ilegint hores i hores. els textos sagrats
del Corá i els cus comentaristes. Es
cremi les celles aprenent a fons la llengua arábiga. L'obsessió de l'orientalisme l'envai: la religió de 7tfahorna. el
viatze a la Meca. la peregrinació
gatória del mustian& "a la Casa de
Déu, la defesa", tot aixd el fascinara.
Imaginant la manera de dur aquest
viatge a terma tractà d'obtenir l'auxili
del govern espanyal per a una expedició de carácter cientific a terres musulmanes. Agullonat per aquesta idea, perfercionl els seas estudis de física. d'astronomia. de ciències naturals i de dibuix, i a Començaments d'abril de 18ot

presenta al ministre Godoy, el Primo
de la Pan, un pla complet de viatge.
Acceptada per Godoy la idea de Badia, va neixer, en la pensa del ministre,
un pensament fantàstic: l'anexid o el
protectorat d'Espanya sobre eI Marra.
Badia. inflamat desig de viatjar. va
escalfar el cap del Príncep de la Pau,
ii suggerí les seves pròpies idees. Seguiren les converses, j el pla de l'expediCiá científica es muda • de presea en
programa de viatge politic al Marra.
Després dels seus viatges d'estudis a
París i a Londres, cm li practicaren la
eircumeisid. es consideri ell mateix prou
preparat per pastar, en terra d'alarbs.
per " pelegrí ilustre i princep deseendent de la familia del profeta", per teòle g de l'Islam , per doctor arábig i per
xerif. Traressä. Bastan, l'estret de Gi•
braltar. 1, desembarcat a Tánger es presenté a les a n toritats ame, el nnm manllevas d'Alí-Bev, Lili d'Othaman-Pev,
nrincen dels Abbassides, descendent d'.ab ul-Abbas ancle del Profeta. Sota
, auesta anarenta visita Fez Marrique;x.
Rabat, 1.7ixda i nitres ciutats, es fea
amic del Solda al uley Miman i escie..inaué un personatge d'altiesima in1 uéncia.
Ahi-Bey no creia en la viabilitat del
projette de Godoy, peró agrai
que aquest Ii donara amb treballs de
conspiració política. Amb eis importants
subsidss que accnsegui, pague fer de
princep Ahí, desnrés. visitant Trípoli
de Berberia, Xipre, Egipte i La
Meca: torna despres al Caire, pass?. a
Siria, i per Terra Santa guanya Da!liase i Alep i finalment, Constantinoble.
Un altre cap a Espanya, s'uni a la
cort de Josep Napoled, el qual seguí a
Franca l'any ¡Sta. Llavors publica la
sena obra, sota el titol de I' o3ages d'Ali-Bey en Afr iglie et en Ame. pendaitt
lis OPPleCS 180.3-1807; amb ella adquirí
el nostre inquiet viatger un gran prostigi entre els geógrafa del seu temps.
Ahí -Bey, pecó, no es quedé quiet a
casa. "No era de la fusta", diu Rabió,
"amb que es fan els 'hito de matrimoni.
sind de la que els mestres d'aixa fan
servir per construir els vaixells que mai
no s'aturen. L'any :8:8 el trobem a
Damasc, a punt d'emprendre un altre
top el viatge a La Meca. A primers de
setembre marxi, i a dues jornades de
Mazaribes diu si morí de disenteria. Tena 51 anys, i va éster la mort qui s'hagué d'encarregar de deturar-lo".
L'obra d'aquest /tome extraordinari is
la que ha volgut donar-nos l'Editorial
Barcino ara novament. Aquesta traducció catalana ve a ajuntar-se a les anteriors a l'espanyol, a l'alernany, a l'itatiä
i també al eatalá. La distribuid de matèries en volums ét la següent: I, Tdnger: II. Fee, La religid musulmana;
III, Rabat i Marrägtitix; IV. Camiat
del Marroc, L'Androide,: V, D e l Ma r roc in Xipre; VI. Xipre i Alexandria;
VII, EgiPte; VIII, IX i X, Arabia;

XI, Palmito; XII, Sida; XIII, no,
quia. Fi Id victge.
S'ha parlat molt, darrerament, a casa
nostra, de la qüestió del carácter. I bé:
no dubtariem un moment a recomanar
elf Vierten: d'All-Bey com un dels manuals millors per a la seva erluració.
Linfa SANTAMARIA

La conferincia de J. V. Foix
al Lyceum Club
Dimarts a la tarda va tenir lloc al
Lyceum Club l'anunciada conferencia de
J. V. Foix sobre el tenia -Ramon Lluli
i la Renaixença". Precedí l'entrada ai
terna una curta divagació, molt literaria, entorn de la posició multifront de
l'escriptor catalá dann fidel als seas
principis literaris i, a la negada, a la
causa del catalanisme espiritual i a la
de l'unilingüisme que considera essencial.
Establ í . a continuació, un esquema
"geogràfic" de la riostra história literaria, damunt el qual exposà la seca
apreciació personal sobre el ritme °líenlatori de la seca naixença i decadencia de la sena pre-Renaixença
Aribaul, de la Renaixença (Verdaguer) j de la seva permanencia evolutiva
(Carner-Riba). Fin una interessant a,lusió a les tendències academistes deis
mes joves i a les aportacions dels, segons J. V. Foix, mal anomenats "avantguardistes", els quals en llur culte del
meravellós continuen en poesia una tradició millenária. El conferenciant recolza. el seu parer amb la recitació de sor
prenents textos poemátics d'autors grecs
tea recordant el parallel establert per
Tornas Garcés entre les "Metamorfasis" d'Ovidi i els poemes en prosa del
llibre "Gertrudis".
Damunt un esbós biogràfic de Llull
el conferenciant s'estengué en llargues
oportunes consideracions sobre la permanincia temperamental d'en tipus racic
característic de l'horne català, representa t Per l a posició dual —lírica i racionalista—enfront dels problemes leuenals.
Uns textos de Ramon Llull, molt ben
triats, llegits amb un fervor que traelxen l'adhesió personal de J. V. Foix a
la figura histórica -del nostre primer
poeta nacional" serviren de colofó a la
conferencia, a la qual concorreguercn
les mes assenyalades personalitats del
nostre món femenil.

EL CORREU D'AVUI
* Un deis primera dies de la setmana entrant será posat a la venda 1111
!libre de Placid Vidal, que es titula
L'osmio de la vida i tonstitueix un no um de 500 pagines. Es tracta d'una
notable aportació a l'eatudi del moviment intelectual a Catalunya durant els
darrers quaranta anys. Mis de sis-centes

figures passen6 objectivament reIlertides, per aquesta obra de Pläcid Vidal,
en la qual ha treballat durant set anys.

Revista

Premsa

*
Dos !libres note sobre In RenaiXteß Catalana. — Dues contribucions
moh interessanta al Centenari de la Re.
flabtrArsa eón eis Ilibres g uara. ~reglas
deetavi Saltor: Les idees fiteraries en
palloles vamos a soportar semejante
la Renairenra Catalana (" Assaigs i M o
desenfado? ¿Con qué títulos los antig rafie% de l'Editorial Barcino", vol. 31-no
L'OPINIO recomana que en l'ocupa- guos monárquicos hablan de tomar el
i de Joan Estelrich: Fanix o l'esprit de ci d e .i proeuri de no ferie tuseeptibilitats Poder y llevar a cabo un programa
la Renairettra (Biblioteca Catalana d'Au - i sentiments a fi d'evitar les canse- que no es otra sino el de destruir la
fort Independents).
giients toPades tapiales:
República? Ya es hora ele que las
*
"Refugi perdurable". — En la
"I tot el que s'insisteixi en aquest fuerzas verdaderamente pop ul ares se
sessió literaria especial que se celebrara sentit será sempre poc, si es té en pangan en pie y con ademanes decidem?.. divendres, a les ilesa de la nit. compte rantecedent del que tesón- sivos impongan moderaeón a los
a l'Orfeó de Sants, es donará com a pri- vingué a Cuba, a Filipines i al Mar- reaccionarios."
mera lectura el nois llibre de Pormr, roc, an els que s'hi trametien d'una
La cancel:trufó de l'Escorial —aje"Refugi perdurable", de J. Vives i Bor- banda prenien els indigenes com
geix—ha esta un repte als republicans,
rell. llegit i comentat pel seu autor. L'ac- gens d'una raça inferior i com a tals per"è s'ha volgut posar-hi la primera
te ha estat organitzat per la Secció Bi- els tractaven, i d'altea banda ho te- redro d'un nos imperialisme:
blioteca del referit Orfeó.
nien. est general, com una manera de
catòlic:
fer diners en poc temps, tirant al dret.
*
Cal "separar" a "integrar"f —
"Acción Popular está a las OrdeCal evitar aiscó, en primer lloc, pezPlantegen anuest problenta sIe catalanis- que els indigestes d'Ifni són bornes nes de Roma; es un partido subvenme politic J. V. Foja i _fosen Cadí°, com nosaltres; en segon lloc, perque donado por los jesuitas, cuyo progranell. en el seu llibre Revolució Catah.
ma consiste en hacer de España uaa
es vegi que la República no Es mili
'lista. en premsa. Sortirk per la fiada
Monarquia, i que els seas honres, República tomo la austriaca, entrela
del Llibre.
po- ato a feines d'aqueat ordre civilit- verada de militarismo y clericalismo.
El fascismo, el verdadero fascismo,
*
"Burilen dels MIlSettS d'Art". — zador, sön persones d'un sentit moral
no avanza en España: queda reduAcaba desen p ublicat el número del que no ho tren els bornes que prete- cido a una agitación juvenil de corto
Putlletf dels Museu, d'Art dr Barce- nien realitzar tasca de civilització sota
lona corresponent al present mes d'a- Alioso XIII, i, en tercer lloc, per- alcance. Pero, en cambio. el filofasbril. Es de caràcter extraorrlinari per que si no es procedeix com diem, es cismo católico acumula fuerzas a base
ésser tot dedicas a l'insigne artista Jn- produiria alguna topada i la Repú- de las viejas oligarquías. Acción Posen Llimona. al gira i la mort ha sor- blica hi hauria de trametre els seus pular es el partido que caracteriza este
nres en ple exercici de la oresidéncia soldats en pla de guerra, i el palo, movimiento, cuya fisonomía se nos
de la Junta de Muscas. El número cansat que Ii hagin mort milers dels mostró bien clara en la época de la
conté treballs de loanuim Folch i Tor- seas fills en proves esterils de colo- dictadura. La burguesía rural, el milires. Caries Cn é clevila, Jeep F. Rá- nitzaci ó segurament que no estaria tarismo resentido y, 3obre todo, el clericalismo son las fuerzas formidables
fol s , Francesa Bofill 1 una interessant i disposat a passar-hi.
extensa biozeafia del finat. per Rafel
Contens en l'encert del Govern per- que se alzan contra el Estado repu•
Benet. Hi h i. eneara, unes talleres re- qué fati una selecció acurada de les blicano. Quieren convertirlo en el Esp roduccions sie totes les principals obres persones que tramet: al territori dlfni tado de la contrarrevoluci6n, que se
del gran escultor.
a representar-hi la República topa- oponga al establecimiento de una denyola."
mocracia auténtica por la cual desaparezcan los privilegios de las fac-

L'ocupació d'Ifni

PER ACABAR »IB
EL RESTRENYINENT

Una combinació de productes
wetetals. que el carretela Acecinen.
S.« valuoaos produetea naturaln
porteas de •i. diferente naif... básn
ttttt etentifirarnent eornbinat• en
la preparatiO de les famas.. Pintle,
les dr Brandretb - que aéln. per
aquest• can el remei de ronfi•nca
per enereüte el restrenyiment
eord ami la Ntduralese.
Sion Ondules entramen i vete.
rot.« que r, poden prender durant
Iota lo oicl• — tole% le• niki, si es
Neme temor de mala
resultms. f) efeele lent. .120. però
sedo r t innorts, lea sJr
B•andred, obren solitmeni sobre
l'emesti droa i «ist no afecten la
duca.,1.a.
Lliuri• de reitelavitud dr e•tärtics u purtant.. Post lea Plndoles de
ßrandreth a prov. per setm•
ne. vekin
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Timbre
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ciones tradicionales. Los que hemos
Acc.16 Popular avança
querido una República que fuese el
J. Diaz Fernández, a EL DILUVIO, punto de partida para la creación de
co fixa en l'afirmacid de Gil Robles en
la sociedad nueva, no podemos cruel seu discurs de l'Escorial, segons la
zarnos de brazos. Ante el avance
qual els agraris es Propasen d'escalar el
reaccionario
es indispensable el alzapoder per realitzar flor programa, amb
miento de todos los hombres puros,
raga;b/ica o com sigui:
de todos los que no tengan el alma
"Más audacia no puede pedirse. En servil o temerosa de los lacayos."
esas pocas lineas se aprietan, como
en un racimo de microbios, todos los
sentimientos que inspiran la obra de La setmana parlamentària
los populares agrarios: codicia de
EL DEBATE recia( els rumor., semando para imponer una politiaa gons els ytials aquesta setntana lurio
reaccionaria, audaa y violencia en d'Csser, politicament, sensacional i adhar
los procedimientos y, por último, des- crítica. Per que!
Per& cal liras
dén y rencor por el régimen al cual euclatant—diu--el t'afecte
d'amnistia
pretenden utilizar aviesamente, pen- el de la Ud que restobleix la pena de
sando que el Poder compensa sufi- MOel:
cientemente de la repugnancia que
" El primero de estos proyectos adpuedan inspirarles las instituciones
republicanas. Antes de esas palabras viene al cabo de varios meses de sustanciada
la contienda electoral y apahabía pronunciado otras, declarando,
como don Melquiades Alvarez. la acc:- rece como un clarísimo mandato de
dentalidad de la forma de Gobierno y las urnas. Es una exigencia de la p adiciendo que este pleito los popula- cificación espiritual de España, un
res agrarios lo han a partado como un paso necesario para emprender en un
obstáculo "por el tiempo que sea". ambiente de armonía una labor reEn el fondo, esta es una declaración constructora, El proyecto de ley de
monárquica, puesto que admite la po- excepción es iniciativa del Gobierno,
sibilidad de que llegue un día en que convenientemente subrayada y aplauel tema del régimen pueda plantearse dirla en los órganos de grandes secy discutirse.
tores de opinión y que viene como
¡Hasta cuándo los republicanos es- remedio a tina seria calamitosa de crí-

menes que ea necesario cortar. Lot
dos proyectos tienen, por lo tam,
justificación plena y no surgen en las
Cortes como por capricho, sino al amparo de una intensa corriente de opinidn."
Datans de l'aiticnaca de l'oposició enrers aquests projectes, aconsella l'aptieaci6 de la guillotina:

"Oposición parlamentaria irreductible porque no puede ser otra coaa,
porque carece de arraigo en el país y
de número en las Cortes. En esa situad& antes que adoptar la actitud
democrática que consiste en acatar lo
que desea una mayoría aplastante,
prefieren el recurso de la obstrucción,
con e) cual detienen la marcha del
Parlamento, llegarían a suspender de
hecho, a l les dejasen, la aprobación
de las leyes y ccnseguirian desacreditar por estérilea unas Cortes qua no
pueden manejar a su gusto. Y todo
eso en nombre de una politica ensayada desastrosamente, en nombre de
la revolución social o al servicio de
las logias, es decir, representando todo aquello que la opinión rechazó con
tal dureza, que casi resulta una provocación hablar de ello en público.
¡Debían el Gobierno y las Cortes
permanecer cruzados de brazos ante
esa obstrucción? Nada puede alegarse
en favor de ella. Los dos asuntos en
debate están fallados en el ánimo de
la gens y discutidos en todas las tribunas posibles. No requiere larga discusión en el hemiciclo. Lo prueba el
tenor de las enmiendas presentadas,
que no son modificaciones que aporten nuevos puntos de vista y descubran aspectos insospechados de la
materia, sino meros recursos para dilatar la discusión hasta el infinito,
¡Tiene algo de particular que ante
esto la Cámara se niegue a ser vilima de la jugarreta y declare que los
asuntos se han discutido suficientemente?
¿La "guillotina .. ? ;Pues claro! El
propio socialismo acaba de convertirse en defensor teórico del procedimiento. Nadie niega. pues, que las
Cortes deban salir al paso de las maniobras que tiendan a obstaculizar su
labor. El toque estará en apreciar
cuando se emplea el recurso justificadamente. Para eso nadie mejor juez
que la Cámara misma, corno representante proporcionado de las opiniones
dominantes en el país. Y no nos ha
de extrañar que en el caso presente
Gobierno y Parlamento coincidan en
la necesidad absoluta de no llegar al
sábado sin haber convertido en ley
el proyecto de amnistía y el de excepción. Está plenamente justificado
que entre en juego la mayoría y que,
corno corresponde en un sistema democrático, ella sea la que se imponga."
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EL SENYOR

En Josep Mansana i Terrés
ENGINYER INDUSTRIAL I ADVOCAT

Director Gerent de la "Catalana de Gas y Electricidad, S. A.", "La Energía, S. A.", "La Propagadora del
Gas, S. A.", "Eléctrica del Cinca, S. A.", "Saltos del Ter, S. A.", "Companía Anónima Carbones Asturianos"; President de la Societat "Electroquímica de Flix", de la "Mutua General de Seguros". Conseller de la "Sociedad Espanola
de Carburos Metálicos", etc., etc.
Conseller i

MOR! EL DIA 4 DEL CORRENT
després d'haver rebut els Auxilis Espirituals 1 la Benedicció Apostòlica
(A. C. S.)
seus: vídua, fills, fill polític, germana, germana política, néts, nebots, nebots política, cosins, cosins política, familia tota i els CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ de lea esmentades entitats, en recordar als sexis amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen que el tinguin
preaent en Hura oraciona i que se serveixin assistir als funerals que, per l'etern descans de la seva :mima, se celebraran
dem, divendres, dia 13,

a dos quarts d'onze, a l'església parroquial de la Purissima Concepció d'aquesta ciutat, a la Catedral de Tortosa i a les esglésies parroquials de
Caldea de Montbui, Manlleu i Sant Miguel, de Manresa, pel qual pietós acte els restaran profundament agraïts.
LES MISSES DESPRES DE L'OFICI, I TOT SEGUIT LA DEL PERDÓ
EL DOL ES DÓNA PER ACOMIADAT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Els Excma. i Rvelms. senyors Arquebisbe de Tarragona i Bisbes de Barcelona, Solsona i Tortosa, elan dignat concedir indulgències
en la forma
acostumada.

Dijous, 12 d'abril de 1934
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EL CINEMA

Homenatge a 'alt Disney
El rei Neptú :: Els nans del bosc :: L'arca de Noe
Arbres i tlors :: El camarada de Mickey
L'home
mecànic de Mickey Mickey constructor ::
El Nadal de Mickey
Aetualitats

United Artists

Teja temps gen esperavem—i esperem
que el públic ha esperes tambe—vell%
els dibuixos de Walt Disney, molt superiors a la ¡mmensa majoria dels films
llargs que com a complement acompanyen. presentats amb tots els honors.
Finalment hem vist complerts els no,
tres desig s j. pel públic que acut a
l'"Actualidades", els desigs de malta en
una setmana dedicada ai millor de'.›
creadors de films de dibuixos.
Watt Disney, hereu directe de Pat
O'Sullivan, el pare del Gat Felix, laa
augmentat el capital que aquel! I¡ deixi, de manera fabulosa; pena n lha conserva; la tradició que baria estat trencada pels altres, que en venir el cinema sonor, enlluernats per la música i
els sorolls, s'havien Ilaneat a la creac.iö
d'una mena de sarabandes o contrapas:os cinernatográfics, basats en la inercia
del ritme, pena acuse cap conCeigut argumenta'.
Walt Disney, en canvi, prescindí de la
música com a elernent evocador i es posä
a escriure argumenta con, en els temes
del mut OSuihvan, seguint el cami aszenyalat pei francés Benjamin Rabler,
que en els seus Ilibres per a infanta es
pot dir que es l'iniciador del genere.
componia historietes. Disney, pern,
m olt mes culis, i agafant els seus ninots
com si fossin personatges reals comedea de moure'ls segons una acció articulada molt més complexa i sobretot amb
un moviment molt menys sobtat, aconseguint veritables efectes de ralenti, que
és el que fa els seus dibuixos més vivents. I, ultra tot això, Walt Disne y ha estat el primer de colorir eis
seus dibuixos. i amb quin color! Dirieu que són esmaltats.
Aquest productor extraordinari ha
dividir les seres obres en dos generes,
les "Silly Symphonies" j les aventures
de Mickey Monte. Els primera aún els
que Disney produeix darrerament en
colora. En ells la música té una gran
irnrortancia. No governa, pena, l'acció,
sine, que la segueix fidelment. Aquests
films són veritables poemes, com
bres i flora", el primer que ad es projecta, o petites ¿peres grotesques com
"L'Arca de Noé'. 1-li ha tumbé un geriere intermedi, cona "El Rei Nenta"•
que agafa tons de poema èpic barrejat
d'òpera, ¡Ets nana del bosc", conte
poemätic. Tots ells tenen un argument
ben definit amb un començament i
final, Així, "El Rei Neptú" ens present a el cástig d'una pirares que haren
raptat una sirena de les que distreien
isTeptú en el fans de la mar, Aque-11
rapte provoca una guerra que és tota
una epopeia, "Els nans del bosc" es
el comte de Ton i Guida explicat de manera tan viva que ni els petits ni els
grans no el podran oblidar mai. "L'Arca
de Noé" ens presenta la construcció
Farra, els seus habitants. el Diluvi i el
desembarcament dels animals un cop
acabat, i hi veiem una parOdia deliciosa
de l'escena de les invocacions
"Arbres i Roes" és un poema buchlic:
els arbres i les flora es desperten al
cant matinal dels ocalls. En, l'Arbre
heroi, desp ena l'arbre heroina, i aquesta,
emmirallant-se en l'aigua d'un xaragall,
s'empolva amb un pom de flora Manques.
Després halla i coqueteja al so de l'arpa
que s'ha fabricat l'enamorat. Perú un
vell arbre sense fulles, veritable sàtir
vegetal en el qual fan Mu serps ¡ rats
penats. envejós, persegueix l'heroína i
vol raptar-la L'heroi la defensa i el
venç; però el ven, amb un tros de branca seca fa foc i el linea contra els enamorats. Les (lames es propaguen, persegueixen tets els arbres del {vise. Arbres i flora fugen en cerca d'aigua i cl

vell riu satisfet de la reni anti a • Peeö
melare riu, una flama l'atrapa i crema
com tot. El foc ha mes en uns arbres
i els ocells van fugint en l'aire de branca en brenca fins que han de volar cel
amunt. Peris després tornen a baixar,
travessen un núvol carregat d'aigua i ei
xàfec apaga el foc quan aquest, malgrat els esforços de l'heroi, anava a
prendre en la parella d'enamorats, L'Ultima flama s' apag a en cremar una fulla
carregada d'aigua de pluja, i el filtn acaba en casament.
Hi ha, després, les aventures de Mickey Mouse, En la sessió d'altir se'n projectaren quatre. Aquests filma sen veritables comèdies en les quals els actors són dibuixats. En ella hi ha sentiment 3 patetisme, al costat de tot l'humor que vulgueu. Aleshores, l'humor es
completa, s l hurnanitza,perquè abandona
aquel l tu purament mecanic, de broma
sense intenció que te en la majoria deis
films de dibuixos.
Eta aquest sentit brin de citar "El
camarada de Mickey" i "El Nadal de
Mickey", dos films tnagnifics.
"El camarada de Mickey" és, tothoni
ho sap, el gos Pluto. Pluto va per la
neu ensumant alguna cosa fins que descobreix en el riu, baixant sobre les
penques de gel, un farcell lligat a una
planea, Es tira a agafar-la, s'enfonsa,
treu el (arcell, 'ladra i acuden Mitket- i alinnie. Obren el farcell i dintre hi ha una pila de gateas acabats
néixer, Eis duela a casa, els eixugued,
els fan jugar, els donen llet. A Plano
se li apareix el seu dimoni interior (,11.1
Pluto petit i demoniac) que l'invita a
destruir-los, perú l'angel intarior tun
altre Pluto petit i angelic) el convenç,
i d'un buf el gos fa fugir el temptador.
Aquest torna, peró, 3 venç en mostrar
els gats com se Ii mengen el sopar i
com se l fiquen al Hit. Naturalment,
persecució, incidents, flirts que Ifinnie
se n'adona i el treu a jora perquè es
pensa que una humitat que hi ha a terra
l'ha feta ell. Els gatets pan potala en
un hassal improvisat, però s'escapen i
van a parar a jora, jugant, pugen a
la barana del pou, es fiquen a la galicda i cauen dins. Pluto se n'adona.
aleshores veiem una de les escenes I/125
hones del film: la Iluita entre l'angcl
i el dimoni, la victòria del primer i el
gos, estirant la corda, salva els gats.
Perú ell esta a pum de quedar-sin,
no fos que a l'últim els seus amos se
n'adonen i el salven. Un pollastre rostit
i els elogis de Fárigel 5 eran la recompensa.
"El Nadal de Mickcy" té també un
gran patetisme. Mickey i Pluto són pobres i demanen caritat tocant el violoncel. Els transeiints els omplen el pot,
però quan van a entrar a un restaurant
s'adonen que el que hi tenen són claus
i altra ferralla. Mentrestant, en una
casa rica un nen-porc estä insuportaMe; cap joguina no li agrada, però quan
a través deis vidres veu Pluto vold,.a
que l'In comprin. Surt el criat amb els diners, perú Mickey crea] que el vol fer
marxar, 3 fuig ; Ii cau el violoncel, i en
cotxe de gent que fa el Nadal liti aixafa.
Aleshores entren en una casa; però alta
tot és miseria: la mare plora perqué
el pare és a la presó i el llit és Pie
de menuts que somnien en el Pare
Noel. Torna Mickey a la casa rica i
alla li compren Pluto. Amb els diners
fará. feliç aquella gent miserable, dufressat de Pare Noel. Pinto, riel-el, es
víctima dels traeres més cruels per part
del nen-porc fins que el seu pare es
decideix. treu el gos i clava una surra
al menut. Pluto, arnh un g all crindi
•111.•••••
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Distribució: Super Filme

rostit lligat a la cua troba finalment
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Mickey 1 tots dos celebren el Nadal.
"Mickey constructor" i "L'home mecànic" 110 1cl-ten un arguinent tan arrodorna.; podriern dir que sen entremesos
més que obres de consistencia; perú aixi
i tot són petites obres d'art.
Aquestes sessions, que són un veritable èxt, haurien d'ésser una ensenyança
per abs ernpresaris, que podrien soviut
salvar un programa mediocre posant el
fArn de \N'ah Disney, no tras cona a
acompanyament , sinó cona al plat for t de
la sessió. I el públic no batirla pas de
fer cap eofore per acceptar-ho. I sobretot, anal, homenatge o sense, sovintejar
les sessions exclusivament dedicades a
filma de dibuixos com aquestes que
aquesta setmana ens donen a l'"Actualidades"„
A. FERRAN

TIVOLI

AVUI I CADA DIA
Dues sessions: a les 5'30
de la tarda i a les 10 nit
El programa més interessant de la temporada
al llenç

Esteven Paltos explica les
activitats de "London

CATALINA BARCENA
A BARCELONA
Ahir arribé a la nostra ciutat, amb,
l'exprés de Madrid. la coneguda estel cinematográfica espanyola Catalina (tarcena. acompanyada de l'escriptor Gregorio 'Martinez Sierra.
Al migdia obsequiaren amb un vermut
els representants de la premsa. ala quals
dirigiren unes breus paraules comunicant-los Ilurs projectes.
Catalina Bärcena actua personalment
al Tívoli, després de la projecció de "La
ciudad de cartón", que es va estrenar

ahir.

Films"
Esteren Palios, director general d
"London Film", que es troba a Barcelona. obsequia els periodistes einernatografics arnb un vermut. Eduard Gurt,
director-gerent de "Els Artistes Associats", en fin la presentació.
• Heus aci un resurta dels projectes
realitats d'aquesta productora:
Amb "La vida privada de Enrigu,
VIII" s'apunta un indiscutible éxi;
Aquest film, que ha consagrat el tale
interaretatiu de Charles Laughton,
proj ectà durant catorze aclimates seguides al Leicester Equare Theatre, de
Londres; a París, i en la seva versin
original anglesa, es ve projectant des
de fa 24 setmanes; a Berlín en porta
deu en programa i 6 a Viena, quatre a
Praga i set a Budapest; a Roma i
la romangué tres i dues setmanes, respectivament, en el programa: a Brusselles continua en cartell després de
tretze setmanes; a Madrid ¡ Barcelona
s'hi sostingué durant tres i dues setmanes. respectivament; sis a Copenhaguen;
cinc a Estocolm; dues a Oslo . Riga i
El Cafre; a Buenos Aires porta <marre
setmanes en el programa, i a Nova York
s'ha projectat durant cinc meses seguita al Broadway. A les Illes Britàniques l'han contractat més de dos mil
cinemes, el mateix que a Alemanya; a
França, tuneo de mil; sis-cents a Italia,
i quatre-cents a Espanya. Als Esteta
Units, 5.800 cinemes, i no hi ha cap país,
Ilevat sie Rússta, un "La vida privada
de Enrique VIII" no estigui contractada.
La cinematografia sencera esperava el
segúent film de la London, i es preguntava si aquesta companyia podria sestenir el "standard" creat per la seva primera superproducció. La resposta fou
' Catalina de Rúsia - , que ha obtingut
igual èxit al món sencer. Es troba actualment en la seva setena setmana de
projecció al Leicester Sitiare Theatre,
de Londres; en la cinquena setmana al
13roadway; en la desena a París, i ala
projectat durant diverses setmanes en
gairebé totes les capitals del mOn. L'han
contractada sis mil cinemes als Estats
Units; t.goo a Franca; 645 a Italia, i
500 a Espanya.
Cap més editora anglesa no es pot
aproximar a aquest récord.
En virtut d'això, la London Filma es
proposa realitzar un film basat en el
primer argument que ha escrit H. G.
\Vena, especialment per al llene. Sera
una visir', anticipada dels próxima cent
anys, la resolució dun geganti problema. El geni profètic de H. G. Wells
contestará les preguntes de tothom respecte al denla i el que vindrä després de
denla i cona es lluitará en una próxima
guerra i com s'edificar à el man nou.
Les respostes constitueixen els temes
del film, que sera produit sota l'alta direeció del propi autor.
La London Film te ja actualment en
cara da producció un non film; presentara Douglas Fairbanks en "La vida
privada de don Juan". L'argument és
de Lujos Biro: el diàleg i l'adaptació
al llene, de Frederick Lonsdale, el geni
del teatre angles. Aquest film, no solament revinra en tot el sen esplendor la
més romantica figura espanyola,
que constituirá un agut comentar) al
tan discutit "rete appeal" i una exposició
de la figura del mes gran amador del
mbn: ofereix a Douglas (pare) un paper
mea gran que el arre Ii brindaren "El
ladrón de Bagdad" i "Robín de los
bo . ntes", resoectivament.
Un grtip filtrador de London Films
acaba de tornar a Anglaterra després
de cinc mesos de feixtiga tasca a les selves africanes. Ha visitat llocs gairebé
desconeguts del Congo. Tanganyika i
Uganda. 3 cona a fruit d'aquesta expedició ha portas milers sie metres de riel limita sonora orle rnostren la vida sal
ratze del Continent Negre. Aquestes escenes serviran per fer una gran novella colonial basada en el personat ge que
el malaguanyat Edgard Wallace féu (anión arreu: "Commissinner sanders of
the river". In participen Mas vint mil
indígenes o mis, especialtnent en les
cae repre s enten la guerra entre les tribus aninti i skasavi. L'argument es de
Lejos Biro i Arthrir WimPole (que es criviren el de "la vida privada de Enrique VIII" i laboraren estretament en
el d. "Catalina de Rusia"), amb
de Geof Pel. autor de "Payment tieferred" . Dirigeix el film Zoltan Norda.
Demis, prepara l'editora dos films
ver a Charles Latiehton. L'argument
Arn d'ells sera original del drarraturg
Frederick l'altre de tajos
Bir os i Arthur Wimperis,
Robert Sherwood, cl dramatur g ame •
rica (autor de "ReuniFn en Viena") i
coautor de "Roman Scardals", escriu-

se rma Pro j ectats els següents films:
"Her Second hirthday", "Vacantes dessin". "Canigó", "L'illa de la calma, vista per un ohjectin que té presta", "Records de viatge", "Noves operacions",
"Hurtaos de volean" 1 "Alcalá de Henares".
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Layan Tashman ha mort
Lilyan Tashman, l'actriu ben coneguda pels seus papers de noia despreocupada, ha mort. Mori al "Doctora Hospital'', de Nova Yor k . el dia
21 del mes passat, després d'una operació d'urgència que calgué practicar-li. Feia un any que baria estat
operada d'apendicitis en rnolt males
condicions, i mai mes no s'havia trohat he.
Feia deu anys que era la muller
d'Edmund Lowe, i ha mort quan planejaven una Ilarga temporada de repbs. El seu darrer film, en el qual hagué de treballa, intensament perque
quedes llest segons el projectat per
l'estudi, es una versió de l'obra teatral "Frankrie and Johnny". El darde
rer dia treballa des de les set del
metí fina a les dotze de la nit.
Lilyan Tashman morí el mateix dia
que els diaris del matí de Nova York
publicaren la critica, no gens favorable, per eert, i de la qual només se
salvava ella en algunes critiques, de
"Wine Woman atad Song" (vi, dona
i caneó), en la qual Miss Ta.' hman
apareixia cona una mare altruista que
al final mor pela seus ideals. Aquest
papen era, dones, tot a l'inreves dels
que el públic estava acosturnat a
veure-li.
Lu yan Tashman començà la seva
carrera teatral a les "Ziegfeld Fol.
l'any 1917. Havia nascut a Nova
York el 23 d'octubre de 1899, i el seu
pare era sastre. Sembla que la seva
als
entrada a les Follies i el seu debut
ion cosa de bufar i fer ampolles, tot
seguit que Mr. Ziegield l'hague vista
prcnent te amb unes amigues de l'escola. Debuta anal) Marion Davies,
ra ''El mariscal", primer film angles Peggy liopkins, Joyce ¡ a:tres que
del qual Matutee Chevalier será estel. després aconseguiren la celebritat,
Aquest film narrarà la pintoresca carre- va treballar en aquell eapectacie tres
ra d'un soldat dels exercits napoleónics. anys, durant els quals la seva veu
La London Films ha adquirit, demés, profunda i la sera habilitat imitativa
els clrets de la novella de la baronesa de Ii valgueren una modesta reputació
Orczy "La pimpinela escarlata'', les d'actriu cómica.
aventures de la qual han apassionat
Sortint del cor, Lilaan Tashman
tants lectora.
passä a treballar al teatre com a acDouglas Fairbanks (fill) sera aviat trio, i el seu primer paper ion en
estel d'una ultra gran producció de la "T he Gold Diggers", de l'empresari
London Film.
David Belasco, amb Ina Claire d'esTots aquests filma seran realitzats so- trella. Després de córrer una mica,
ta la direcció immediata o la inspec- amis a Hollywood, on trobà Cecil B.
di) d'Alexander Korda.
de Mine, que la feu sortir a "El jaral
d'Alá", en la qual obra havia trebaIlat ja al Broadway. Dad i en sorti un
contracte per un any antb la Metropolitan-De Mille, després del qual ion
actriu lliure fins al 193o.
L'any 1924 baria trobat Edmund
"SE HA FUGADO UN PRESO".—
Novanient se'ns presenta un film na- Loire al Broadway, disgustat amb el
cional. avalat aquesta regada amb el teatre perquè en una temporada hanona de Benito Perojo. un dels direc- via treballat en set fracassos. Després
tora nacionals que darrerament realitzä Loare anä a Hollywood, es tornaren
'Susana tiene un secreto". Del reper- a trobar i es casaren el 1925.
tori destaca Joan de Landa. l'actor esPerú Lillyan Tashman no era pas
panyol que sohresorti en "El presidio", soltera, sinó divorciada. El seu prifilm fet a América, on interpreta Inés mer marit, que li dura ben poc, era
tard alnuns fintas vodevilescos. Acruest Al Lee, actor de varietats que hacia
nrestigi Ii serví perquè després , coinci- treballat amb Eddie Cantor.
dint amb els intenta d'una producció es.
Quan vingué el cinema sonor, els
panyola realitzada al, se'l considerés actors del mut es desesperaren a caucom im bon element. En el film que anii sa de l'educació de la ven. Ella no, i
s'estrena al Fantasio, el primer de la iirrna un contracte a:1lb la Paramount,
serie que han anunciat que faria adí ai que després s'anullä per incomplimis no, senä una prova de les possibili- ment de cláusules. El 1930 ion aclarata que te, ami-, tot i que la regicida mada pela productors com una de
d'ami esta feta pen a ant en que les escasses estrelles que sabien
obtingué "El presidio"cantar. La sera ven fosca impressioRosita Díaz, que hem vist en el film nä millor a través del micròfon que
"Susana tiene un secreto". de Perojo. les veus corrents femenines de reforma part del repartiment d'aquest gistre alt. La seva primera caneó ion
film, junt amb Ricard NAriez, que fort
Belong to Everybody" (sóc de
"nartenaire" d'aquesta estel en la pel- tothom).
renta our hern citat.
Entre els films en els quals treba.Ha collaborat en la realització E.
lla de protagonista In lua "Miama Lo!ardid Poncela, el qual, junt amb Peves Papa", produit el 1933; "Time
rnio, s'ha encarrezat <lela diélegs. Els
Road to Reno" (193/1; "Girls About
decorara sima de Boulanger; mítaica

En escena:

actuacions personals
—

CATRINA BARCENA

NOTA: Aquesta producció no s'exhibirit en cap més
local de Barcelona fins la
temporada vinent.
Encarregueu les vostres
localitats a la taquilla per
cinc primers dies.

LES ESTRENES D'AVUI

Daniel Montorio, i fotografia de Chevalier.

Town" (19311; "The Wiser Sex"
(1932). També aparegué en "Scarlet
Dawn", "TI/ore We Lose". "The

Mad Parade" "Leathernecking"
"Marder by tire Clock", "Finn and
Hattie", "Up Popa tire Devil", "Present Arms", "One Heavenly Night".
"The Nlatrimoniel Problem", "l'he
Cat Creeps", "Putting on the Ritz",
"Bulldog Drummond", "Nene York
EL CONCURS DE L'A.0 A. —
secretari del Jurar del Concurs de Ci- Nights", "On tire Level", "The Trial
nema organitzat per l'Associació de Ci- of alary litigan" ("El procés
nema Arnateur. ens comunica me un Mary llugan"), "The Marriage Playcop acalegles lea tasques de cla‘siiicació ground", "flappiness Ahead", "No,
de pellictiles. ¡ davant d'una difieultat no, Nanette", "Phyllis of the Folsorgida a darrera hora, prega a l'autor lies", "French Dressing", "The Tedel film . "Prometatge ideal" que se ser- xas Steer", "The Prince of Headveixi passar per les oficines de l'es- warters", "Playing Around", "Camentada entitat: Avine, no. Foment mine", "Whispering Smith'', "Rode les Arta Decorative,. maicero, dia. dung Moon" i "Ports of Call".
Ifenterrament tingué lloc segons el
dr set a non del vespre, per comple t ar nn
renni s it cine cal per a la classificació ritus jueu, i fou presenciat per Inés
de 3.000 curiosos, als quals la policia
de la pellicida.
* Mateara nit. a lea den. al Centre no pogué contenir, resultara de lea
Excursionista de Catalunya tindra lloc empentes tomhes eshotzades i algula tercera sessió de fall del Concurs nes dones amb ferides, Eddie Cantor
Catali de Cinema Amateur, en la qual féu l'elogi de l'actriu difunta.

CINEMA AMATEUR

EL TEATRE
LES ESTRENES
Barcelona: "El pan comido
en la mano", de Jacinto
Benavente
Benavente, que es realnent un deis
comediógrafs castellana més inquiets,
mes atenta a les realitats actuals, ha
volgut incorporar al seu teatre un
d'aquests episodis de la Iluita deis
sexes, sempre eterna, però que avui
s l aguditza i pren una major importancia i transcendència social. L'episodi que ha Wat és ben pobre, tanmateix. No agafa mai una real força dramática, 3 honi es pregunta si
la discussió inacabable que planteja
rabia la pena d'ésser duta realrnent a
l'escenari.
Es tracta, en síntesi, d'un matrimoni en el qual la mullen —esdevinguda una gran modista— porta el pes
de la casa, n'entre que el tnarit —que
ha perdut la seca fortuna personales consumeix en l'esterilitat i l'oci.
Mentre les coses marxen aixi, ella
adora el seu marit, l'omple d'atencions, d'obsequis i d'afalacs, que ell

accepta amb agraiment, peró arnb
una íntima contrarietat, de veure
d'aquesta manera els papers trastocats. Un dia, pero, ell troba manera
de sortir de la seva ociositat, embarcar-se en un gran negoci i guanyar
difiera. Es aleshores que comencen
les dissensions matrimonials. Ell no
ha canviat gens. Segueix essent el
mateix marit respectuós i atent amb
la sera mullen Perú ella, en lloc d'alegrar-se daquest canvi i de veure

Escoles de pronunciació
La Warner-First ha inaugurat als
seus estudia de Califearnia una escola
de pronunciació. En seran alumnes
els actors joves que tinguin contracte
atub la companyia i la dirigirá. Daniel
Reed.
Quan serä que els nostres productors es donin compre de la necessitat
absoluta que els actors sapiguen parlar
els autors escriure?

que l'home que estima serveix per
alguna cosa, es recorta contra eh
fets, no troba suportable que ell ja
no la necessiti. I les discussions ca.
pricioses, bizantines entre marit ¡
Iler duren i duren, s'allargassen du.
ran t dos actes, que ens semblen ¡afinas, sense que ni tan sois eras apareguin precisos els punts de vista de
Fautor. En suma, entre una abundancia verbal realment aclaparadora re
a dir-nos que la muller no se sent
feliç al matrimoni sinó quan triomfa,
quan ven arribar el mara vençut als
seus peus i el pot amanyagar i aviciar
cont a un ¡Mana
Veritat ben relativa, tanmateix,
que caldria que ens guardéssim de
generalitzar, car hom pot oposar a
aquest carácter de la dona que s'enamora del vençut, per instint maternal d'acoiment, la dona que, ea
la seva debilitat femenina, no s'enamora sinó del triomfador, de l'home
que és capaç de dominar-la.
Horn treu en suma, de la darrera
producció benaventiana, la impressió
de trobar-se davant dels esforços d'un
escriptor que vol camuflar el seu misoginisme i explicar-nos la dona sense
haver-la compresa. Altrament, menys
inspirat l'autor que altres vegades, la
sera plúmbia disquisició mai no s'ani.
ma d'aquelles guspires denginy,
quelles punxadetes, que són sovint la
flor de la sera obra.
La presentació al Barcelona és feta
amb molt de gust; tots els actors hi
treballen amb una gran dignitat, i la
senyora Heredia presta un adequat
relleu a la protagonista.

Domènec GUANSit
*
"La reina Cristina de Suecia"ens mostra un dels mis apassionats
episodis de la història del segle XVII,
en el qual la diplomacia espanyola,
per rnediació del comte Antoni Pimentel de Prado, ambaixador extraordinari de Felip IV, aconseguí un
triomf tense precedents amb l'abdica cid i conversió de la reina Cristina.
*
La Comissiú organitzadora de
la cursa anual ciclista ha establert les
seves oficines d'informació i inscripció al bar Les Banderes, carrer de
la Bretxa de Sant Pau.

*
El lo de mare inaugura Columbia la nora estructura que cobricelara. el seu cos d'autora, un edifici
de dos pisos que enclou tot alió que
* Charles Laughton, despees d'ha- ha de fer més amena la labor deis
ver triomfat a l'escena d'Anglaterra, escriptors: davant l'entrada hi ha un
la seva patria. obtingué un èxit esda- bell ¡ardí amb grans arbres, i
tant a les escenes americanes, la qual rior ha estat decorat en Festil colocosa el portà al cinema. Efectuà el nial, senzill 3 atractivol, amb escripseu debut en "Entre la espada y la toris i prestatgeries de pi blanc polit
pared". on actuà amb Gary Cooper, al natural. Amb aquest edi fi ci inicia
Tailuilahi Bankhcad i Cary Grant. El Columbia la construcció de diversos
seu naixement tingué lloc a Searbo- aires o y e fa necessaris l'augment de
rough (Anglaterra) fa 35 anys (en- la sera producció.
cara que sembli més gran) i treballa
*
John Barrymore anä a cercar
en un hotel fins que es declara la al
Collegi d'Advocats de Nos-a York
guerra, i s'allistà immediatament. En
un lletrat al-taje seu, i arriba en el pretornar decidí dedicar-se al teatre, on
cio moment en que, per celebrar-se
obtingué excellent acolliment, per la
junta extraordinaria , gran nombre
qual cosa aconseguí la seva entrada
d'advocats es trobaven a la casa, En
al cinema.
adonar-se aquests que allí hi ha havia
*
Es projecta al Kursaal, en re- l'interpret de "El abogado -, ¡ en prepresa per primera regada a Barcelona, mi de la sera labor per l'oblació a la
"L'horne invisible", parlada en espa- carrera de l'advocacia, li dedicaren la
nyol per "dobles", junt amb un film mes calorosa ovaci
ó.
cómic, que es projectara a primera
*
\N'alter Connolly, actor que sois
hora, que té extraordinaria gracia,
ha actual en les pellicules de Columcona és característic en els films inbia, creará una de les parts principalo
terpretats per Slim Summerville.
de "La Comedia de la Vida", el prinAquesta nova creació del gran carlcipal actor de la qual és John Barra'.
ear Slim es titula "Amor, Honor i
more, secundat per Carole Lombard:
Carnandules".
Rita Laroy ha estar afegida a l'elene
Aquest doble programa es converde "El Vórtice", titol provisional de
teix en triple a les tardes, car a mes
la próxima de Jack Holt amb Lila
(lela dits filma se'n projectatä un alLee: i la suggestiva rossa Lillian
tre de no menys valubs: "El adivino",
Bond fui la dama de Tit Mc. Coy en
per Warren William.
la següent del nou estil de drames
*
La deliciosa comedia alemanya (link), en que rastre abandona per
"La condesa de Montecristo", crea- complet l'ambient vaquer.
ció de Brigitte Helm, tindrä una ver*
La Universal portara al cinema
anglesa, realitzada a Hollywood. la darrera
novella de John GolsnorLes figures mes destacades del repar"One More River". L'estrella
timent són Fay Wray i Patil Lukas. thy
será Margaret Sulláran; el director,
* A Nord-América constitueix ac- James Whale, ¡ l'adaptació, de R. C.
tualinent tenia predilecte dels grans Sherriii.
rotatius el fet essencial de la tornada
*
Paul Muni es un artista que no
del famós aviador Byrd de la seva
expedició al Pol Sud. Precisament co- es prodiga. No obstant, la Warner
menta la premsa que l'empresa de BT05, First National compta per a la
Byrd ha tingut una rara semblanca vinent temporada amb dues grans
amb l'empresa de Carleo Laemmle al produccions de l'intèrpret de 'Sóc
Pol Nord. La diferencia única está en iugitiu", la primera de les quals es
la forma de preparar l'expedició i titulará "El mena canvia", que ha esl'anada. Quant a la tornada es co- tat dirigida per Mervyn Le Roy.
menta que és tan semblant de "S
*
"Journal of a Crime" (el diari
O. S. Iceberg". que si per cas es pot d'un crim) és la sisena pellicula que
apuntar alguna diferencia és la d'és- la excellent artista Ruth Charterton
ser agiten cap el conegut explorador Ira filmat per a la Warner Bros. First
Byrd i aquest l'aviador "Pour le Me- National.
ri sc" Udet. un dels tnillors aar,l,baten
Recordem que aquest film s'havia
de l'aire que existeixen aval da.
anunciar cons a la peinera producció
Amb aqueas propbsit ea recorden
de "S. O. S. Iceberg" les gestes dels (me G. W. Pabst dirigiria a Amèrica.

D'UN FILM A L'ALTRE

38 exploradors que realitzaren
*
Des dels estudia de la Warner
dició, al comandament del Dr. Fanck, Broa First National hem rebut les
a l'extrem nord sie Groenlandia, amb noticies que Edward G. Robinson
un cos tecnic i un altre de cientifics s'ha deixat créixer les patilles per tal
assessors, dirigits pel malaguanyat de donar nada fidelitat a les escenes
Knudt Rasmussen, sota la protecció que ha de representar en el seu nou
del Govern de Dinamarca.
film thulat "Amé a una mujer". En
Els naixements d'icebergs gegan- "Ame a urna mujer", Robinson té cona
tina, l'aurora boreal, illes de gel flo- a dama jove l'exquisida Kay Francis.
tant d'una massa de dos milions i mig
Dolors del Rio ha firmat un
*
de tones en infernals explosions, ca- Iang centrarte amb la ‘Varner Bros.
tistrofes i tragedies entre óssos First National, com a conseqüència
hlancs i bornes blancs prop mateix del triorni obtingut per aquesta esdel Pol Nord. El Glacial de Rink, de trella en "El bar maravilloso". En
1.500 peus d'aleäria per 18 quilóme- el dit film es revela com a bailarina.
tres d'ample. des“:obert fa a penes un Sota aquest contracte Dolors es comany pel Dr. Wegener, que ani mateix promet a filmar no menys de tres
troba la mort, etc., etc., són coses que pellicules anuals. La primera nova
B) rd 'almeja( no en pot fer molta gala, producció en que treballarà per a la
a pesar de la seva gegantina própta Warner Broa. seri, "Madame du Barobra.
ry",

Puituernir.
ha dit que si hi havia u moviment d'opinió contra el Govern l'Unte cridat a
resoldre era el President de la República. (Rumors.) Entre perllongats rum6rs l'orador acaba dient que l'amnistia ve a representar la glorificació del
tnoviment d'agost de 1932.
El MINISTRE DE JUSTICIA: El
senyor Prieto ha tergiversas els meus
conceptes. Jo condemno el moviment del

to d'agost com condemno el de desetnbre . del 33 i com condemno tot moviment subversiu, i en principi el que tingua el seu origen a Jaca. (Grans rumors que duren llarga estona.)
UNA VEU EN LES DRETES:
I &ates?
El senyor TRABAL: Com es veu
que la V. S. és un republicà d'ocasió I
Per què no maneu treure aquesta placa de Galán i Garcia Hernindez que
ha en aqueas saló? La V. S. manca
de qualitat republicana per a continuar
al cap del ministeri.
El MINISTRE DE JUSTICIA diu
que és enemic de les violincies, i que
creu que hi ha una diferincia entre els
moviments del • i el 33.
El senyor PRIETO:: Solament vaig
a recollir una frase del senyor Alvarez
Valdés que condemna un moviment en
virtut del quai advingué la República
(forts rumors i denegacions de ralludit.) s Què significa Ilavors aquesta placa, arnb qui s'honra la Cambra, amb
els noma dels märtirs de jaca? (Gran
ovuló de sncialistes. esquerres i conservadors. Els diputats que aplaudeixen
el senyor Prieto es tomhen envera en hi h
la placa amis els ncnis de Galän i Garcia Hernhndez. i prorrompen en una
clamorosa ovació amb visques abs märtirs de Jacal
El MINISTRE DE JUSTICIA fa
tis de la paraula enmig de constants
tetrupcions dels socialistes. que donen
visones a Galin i García HernAndez.
El senyor M.AURA (Hnnoriol: Hi ha
molts soldats vías que participaren en el
moviment per Ilur fe monärquica.
El senyor TRABAL: I dels que moriren enganyats. crsixó oue diu la V. S.?
El senyor PRrETn diu nue el senyor
Alvarez Valdés condemna moviment
en el qual era figura visil,le el cap de
l'Estat. Es renrndueix rondó.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: Vair a parlar en nom deis republicana radicals.
ha?
UN SOCIALISTA:
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: —He de dir que el senyor Prizto ha posas per alcavota la Repúblici
per a una baixa maniobra política, de
la qua' he de protestar enèrgicament.
s Ovació dels radicaba í protestes dels
socialistes, que duren llarga estima
Ocupa la presidencia el senyor Alba.)
Els radicals som on érem. Quan la
sublevació de Jaca, el; socialistes no
estigueren on havien d'ésser, i després
s'han anat on mis els ha convingut.
(Ovacions í cisques dels radicals i protestes de les OPOSiCidns.)
El senyor PRIETO insisteix en les
sec t a manifestacions.
El senyor BESTEIRO —Entre ronada de passió em cansé intervenir per
fixar la responsabilitat de cadascú. El
par-Lit socialista estigue en el moviment, ¡ se'n va dir que si els socialistes
no hi intervenien aqueas no seria de
grosses proporciona. Primer hi Itague
un moviment militar que no esclatà, despres la declaració de vaga general, excepte a Madrid. (Rumors i veus —On
dominaven els socialistes. Una ultra
veu: —Ni tampoc els ferrocarrils.)
Continua dient que en els ferrocarrils
es convingué que no hi hagués vaga
pesque no calla. (Mis rumors i exclamadona.) El partit socialista i la U. G.
T. , de la qual jo era president, acordà
la vaga, ¡ aquesta fracassà a Madrid.
La responsabilitat no és del partit ni
de la U. G. T., sinó exclusivament
(Rumors, j aplaudiments dels socialistes.)
El senyor GOMEZ SAN JOSE
(Trifón): —Jo no volia intervenir en
aquest debat, pera, davant les paraules del senyor Guerra del Río intervine
per aclarir el que convindria que fos ben
dar. (Rumors en els radicals.)
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: —Expliquen-vos ara mateix i
no vingueu amb aHusions i falses interpretacions.
El PRESIDENT DE LA CAMERA
—Jo prego els senyors diputats que no
allarguin el debat innecessàriament.
El senyor GOMEZ SAN JOSE:
—Tinc la paraula, i prego que no se
Minterrompi.
Una VEU: —Digueu-ho als socialistes.
El senyor ALONSO (Bruno): —Son
uns canalles.
IL'escandol que s'origina és inenarrable. Els senyors Alonso i Serrano Jever salten els escuna ¡ tracten d'agredir-se. Els restants diputats es llamen
uns sobre els abres, i durant una bona
estona els escons socialistes són enorme
grup de diputats que forcegen violentament.)
El PRESIDE NT DE LA CAMBRA
prega mesura als diputats i din que ama
els mitjans de que disposa no pos tallar
aquest incident.
Els diputats de la majoria (imanen
que el senyor Alonso rectifiqui la paraula "canalles".
El senyor ALONSO (Bru):—La
sostinc aci i fora d'ad. Jo volia dir que
sen uns canalles els que interrompen
els nostres companys que defensen un
criteri honras corn el que més.
El PRESIDE NT DE LA CAMERA
o no ala di—C om que el senyor Alon s
it a ningú, queda clos rincident.
(Rialles.)
El Sr. TRIFO GOMEI diu que alta
d'emprar la mesura des d'alguna cärrecs.
Es plany sie lea acusacions contra els
socialistes llançades pels radicals. i din
que Si no es va defensor d'alguna insolvent, fen per nropi prestigi.
Fi MINISTRE, D'OBRES PUBLIQUES: He dit que si je haguis nu ali
-fi^A/malentrcuódsiale
el V; desembre de l'any so3s5. hauria
enines una maniobra igual a la que avui
ha remes el Fr. Prieto.
El Sr. TRIFO GOMEZ diu nue rum
els socialistes i la U.G.T. cena--pliren
cientment amb un delire. i que van esta*
constantment en la hretxa. El, manch
el moviment principal per anar al carrer.
1A culpa no feu del camarada P,esteirn.
Eta ferroviaris van trehallar constientment . i ie els val/ haver de contenir
un cnn preclamada la República, perquè
rto se'ls concedí el que hem els Vd prometre, i ne pas per la nieva part.
vosaltres sabeu el que falti,
lis
si no ho saben, saben molt poc. Jo TIO

El Consell de Ministres ha tradtat de
l'adopoló de mesures d'orüe públio LES
per a la oollita próxima

Dijous,

les dues de la tarda.
E 'ministre de "freball ha estas interrogat sobre el conflicte del rant de
la metallurgia de Madrid, i ha respost que com que els patrona havien
refusat la fórmula del director general de Treball, els obrera havien
tornat a la seva antiga posició i
per tant tampoc accepsaven la dita
förmitia governamental que has:ien
adoptas per terendutn.
N u veig, ,de moment — ha dit el
ministre--, solució a aqueas pleit i
si cal, es dictara un laude resolent-lo.
El ministre de la Governació ha
dit que en la reunió ehavien tractat
Miestions d'ordre públic.
Els informadora li han demanat que
els dones una ampliació de les mesures adoptades sobre el particular.
i el senyor Salazar Alonso ha elludit
una contestació concreta i alta limitas a dir:
—Es refereixen a la recollida de
la collita que es presenta esplendida.
per a evitar els robatoris i destroces
de fruits. Ein posaré d'acord amb el
ministre d'Agricultura per a l'aplicació d'aquestes mesures. En realitat
són qüestions d'ordre públic i no cal
adoptar 110VCS mesures perquè totes
estan a les Beis, sinó decidir la seca
aplicació.
En abandonar la Presidència el senyor Lerroux, els periodistes Iban
interrogat sobre els assumptes traetats al Consell.
—Ja us haurä donat la nota oficiosa el secretar/ del Consell. i en ello
i és tot.
—Perra sobre les mesures d'Ordre
públic, no ens podeu dir res?
—Aix6 — ha contestas al temps que
s'acomiadava dels informadors— es el
que voleu saber, pecó és del que no
us puc dir res. Em sembla que els
sóc bastant tranc.
MANIFESTACIONS DEL
MINISTRE DE LA GOVERNACIO
El ministre de la Governació ha manifestat que al Consell ha donas compte als seus cornpanys de la situació a
Saragossa i Valencia.
Hem convingut — ha afegit — que
no es tracto d'un moviment de reivindicació social, ja que han estas rebutjades soluciona arbitrals. Es tracta d'un
conflicte de carácter polític, i he donat
compte de les mesures que es poden
adaptar per a garantir la 'libertas de
treball. S'han aprovat i s'aplicaran per
a normalitzar la situació d'ambdues pruvincies.
Han circulas ja els tramvies conduits
per la tropa, i aquesta mateixa tarda
n'han circulas ja alguns conduns per
paisans.
Tumbé he donat compte de la situació
dels camps. La collia es presenta espléndida, i cal defensar-la amb les mesures que es puguin adoptar, i amb aqueas
rnotiu m'he referit a les Beis vigents
de termes municipals, justicia municipal
i totes les que tenen relució amb els
campa.
penso acusar els radicals d'absencia, perque no va amb el meu esperit.
LA PROPOSICIO DE DECLARAR FESTIUS ELS DIES la I 13
Es dóna compte seguidament d'una
proposició incidental de l'Esquerra, en
la qual hom demana que els dies 12. 13
i 14 es declarin festina i no hi hagi
sessions dz Cambra.
El PRESIDENT: Les minories de la
Cambra han expressat llar opinió contraria a la proposició, perb no em puc
amasar, i es discutirä.
El senyor SENYAL, de I 'Esquerra: Molt peques paraules, senyors diputats, en defensa de la meva Proposició
incidental. Considero el 'en con-tingut tan
important per a bata la Cambra, que petcs
mets hau de bastar-me per a la seca defensa. després de les repetides i entasiastiques manifestacions de republicanisme amb que salan produit apuesta tarda
la majaria dels senyors diputats . Un
deis objectius que persegueix la nieva
proposició is sumar-nos a la lloahle
iniciativa de l'Ajuntament de Madrid
que va tenir Vencen de declarar festiu
el dio de demh, a fi de celebrar amb tots
els hnnars que es mereix el magnific i
exemplar arte civic del pable espanyi el
12 d'abril de l'any s gat i que feu precursor del mnviment revnlucionari del
dia 14. que culminh amb la implantació
del neta reina
Amb motiu de la celebració del terer aniversari, en la ¡inmensa majoria dels pobles d'Espanya slan organitzat per als dies 12, 13 i 14 diferents actes commemoratius d'aquest
fet transcendental que es tradui en
un canal complet de la marxa aseendent del no s tre país. Nosaltres, que
ens devern en absolut al poble que ens
elegí, que sOrd uns simples representants d'aquest poble en aquestes Corta,
creiern fermament que no pedem faltar a aquella actes: mole al contrari,
tenim una idea santa de la nostra
gran responsahilitat, i per tant una
absoluta obligació de concórrer a ella
per a contar-los amb tot detall cl deaenrotIlantent de les discussions i la
labor que realitza aquest Parlament.
Consegüentment, tenint en cumple
que san molts els senyora diputats
que viuen Iluny de la capital, prego
la Cambra que es pronuncii en sentir favorable a la nueva petició. Espero antb veritable optimisme, després
de les enceses paraules d'amor a la
República escoltades fa un nionient,
la resolució favorable de la Camhra
a aquesta propnsicia incidental, perque el seu fervor i el seo sentit republici l'opinió del pais la va a mesurar
pel resultat d'aquesta votació, i
dubto que van a sumar-se a ella tots
els senyors diputats que per la seva
bias/ida, per la sera tradició o per
la seva fe en el regim republicà prenen seient en aquest hemicicle. (Aplaudiments.)
Es posa a votació la proposició,
per 166 vota contra 49 queda rebut-
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jada.
Se suspin aquest debat i s'aixeca
la sessió a .os quarts de deu de la nit.

Suicidi a Figueres
Dissolució d'un
Turistas : Telegrames d'agraintent
He donat compte Unté al Consell A - propbeit d'una arbitris
Manifestacions del
Colònia centre polltic
de la visita efectuada ahir a les caserescolar del. periodistes Altres noves comiscan d'Ordre PAblic :: D'Ensenyament Alfree novel
nes de la guardia civil, algunes de les
quals, com la de Garcia Paredes, es troTarragona, is. — Avui han visitat
Girona,
st (Per telefon). — Aquest
ba en males condiciona per Manca d'hi- aquesta població dos autocars parisencs
giene, capacitat, etc., la qual cosa fa amb turistes de la veina nació, els quals mati, a restació de Figueres, un boprecisa l'adopció de mesures per a re- han. visitat tots els Boca interessants de rne d'una 55 anys d'edat, que es pasal
soldre el cas.
la nostra ciutat, de la qual han fet sejava per l'andana, sita llançat
pas d'un tren que concluía uns peleHa dit també el senyor Salazar Alon- grana elogia.

so que pensa augmentar les forces de
— L'Alcaldia ha cursas un telefonela guardia civil, però que de moment no ma d'agraiment a l'ambaixador d'Ithlia,
pot precisar el nombre.
amb motiu de la visita que ha fet a
aquest port la fragata italiana "AmeriAMPLIACIO DEL CONSELL
co Vespuccio". Del comandant d'aquest
En la reunió ministerial d'avui el mi- vaixell s'ha rebut a l'Alcaldia un telenistre de la GoGvernació ha estat el que grama donant les gràcies pel fraternal
Ita invertit mis temps. Ha exposat de- acolliment que seis va dispensar.
talladament a situació de Saragossa i
— En la conversa sostinguda aquest
‘'alentia, i hä propugnat per radtmeió migdia amb els periodistes per l'alcalde mesures energiques. S'ha acordat de, senyor Lloret, ha manifestat que no
autoritzar al ministre per a declarar són certs els rumors que s'han fet cirl'estat de prevenció, i en cas que ho cular d'haver-hi dificultats en els coconsideres indispensable hdhuc restat braments d'arbitris municipals. Ha inde guerra.
dice corn a cas concret que l'arhitri
ha parlas tumbé el ministre de les sobre l'aigua, que és un dels mes commesures de protecció per a la recollec- batuta per la Cambra de la Propietat,
ció de la próxima collita.
ha donat una recaptació de 56.00o pesEs ministre d'indítstria ha portas al setes contra 70.000 , que es la xifra total
Consell detalls relacionats amb les ne- d'aquest arbitri.
gociacions comercials en curs.
— L'Associacia de la Prensas ha
Sita panal de la combinació de go- acordat costejar una Colònia Escolar, a
vernadors i alta tractat de la designa- la qual tindran dret els fills dels peció d'un delegas governatiu que es riodistes i dels obrera ocupats en la
traslladari a Saragossa per tal daiti- confecció dels peribdics.
dar el governador, que es troba ma— A les quatre de la matinada, halalt.
Sisa tractat de la situació parlamen- vent observat els sentinelles de la presa,
tària. El Govern ha acordat reunir-se que un grua de sospitosos feia senyals
en un dinar a honor del seu president, als presos, han donat les veas d'atenció
al qual assistirà el senyor Alba, lila- reglamentaries, i han disparat en viera
vors es tractará que en les sessions que no en feien cas. El grup s'ha disparlamentäries s'estudiin els assump- persas ràpidament, senat que poguessin
tes a fons i no en detall, és a dir, que éster detinguts.
no se simultanegin els debats de tal
— La Inspeccia de l'Ensenyança ha
manera que la seca discussió no doni trames sto comunicat als alcaldes dels
fruits apreciables.
pobles d'aquestes comarques interessant
SI/a aprovat un decret relatiu a les que el dia 14 d'abril facilitin als mesregles per a la tramitació de recursos tres aparen, de radio, per tal que els
que se segueixen contra les bases de escotar, manan escoltar l'autoritzada patrball I acords de caràcter general, o raula del cap de l'Estat.
adoptats pela Jurats Mixtos a Cata— Avui , a la part alta de la poblacia.
lunya.
Cha inaugural una cantina escolar. Hi
En virtut d'aquest decret es dispo- han acudit una cinquantena d'escolars.
sa que els acords de carácter general
atoabais del afunicipi es crear dites
podran esser recorreguts en darrera
en distints indrets de Tarinstancia davant del poder central. camines me a
Sobre aquest dures han informas ia- ragona. — C.
vorablement els Consells de Treball i
d'Estat.
SABADELL
La Generalitat eleva les consultes
sobre la materia, i el director de Tre- Accident a l • estació del Nord :-: Fesball enviä les dites consultes a la Junde Germanor Sardanista i propera
ta de Treball, la qual informa en el ta
sentit del detret. Després l'enviá al temporada d'estiu del Foment de la
Consell d'Estat, que informa dient Sardana :-: Els asilats i el 14 d'abril
que les bases de Treball dels Jurats XI Concurs d'història de Catalunya
Mixtos regionals de Catalunya sois L'Oficina local de Collocació Obrera
recurribles davant de la Generalitat,
Altres noves
per ò que sota els aicctats unen dret
a recórrer davant de la Delegació esSabadell, 11. — Ahir, a les sis del
pcial de Treball de Catalunya, manis mata a l'estaci,:, del Nord, l'obrer
festant les infraccions que sisagues sin ferroviari Manuel Digon Díaz, de
pogut realitzar i expressant els peda- Barcelona, de cinquanta-dos anys,
dicis que l'aplicaciá d'aquestes bases casat, iota agaiat per una mäquina
podrien suposar en el ram de la in- que ieia maniobres. Resulta amis icdústria respeetiva, o en la indústria rides de promastic reservas. de les
en general, i en aquest cas el recurs quals bou assistit al Dispensari Muhaurà de resoldre'l el poder central.
nicipal. Després fou traslladat a la
clinica de la Mare de Deu de la Salut.
— L'Associació Prot ectora de
l'Ensenyança Catalana es complau a
fer públic que el jurat del XI Conaura Nacional d'alistarla de Catalunya estará formas pels sensors
segiients: Francesc alarmaren, Alexandre Gala Ramon d'Alas, Rosa
Sensat de Ferrer, Antoni Rovira i
Virgili, Ferran Valls i Taverner,
Saragossa, 11. — Continua la vaga Ferran Soldevila, Pau Remesa, Enric
general en el mateix estas. S'han re- Veguer i Jame Vicenç.
gistras nombroses coaccions. Circulen
— El Fornent de la Sardana poal
tramvies i autobuses en major nom- a coneixernent de tots els sabadebre que ahir. Per ara na es veu cap llenes que la data assenyalada per a
solució al conflicte.
celebrar la X I Festa de Gerrnanor
Oviedo, II. — El Consorci d'indús- Sardanista al bese de Can Feu ha
tries militars, davant l'actitud de la estat el dia 27 de maig.
vaga dels olarers de la fábrica de TraTambé anuncia el Foment que la
bi,a, ha publicas una crida als obrers data d'inauguració de la temporada
perque es reintegrin al treball, 1 ad- d'estia será el dia 14 de maig. Es
verteix que la vaga, no fonamentada, prepara un espectacle molt atractívol
perjudica exclusivament els obrers, per a aquesta diada.
puix que si la vaga és una arma con— El dissabte passat una Cornistra el capitalista, en aquest cas noexissió de l'Ajuntament de Mollet, acomteix,. per éster l' Estas el patró.
Es tem que l'actitud deis obrera de panyada del seu secretari, visità les
Trubia doni lloc al trasllat a Riosa dependencies municipals. Santeressä
principalment pea servei de subminisde la fábrica de Trubia.
Bilbao, 11. — Han continuas les trament d'aigua al veinat. L'endernä
gestiona per resoldre la vaga de la una Comissió del rnateix Ajuntament
fábrica Firestone. Els vaguistes, que visita les dependencies centrals del
són alguns cents, han acordat con- Municipi, i s'atarà en els serveis del
tinuar en Ilur actitud. La darrera pro- Mercada!, motiu especial de la visita.
— Per al dia 18 del mes en curs
poata de la fábrica era reprendre el
tachan des d'asma admetent paulati- ha estat assenyalat per l'Alcaldia un
non
pagarnent de finques adquirides
nament els vaguistes.
El governador ¡ el delegat de Tre- per a la construcció de l'aerbdrom de
ball continuen intervenint en el con- Sabadell.
flicte per tau de trobar-hi una sola— El dissabte vinent, en commemoració del tercer aniversari de la
ció.
República. send servit un dinar extraASSEMBLEA AGITADA A LA ordinari als asilats i malalts de l'HosCASA DEL POBLE DE MADRID pital i Casa de Beneficencia, Clinica
Madrid, 11. — A la Casa del Poble de la Salut i Infermeria de tubersala celebras l'asscrnblea m eta Ilúrg ica culosos "Moises Alguersuari", les
per tal de definir la situació deis va- despcses del qual han estat ateses
guistes davant la intransigencia pa- per les entitats republicanes d'aquesta
cintat. Els rnenjadors senil esplèntronal.
Han definit diversos assembleistes, didament adornats per la jardineria
que han salgas frases dures per al M ar anota
— A partir del dia 17 del mes
Comité. Tots els oradors han jet notar la passivitat del Sindicas "El que som començarà a l'Oficina local
de
Collocació Obrera d'aquesta ciuBaluarte" davant la negacia de solidaritat per part d'altres secciona afina tat la inacripció d'obrera de la indúsde la Federació Nacional, i dels me- tria textil, i no d'altres, que estiguin
tallürgics, i han proferit gratis acusa- actualment sense treball.
cions contra els organismes de la U.
Les Oficines funcionaran als tices
que oportunantent es faran pública
G. T.
Sita presentat una proposici .'s en lots els dies laborables de les nou del
la qttal es diu que el Contite ha dé,- matí a la una de la tarda i de les
ser reforeat per elements de la C. cinc de la tarda a les vuit del vespre,
N. T., a la central sindical de la qual Ilevat els dissabtes o dies equivalents,
es negó la seva intervenc.6 en el con- en els guata dies sols restaran obertes
flicte des del primer mornent. El C o al mata
Per a la inscripció it indispensable
-mitéde"ElBaurs'hngt
resoltament i ha anunciat la seva di- que els obren acreditin que perlanyen a l'esmentada indústria i que ja
asistió. No ha estas acceptada.
Se satines a l'assemblea raprovació han treballat en aquesta cinta!, al
de la proposició que es reforci el Co- qual efecte se'ls exigirä la presentacin
mité adtnetent elements de la C. N. d'un document signat per lailtim
patri', per al qual hagi treballat. A fi
T., i és aprovada per aclamació.
de facilitar el compliment craquesta
obligaeie, al local de l'Oficina, plaça
de Pi i Margall, número 13, es IliuLlegiu LA PUBLICITAT raran els impresos corresponents des
de dijous, di 12 d ' abril, a les bores

Els cortflietes
socials

Propagueu-lat

d'oficina.— C.
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Madrid, 11.—A les deu del mati
reunit el Consell de Ministres a
la Presidencia. La reunió ha acabat

d2

grins que tornaren de Roma, algun
dels quals, en adonar-se de l'accident,
ha demanat eta auxilia espirituals per
a riinortunat borne, que ha quedas
completament destroçato
E/ tren ha parat ràpidament, i despres d'haver estat catres el cadaver
ha continuat la marxa.
S'ignoren les causes que han impulsas al suicidi resmentat individu,
que encara no ha estas identificat.
En una de les butxaques de l'arnericana s'ha trobat una pesseta i alguna
céntima.
— Ens inforraem que es troba
malalt cl nostre bon amic i director
del Servei de Monuments i Muscas
de la Generalitat, senyor Joan Subies.
Celebraríem una cánida minora.
— En una reunió que se celebra
el diurnenge passat el Partit RepuMica. Radical-Socidista de Caçä de
la Selva, prengué l'acord d'ingressar
a l'Esquerra Republicana.
— El G. E. i E. G. prepara el
casque Aplec Comarcal, que enguany
se celebrara al Santuari de la Mare
de Deu del Coll. Aquesta mateixa
entitat ha trames una comunicada al
comissari de la Generalitat per tal que
faci les gestiona que calguin perque
no sigui arrasada la pineda de sota el
Puig de Bassegoda.
— El senyor Pruners, en retire els
periodistes, el ha comunicar que " Cordios y Discos de Palamós' hacia acomiadat 24 obreres per manca de mehala Aquestes han presentas reciamació a l'Alcaldia, i slan reunit sota
la presidencia de l'alcalde representanta de le; dues bandes, per tal de
solucionar el conflicte. Horn té la
impressió que s'arribará a un acord.
— Ha deixat la direcció del ciuMzenal "Iloritzó", de Caçà de la Selva, el senyor Ermengol Roure, i l'ha
substituit el senyor Francesc Pla.
— La Inspecció d'Ensenyament
ha reltut de la Direcció general vais
aparells de radio per tal que siguin
distribuits a les escotes nacional; de
les poblacions de Cap de partit.
Aquesta Inspecció ja present als mestres que el dia 14 d'abril salan de trobar davant l'escota, a l'objecte de donar compliment a les disposicions de
la Direcció General sobre la conmemorada escolar de l'aniversari de la
República. — C.

LLEIDA
Nou Comissari d'Ordre Públic probable :: Robatoris
Altres aoves
Lleida, sr. — S'assegura que (*.actual
secretara del conseller de Treball de la
Generalitat, senyor Domènec Ramon,
serä designas per al cárrec de comissart
d'Ordre Public a aquestes comarques,
cosa que ha causas excetlent cítese en
els estaments csquerrans.
— Avui ha celebras el pie mensual
ordinari la Corporació Municipal.
— El dimarts vinent la Penya Enreka celebrara, atril> un festival artistic,
el Il Aniversari de la seca fundació.
La festa tindrä lloc a la Sala Victeria.
— Camine Vidal ha denunciat que
de la botiga que possceix al carrer de
Sant Anastasi o número 13. li han estas
sostrets generes i coniestibles per valor
d'unes cent pessetes.
— Juli Estere, el qual es dedica al
negoci de venda i lloguer de bicicletes,
ha denunciat que el dia 5 del corrent en
la llogar nna a un tal Vicein Franco,
el qual hi ha donas un passeig tan llarg
que li ha pelanas de desapareixer.
— Ha estas nomenat secretara de la
Comissaria d'Inspecció i Vigilancia l'agent Francesa Giró. — C.

SANT SADURNI
D'ANOIA
Noves diverses :: Les festes de Pasqua
lana cornissió de reina del carrer
d'Angel Guanera, reuneix firmes entre
el; propia VeilLS anib el fi d'elevar
una sollicitud a l'Ajuntament en demanda de que no autoritzi a la companyia "Fuerza y Alumbrado S. A.".
la collocació del transformador en el
mateix noca pei risc que corren les
seves vides i intereses de produir-sa
l'inunda cosa tan probable en aquests
aparells.
— El dia de Pasqua sortiren a cantar les popular; caramelles les colles
alinyons de Muntanya, L'Escolania.
Orfeó Pàtria i Cor Li nk) Sadurninense, aquestes dues darreres amb la
cooperació d'orquestra. Enguany, a
causa del temps, no pogueren recurrir
tota la vila, i alguna d'ella ho del:carea pel diumenge segiient.
— El dilluns de Pasqua a la tarda
bou posada en e,eena P er l'agan P a
-mentralicosdCeAgrla.
el drama en tres actea de J. Pous i
Pages "Rei i senvor".
Ami/ la representació d'aquesta obra.
l'elenc artistic mas deniestra una vcgada mis el seu admirable conjunt i
les qualitats dramátigues de cada un
deis que hi prenien part.

SANT CELONI
d'incendi en una església
Seria aproximailament la una de !a
nit guau el campaner de la parrequ a
de Sallt Madi eS dona entume que
sortia una gran Camarada de la porta
de l'església. Surtí immediatament
carrer i demana auxilio Acudiren alguna •vejas que amb poca esforçns
aconseguiren dominar l'incendi que lis
estat insignificant degut a la rapidesa
en l'extincin. perit que podia ésser
/le maiors conseqüencies.
Slan practicas les gestions oportuno, Verò S ' ifellOrd qui són els autori.
Es donis una batuda Del9 voltants de
l'església que resulta infructuosa.
Per a propagar i fer mis rapid
cendi ruixaren les portes amb benzina.
Latent

TORTOSA

MATARO
Poeta mataron( premiat :: Del Municipi :: Les activitats del Centre
de Natació

M a ta r ó, 4. — L'Acadèmia "La Ginesta crOr", de Perpinyà, ha condedit al poeta mataroni Francesc Rossetti el Gran Diploma d'Honor pel
seu poema "La dama de la toca
blanca".
—Els obrers de la brigada municipal han començat a instaHar les bastides per a les obres d'arranjament
de la iacana posterior de l'Ajumani en t.
—Ha quedat completada la !lista
d'inscripsie per al donatiu de cinccents cabassets de queviures que seran repartits per l'Ajuntament el proper dia 14 d'abril.
—El dia de la commernoració del
tercer aniversari de la proclamati6
la República tindrà lloc una destilada
militar i una manifestació.
—El Centre de Natació ha inscrit
un egnip de water-polo al campionat
de

Catalunya.

Dintre de poc: dies

tindrà acabada la pista de patinar i
prepara an programa de festes esportires que al matriz temp; seran l'inici de la temporada de natació.

BADALONA
De l'A. E. B. :: Palestra
Conferencia

Badalona, ti. — Hern rebut el ig.e
Butneti de l'Agrupació Excursionista
Badalona, corresponent ala mesos de
mare; i abril, el qual conté el següent
sumad: "Badalona en 1870-80. La plaça de la Vila", per Agusti Alberti;
"El cinema", per Ricard Carreres;
"Reportatge pirenenc", per Francesc
Prat, i Resum cractivitats i Noticiari.
— Dijous, dia 12, se celebrará al
local de Palestra, Sant Llorein, z, segon, la segona de la serie de lectures
cornentades nora catalana, sobre el
tema: Carner, poeta". Conminará a
les vais de la verna.
—A les deu de la vetlla tindrä Une
a l'Agrupació Excursionista Badalona
una conferencia a carrec de Francesa
Pral, sobre el tema "Quatre an y s a
Menorca. Arqueologia" (illustrada
amb projaccions).

SANT ADRIA DE BESOS
Vària
Sant Adriä, 11. — En commemoració del tercer aniversari de la procla=ció de la República els centres política de la localitat tenen organitzades una sèrie de festes, d'entre les
quals cal anotar laionienatge a les
dones que coHaboraren en les pastades eleccions, el qual els será dedicas pel Centre d'Esquerra.
Les ballades san a l'ordre del dia
de tota societat que s'estimi com a
tal, aixi com samba hi hauch programes extraordinaria als dos salons de
cinema locals.
—Per la localitat sala estas el rumor que el conegut empresari del
cinema "Goya", senyor Ferrad Borras, ha deixat d'ésser-ho de la sala
d'espectacles "L'Arnistat'a
—Amb motiu de l'Immenatge que
horn reträ davant de la tomba del
President Maciä, sahem d'algunes entitats que hi seran representades per
un bon nombre de soc¡,, ensems que
hi faran via rnolts particulars.

ST. FELIU DE GUIXOLS
Accident mortal :: La passa de les
"Misses"
Futbol
Víctima d'un accident d'automabil, ha
mort a !sonares. un actualment passava
una temporada, el fill del conegut industrial Sr. C. A. Greiner. La primera
noticia de rara-ídem arriba a Sant Feliu
el rumí de dillans. i la familia ja Migué la impressió que l'accident era greu.
El Sr. Greiner, pare de la víctima, sorti
cap a Londres es mateix dia. Les noticies cebades avui san q ue tras et s estores,: per salvar el Sr. Greiner fill han
estas Mútila.
— Al Casino La Censtäncia, per tal
je commeniorar el tercer aniversari
la proclamadii de la Repablica, ha en2anitzat ner al dissahte a la nit uuss hall
extraordinario Arub cli, Sant Feliu, ‚'incomuna a la passa de les "rnisses". que
esté fent de les seves per la riostra
trua. Diem alar', perquè hi ha el pmieCte que aigai proclamada, durant la
festa. -Miss Primavera .. . Ara que. seeens com anessin les coses, també rodela
ésser que no s'arribés a la proclamada.
Parar e el sistema d'eleccia escellit potser és rnolt demecritic, pesó encara da
Inés emholicat en portar-lo a la pantica. Fi t lIc mir jurat, l'elecida sera
votada per teta la concurrencia. Aixa
sembla si tie en ninlicara tucas les reise, a
rlt,ra de la feina, i no seria res de
Vahee nión que la junta hagnis de
a az s oleanrel
(pteren1rlare fe,lt
cneet i u
ditprerrs
a rifden
;,erlss
i'if

Menor detingut :: Les festes de
República :: Vira

Tortosa, 11. — Per la policia rss
nicipal ha estas detingut el noi e
uf anys Miguel Molina Almirante, ak.
tural de Linares, el qual s'ha fuga
del dornicili patern i viatjava aaa
Incoa d'amag,ato Fa uns dos mesos
havia estas detingut i enviat al Rete',
matori de Tarragona.
— Ha estat detingut Salvador p l.
liaras u Alcoverro, de 36 anys, veí d.
Benifallet, el qual arnenach de me
Antoni Gaude i Borrull per antia
ressentiments. Li ha estat ocupadi
una pistola sense el pernils corres.
ponent.
— Per tal de representar el Pse
aident de la Generalitat a les festes
que tindran lloc a la comarca del Bee
Ebre, amb motiu de l'aniversari de
República, ha estat designas el diputa
per aquesta circurnscripció senyor Cx
mill era.
— Aquest matí s'han reunit a 1,4.
juntament, sota la presidencia deis
consellers senyors Tudó i Falcó, ei i
alcaldes pedanis de les partides, per
tal d'ultimar la festa escolar que se
celebrara a la nostra ciutat el dia
del corrent, III aniversari de la Re:
pública. — C.

IGUA.LADA.
Diaria

()abanica
Teatrals
MCe
sobtada
Homenatge a un pinto
igualacli :: La conunemoraci ó del
d'abril
Noves diverses
Igualada ti. — Diumenge l'Atetes
va rebre la visita de l'Orfeó de Saca
i del de Santa Coloma. .A la tarda os
celebra un gran concert al teatre tie
l'Atencu, atapcit de púbiic, Idi halle
pa rlarnents, i l'alcalde va posar
In
magnifica tinada a la senyera de l'Oa
feó de Sants. El concert, executat pr
cipalment pels cantaires de l'Orfeó
Santa, dirigits pel seu mestre senas!
Pérez Moya, amó la coHaboració de- Is
Cobla Barcelona, va plaure de debe) al
conaurrents. Algunes cançons forn
executades pels tres orfeons, el de Santa
el de Santa Coloma de Queralt i el cie
l'Atenta, fent una massa de 430 caca
taires.
— El mateix dia, a la nit, la Sr..
ció d'Aficionats de l'Ateneu va reías,
sentar molt ajustadament l'obra d'a
Navarro i Costabella, guanyadora
Concurs d'Obres Inèdites organitzat
mateix Ateneu, titulada "Samuel", ama
la coliaboració ele les actrius professice
nah s senyoreta Rovira i senyora GU2rd,
L'obra ¡ la interpretació Sumen del g1:51
del palia, i el senyor Navarro hagat
de dirigir la paraula al públic. Abans
de la representació va dir alguna mots
el president del Jaral Qualificadar d
Concurs, senyor Masriera. També f
ren acte de presencia els altres mera.
bres del Jurat, senyors Prudenci Ber•
mana, Raig i Llop i Gomis.
Aquesta funció teatral va tenir a
tristíssim coronario Quan, despees diguns moments de tertulia i d'haver acce
miadat els illustres forasters, se nana.
va a dormir el primer actor de la croa
panyia d'aficionats de l'Ateneu, sensor
Canals, lt sobrevingué un atac al sor
i va caure mort al mig de la Rambla.
Eis seas companys, dels quals feia
minut que s'havia acomiadat, rhaguerta
de recollir i traslladar al seu domieila
Ahir es va efectuar lacte del sen n
i
de tosa :a-ternambsic
ciutat. També hi sturem el senyor Navarro i Costabella.
— El divendres passat, dia 6, a Barcelona 'es va celebrar un sopar d'horranatg e a honor del nostre compatrici
pintor Gaspar Camps, amb motiu da
-li estat cenceaides pel govern Ira>-ver
ces les "Pa/mes Academiques". A Fute Iii assisti. en representació de la matra ciutat, i els president s de
laateneu Igualadi l Circo] Mercantil.
— L'Ajuntarnent ha fet públic
arogranta deis artes que organitza
commemnracia del III Aniversari de la
preclarnació de la República. A remita
cae hi ha una Assemblea Comarcal de
alunicipis, a la qual sabem que assistiran representacions de tots els Ajuntas
menta de la nostra comarca. Ens sena.
bla una iniciativa ben lloahle. puix que
tendeix a establir un nexe de retada ea.
marcal per damunt de les passions pce
litigues.
— En la resta celebrada dissabte dia
7, al Mundial Cinema, per a la pronamoció de Miss Igualada s'obtingué
benefici net de mis de quatre-certes
re5Sett.5, les quals. com estava anuncia!.
han ingressat a la Caixa d'Assistencia
Social, de l'Ajuntament. Felicitem els
seus organitzadors.
La Corni s sia de Cultura del nostre
Ajuntament treballa en Forganitzacie
de la Diada del Llibre. — C.

cale el ball petser tiniria Roe al Cinema
Catalimva: peró aivó es pot desmentir
id des d'ara. Tindrä lloc al Saló de la
L'HOSPITALET
socie• at nreanitzadora. F5 d'esperar que
propera
diada del llibre serà un
La
les almea entitats semblants de la no
esdeveniment
Obsequi a la premsa
ira ciutat es hasquejaran per no és- local
'"Fam
ic earrlYs.
ano fa tres aetmanes. l regida,- Sr. Campà (Otte. com dSiem en la
nostra c erre sponiencia darrera, te un
rermis d• tres me,., atorgat nel ("‘"1/4,fr+ri) deia públicament que faria tot=
els pos s ible s ver Mirada- la celebrarla de
can beata ands aouestes eleccions de "
ses" a la nutro simas. Aix/i. dit per
tust semana nue ta cara alta al manis
cini, ha fet 511/1Mar a algun malicias
<" ,, e ,1 nerMiç fntt &mane ner tal
rre,itar r'r nIsedar en /al a ro,isis;
amb moti. / . 'aquest hall. desosé, "ayer
exneN5a# nahlica aaent el seu arearini
ter' en entro. Ens cansta pera nae na
;' s aisé. alaat nne h s n motivat el nermis
ranns le sabe Aivb no vol dir q ue hagitA s arenseguit impesar el seo criteri.
— Dinmor, n' A ée MenVe eceum.raK
orno ren jiiegrfr,c locals le futhol
-te 1 5ev,' exenr . iA " a Colcho
Fl re s u l te le laaaiva par/4 fr,i,

L'Hospitalet, — L'organització
de la diada del Ilibre iniciada ara ia
tres anys per la Delegació de Palestra a la nostra cartas, i continuado
sempre amb exit creixent, constitueix
avui dia un esdeveniment de caire Usa
popular. L'any passat ja l'Aieneu de
Cultura Popular tingué cura de ia
instanació d'una parada de venda de
llibres, i enguany, aplegant els estarços de les dues entitats al-bid:des, es
propeaen realitzar alió que havia Co
tat sempre un propbsit dels iniciadasst
aixia es, donar a la diada del llave
l'esplendor que requereix per la sera
valor educativa i fer-la extensiva a
totes les barriades de la poblad& Per
la qual cosa treballen amb entusiat.
nie les Mies entitats culturak Palestra i Ateneo de Cultura Popular.
—El Centre Republicà Radical de
la barriada de Collblanc invith sine
l'Agrupació de Corresponsals
3 n u favor del Calella: nnatre d'a- ihstes d'aquesta ciutat a visitar e; ,eu
'me se s rol< foren marcat, pels mateisar nou estatge, construit expressament.
:a ea de rs rifan/enes, que van annantar al carrer de rtijÓS, el qual acial seta
inaugura t. Ami/ aquest motiu tingut
ei o afer... de retires corn van pealen
At nostre modest entendre. E entre lloc una agradable (esta intima, i tia
ratalans hem sie fer esport d'aquesta visnants foren obsequiats amb un de•
licat lona. —
manera, val més que pleguem.

,

Dijous,
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Cuba proclama Alemanya, ¡dula- Importants La posici6 francesa sobre
una moratúria de rara la moratòria declaracions de el desarmament troba
nous adeptes
dos anys deis dels deutes Pressard a la
seus deutes
exteriors
L'Havana. 11. — El president.
SenyOr Mendieta, ha sigma un
derret pel qual es proclama una
moratòria de dos alise per al pa_
gament deis deutes exteriors de
'Cuba.
El decret es refereix únicament als denles mateixos, sense
afectar el pagament dels ¡Mereceos.
Per altra banda, les

autoritats

han ordenat l'obertura d'una orquesta sobre les eondicions
qué foren contractats els diversos ernprestits emesos per Cuba
a l'estranger.
La moratòria decretada pel
president es retereix als empreslits britänic i america de 190i
i 192, que importen en total 30
milions de dòlars.
Als Cireols Adata es diu que
calla

exteriors?

(omissió

Londres. 11.— Als cordes anglesos es té cada vegada mes la
impressió que les recents mesures adoptades pel Govern alemany i les paraules del doctor

d'enquesta

Schacht säneignes precursors
d'una declaració de moraläria
els deules exteriors. però als
cardes bäneäriS seinbla esperarse que les dues prinCipäla categiIries de lenidnrs. es a dir, el S
creditors a curt termini i els a
mig i llarg termini, seran tractate de manera Meren!.
Als sectors oficials es declara
que el (jo y ero estaria disposat a
terddors
intervenir a fav,-m deis
anglesos, però no adoptara cap
iniciativa si no és requerit per
a això.

escollir entre no pagar les

deepeses interiors, ädlnie els
8 01/ 5 dels funcionaris de l'Estat,
o suspendre el pagament d'aigunes altres obligacions
res.

Al mateix temps que es fa
constar que els interessos dele
emprèstits seran pagats al seu
venciment, alta ordenat que
s'obri una enquesta relativa al

Ludri i Carbonne conti-

Les converses de Schacht
Berlin. 11.—Els representant
dels creditors d'Alemanya celebraren ahir a Basilea entrevistes
amb el doctor Schacht.
Aquestes converses. segons
s'assegura en els medie autoritrats alernanys, s'han descand e
atmosfera amistosa,-latenu
perä fins ara no han donat resultats positius.

Deute amb l'Arnerican Chase Nationai Bank, deute que, segons
l'ex-president senyor Grau Sanmarlin. es ¡Ilegal, ja que va deser contret pel pre.sident Machado sense l'aprovació del poble
cubä.

Un discurs de Hitler
pel primer de maig

L'exèrcit no intervIndrä
En el curs d'una reuniö política, el president Mendieta
declarat que l'exercit no intervindria en les decisions del Govern, el qual, per altra banda, no
té altres projectes que el de garantir els drets ¡ los llibertats
deis ciutadans.
Una reunió de comunistas

L'Havana. 11. — La policia ha
sorprés una reunió d'elements
eomunisles que prepara v en una
revolta, comptant per a això amb
l'ajut d'alguns militare. Han eslat practicades diverses detencions. i la policia s'ha incautat
de nombr o sos fascicl e s excitant
a la rehellia.

Sobre l'obertura
d'un cien a Itàlia
d'Italia. que
La rtserra c e del /ame
rany 1922 era de del, dr Eres, ha baixat aradualn,mt durant el reInirim feirfsta, fins arriba, a Sr!
lirms l'anv passat i sis mil set-cents rnquary. Aixi divises exteriors, que
un
só n ana cavo-lo g ia impo rtant pe.- amainsfitut d'onissi& han baixat d'una
neen ron sidrrable.
Si s'afeor ix a aixé, el defieit insoluble del pressup o st estatal. is farilment
romprrirsiblr 'me ett rumers de crié parla el comunico oficial roma 2,in ¡listificos, esperialment si es considera qoe
si n Torft rilo estar la primrra vr4ada ‘71,
Italia fon;,, ofrrariens finaneeres a ¡-fe.
¡"de. roanearié d'oblioacions de la Mediteerdaia ; abres préstres

Roma. TI. — Amh caracter oficial es
desmenteixen les noticies publicades per
a l een, neriMi e s fin a ncers de l'estranger.
segons les gneis Ithlia hacia obtinge l'oroo milions
bertura d'un credit
Banc central holandés.
fforins
La dita informari6 es relaciona amh
nn, 4rie de nnticies tendenci ose s nur
cirridat d'enc:71 une e , ,- 3 -sublimar
halane darrer del Baile d'Itàlia. que Pr e
-sentaumilrvesd'o
estrangeres.
fe:
ett
d
ne
Es fa notaronseM ,encia . de la conversni del
Consolidat italiis. i q ue havent-se formular a resteang er demandes de reemho ssamena er Genero , talih. ami, lo 'Malito
d'evitar la sortida de lires. ha resolt
aluestes neticions per mitja de l'or
i del : valors estrangers.
So iep• iX 01/e primer trime s tre es
Senlr', desfavorable en el halan; en
qiiestid.

S'HA RESOLT MOMENTANIAMENT EL CONFLICTE
AUTOMOBIL ALS EE. UU.
Detroit, it.—Els obren , de le s ¡el-Heme ., de peces p- e- a autom6bil, que ahir
es van declarar en vaga, han arril. at a
un acord amb els directors de la fábr i ca, i per mur, els vaguist es. que rugen t.&14", han entrat de hell nou al
•
frebill•
Uacabamient d'aque s t conflicte reintegra tamhé al trrhall t'A rano obrers d'una Compancia te motors Per a autor/161,d g . que havia haent de paralitzar
els seit« treballs per tr o`a7-se tila/v-34a
de material.
Pe s ar de la snhscid motnentinia del
conflicte, la situada continua torea tivant.

Berlín, canceller senyor
Hitler pronunciará un discurs al quil
s'atribueix molla importancia. el dia
primer de maig vinent. amb rnotiu de
la Festa del Treball alemany.
Aquesta festa es caracteritzati pel
Iliurament de les cortes de treball
alemany i per la prestació del jurament que hauran de fer els "Seines
de confiança" q • le s'elegiran aquests
dies a toree les indústries alemanyes.
Aquests "bornes de confianea" seran encarre g ats de resoldre tots els
conflictes que puguin produir-se entre
els patrona i obrera de cada una de
les indüstries. en els lloc on cada un
delle ha gi estar elegir.

Les eternes escaramusses del
Chaca
La Paz, Ir.— Segons un comunicar
oficial, des de fa tres dies está 'Bura st una gran batalla al sector de
Pilccritayo, al front de: Chaco, i es
molt elevar el nombre de baixes per
ambdues parts.
Els paraguaians ha atacat les Hines
bolivianes que s'han vist ob ligades ä
retrocedir.
Després d'un intens bombardeig de
l'artilleria boliviana que ha causat
gra ti s baixas als paraguaians. aquests
han realitzat el seu atar amb ajuda
de grans reforços.
OficiaMient es desmenteix que hagi
eselatat un moviment revolucionad
Cochabamba, com han anunciar algalev informacions del Paraguai.
Tarnbé oficialment es declara que
les darreres topades al sector de Pilcomayo, ea paraguaians han sofert
200 morts.
Asunción. ir .— El ministre de 1.1

nuen detinguts

El dio 14, Maseryk
es presintarit 1 lo
reelecció

Praga, 11. — El Parlament ha aonyalat la data del 24 del corrent
per, a la celebració de les eleccions
presidencials.
Aquestes eleccions es redueixen a
una formalitat, perquè ningú no s'ha
presentat enfront del president Masaryk, el qual es considerar a tot
Txecosloviquia coas un president vitalici. Les eleccions es reduiran a
una mena de plehiscit mis de cateeter afectad; que politic envers el vepresident, que després d'haver
A Londres esperen la resposta alemanya nerat
contribuir poderosament a la consti1,
tució de Txecoslovequia ha esmerçat
sobre autment del pressupost de guerra tota
la seca activitat a mantenir en
S'observa en yeneral que havent ere- problema dels arrnaments han estar el seu país un alt esperit democrátic.
gut :Inglaterra lee 1013 gestió a Berlin modificades des que Alemanya dezidi
sobre l'augment del pressuposi de guer- no tenir en compre el que disposen els
ra, con.siderant que amb aisa s•havia Tractats sobre aquest particular.
ARRIBADA DE L'AMBAIviolat el tractat de 1/usarles, /iauria es- Comentan l de "Le Temps"
iat mea Ibgic que atplesta gcstib haXADOR ESPANYOL
gui.s tres Un canicie,- de protesta i no
París, ir. — "Le Temps - consagra
de ¡infle demanda d'explicacions. i Qui- atan el seu editorial a la questiO del
A ROMAnes explicacions pot esperar Londres del desatmarnent i defineix de la següent
manera lea diferents tendencies que
govern hillerrat
Moseou, 11.— Trf, nta-ires suL'aromen/ de les despeses militar! ha es matinestaren ahir en la reunió de perv del va ice lt explorador
estat reconegut oficialment, i es, a P ro la Mesa de la Conferencia del des- -Txelyuslcin" han estat
-porció,fçaelvt.Efnopi,er armatuent:
de la
"Temor d'uns de veure substitnir ell 1111 bane de glaç al Ilarg
ta pir, ésser reyci, i es incomprensible que
per una simple fórmula de limitació costa nord-siberiana.
qualscvol explicació no poi totir
Per via aeria foren transporarnb rearmament parcial d'Alemanya
ror ¡olor relatiu.
a la base de Cap VanEl govern alentar:y considera ra mor: el principi de la reduccii, general dar- ladee alsir
menta,
d'acord
amb
el
mandat
que
avui
karein 22 persones,
ingénua la demanda d'.inglaterra, alarrebé
la
Conferencia.
Temor
dels
altres
mateix
amb 11 mes.
fet
el
mada ara tot de sobte, perfilé ita pot
de veure la Comissió general renoAinb els 32 qu acaben d'ésser
ignorar que en els temps del govern so- var els seus trehalls abans que un
salvias. ptigen ja a 62 els mentcial-aremacrata les despejes militars aleacord
de principi hagi estar realitzat
manyrs eren Itäbilment dissimuladcs en- en la via de les negociacions diplo- tires del vapor "Txelyuskin" que
tre Os preSSupOStOS deis Meren', minis- mätiques.
han estat. rescatats fins ara. Enteris, la qual cosa ha pe lsnis de subv,
hiesig d'uns i altres d'arribar pràc- tre elle figura Cl capità Schmidt,
per
a
lea
Me O les deSP22e$ necessitrics
ticament, i de la manera mes *ida que es troba malalt.
orgattirmciens paramilitars i Per a ra possible. a un resultat satisfactori,
Al baile de glai; encara queden
militaritzada.
-nomadS'Act buscant la solució rnitjançant garan- 28 bornes naSs en espera d'ésser
Forrign Office, com a totes les ties segures d'execució que permetin
auxilia t s.
coneelleries, es conrixen rls veritables impedir una noca cursa d'armaments.
armainen t s rlandrstins del Reir/1, i valer seguir a aquest evitard lola política La resposta alemanya a
de nomes volee retire el que es por to- Londres ::

París, 11. — La Comiesió parlamentaria (Vendutera que entén en l'assumpte Stavisky ti escoltat la deelaraciO del senyor Pressard, el qua l ha
explicar la seca actuació en qualitat
de cap del Jutjat del Sena, en el que
cc . refereix als t9 aiornatnents cl ac so
-frilavstd'uncorSa•
viskv.
manifestar
que
no
hacia
coneHa
gut niai l'estafador, i ha protestar con_
tea les liegendes i acusacions que li
són dirigides.
Ha afirinat que mal no hacia intervingut prop dels politice. i ha remarcar especialment que la nota que
ii Iliurà el senyor Prince no podia
determinar l'empresonament de Stavisky.
Igualment ha protestar que l'informe de l'inspector de policia senyor
Gdpois, redactat en t930, no arribes
al seu poder a temps, puix que /tornes
el rebé 3 principis de 1934.
Ha afegit que el senyor Lescouhe
ii havia confiar llocs administratius car amb les mans, donar una prota
molt delicats.
de puerilitat imperdonable.
Demä continuara la declaració del
Dr Loudres anuncien (fue s'espera
senyor Pressard.
aviat la resposta de la Wilittlmstrasse,
La Importància de l'Inu:
forme Orlpols

Paria ii. — En les declaracions fetes
davant la Comissió parlamentaria d'en°tiesta que finen en Valer Stavisky. el
Sr . Lescrube, primer president del Tribunal d.Apellació, ha dit que prometia
poder demostrar per que anuncia clavan el Tribunal del Sena que en do donar-se curs a l'informe Gripois, el maristrat Prince hacia signat la seca sentencia de mort.
L'acusació contra Dallmler

la qual is gairebe segur que sera COMI4nicada alS Connors. Es ficil de preveure serà el to d'aquesta resposta, peeò de toses manares n'idea interés de
:cure quina actitud adoptaxa en censeqiiCncia el govern britänie. No es por
dir que al Parlament (I nglés no es cmprengui la gravetat de la siliiaciil i la
necessitat de sortir-ne. .-1 la Cambra
deis Lords — que té una importancia
Política molt limitada — també ahir es
desenrotira una diseussió a prophsit d'una pregunta del li b eral Daris sobre la
possi'• ilitat 'de la fo r macid d'una policía
internacional en intrr.'s de !a pau. .1fentre an laborista s'ha iirm o strat esceptic
en aquest plod — cesa siniptonuftica—,
lord Crcil, cl o ran pacifista. n'ha sosJingla roportunitat i la necessitat que
rls governs s'esforcin a ano& un obfr-lis se/Obrad.
Com is comprensible. el representant
del Govern cl sots-seerria ri del Farespost
reign Office, Stanh o pe, u tus
du l'interpellant,
ron era en els desiós
dernostrant so eseeptirisme que podría

Paris. ti. — Com que ha circular el
rumor nue es presentarla un suplicatori
contra l 'ex -ministre Dalimier. la Comis•
si 6 d'enquesta parlamentaria de latee
Stavi s ky ha acordar esc o ltar la declarar ió de des funcionaria del Ministeri
Trehall. en relació anita els bona de l Cridit Munici p al de Felona.
'in uest interr og a rori no ha donat recar els dos funcionaria han manifes tat que tenen un record molt esmorsobre
la persona que els cridh per
teh
telefon per interessar una modificaciA isse r exagerat.
El delegat francés a Ginebra,
de la carta en oüesti6, en el sentir de
fet declaracions en el sentit de
rerAi recomanacions a favor dels bona
rcjerinar la t'o/untar de l'onica de vode Baiona.
te,- que co la gran discussió per al desLussats 1 Carbone contiarmatnent hi prenguin part lobs cls aoPeros, i PO 30133If3t, cont ocorre OCHO
de la retirada d'Alemanya, tres o gasIrr.
D'aira es por deduir quines canseqiiéricies deplorables en l'atmosfera inma g istrat 5r Prince. han romparegut ternacioital ha provocat la política hitdavant la Cambra rlel Conse l l, noe era
14 d'octubre
inte g rada eel Pre s ident l'AmPencia. ferian° i el gen teatral del
de l'any torsos.

nuen detinguts

Dij00. it. — Lussats i Carhonne. que.
e q m . e Tan, vPn ésser detinguts corn a
nposats c o mplicar, en l'assas s inat del

el iinge d'instrucció i el procurador de

la República.
Despres d'escoltar lec declaracions del,
dr. e s mentats detinguts. la Cambra hl

decidir mantenir-los a la presó fins al
'fin 19 d'aquest mes.

Els legitimistes hongaresos provoquen
disturbis

Ginebra, 11. — Durant les nombro-

converses que ha celebrat avui
arnb diversos delegats estrangers, i en
darrer lloc amb 1 representant anglès
senyor Eden, el senyor Massigli ha
tret la impres,i6 que tots els Glverns creuen que cal renovar cont més
aviar millar les tasques de la Conferencia del desarmanient i ha comprovat, per altra part, que la posicio
adoptada per França és compresa i
enrocada per un crescut nombre de
Governs estrangera que es donen
compte que les bases de discussiO del
seo

Budapest, ir. — Mir es registrare! en aquesta capital diversos encontres entre legitimistes i els seus adversaris polítits, amb moriu de la celehració d'u nmiting organitzat pels
primero per a commemorar la mort
de l'emperador Carles.
Entre els contendents es canviaren
nombrosos cops, i la policia es velé
obligada a intervenir energicament per
tal de restablir la tranquillitat.
Divuit persone ' , la filiaci6 de les
quals no ha estar encara escanda, 1/en
Lens, 11. — Aquesla tarda ha_
estar
detingudes.
1 1 . — El president, senyor
Eins ara s'ignora si a conseqiiéncia aja eetat organilzaila una
Roosevelt. marxare demà probablement dels desordres ha resultat algun ferit. a Benin L'el aid IdI Cuuitmtc 1110cap a Washington en companyia del Irnärquie local.
ayer Johnson.
Semblit (Inc per a protestar
S'assegura que el senyor Julinson és
contra aquesta inaniteetaciö les
favorable a j'aprovació per l'AdministraorganlilaCiOlIS obreips havien
ciO de la proposici6 de tel Wagner,
decida efectuar una concentrala qual es preveu laboliriú del sistein,
d() de l'orces.
d'un Sindiiat ubrer per cada societat
Les autoritats, per la sena
(Carr/Pany S ilicios) amb l'objecte d'allipart, havien disposat un iniporberar l'organització dc treballadors de
tant servei d'ordre, perä a pesar
rota influencia dictatorials
Bucarest, it. — L'Agencia Nadar ha d'aixr.) no han pogut impedir que
Parlant amb els periodistes el senyor
publicar
el seguent comunicar:
es produiesin ¡tic ident s lamenJohnson ha manifestar que el creixemern
4 Durant els darrers dies une re ce- tables.
dactivitats que es ve produmt en els
lebra
n
en
les
testes
de
les
ortoPasqües
afers, aixi com l'ajut general que l'oEls obrerb /1:111 entra t al local
pinió pública concedeix a la N. R. A. doxes i que está suspesa tota l'activitat on se celebra\ a la FP111116, I
fan inútil una prórroga dels Poders que pública, han estar propalades noticies
s'han prodult, toautoritzen a aquesta Institució a impo- exagerades i alarmants respecte al des- parles i abati beata algulis Uds.
sar a la indústria un regim de !licen- cobriment d'un pretes complot i de nomA coneeqiiencia d'aquests itibroses detencions d'oficials superiora.
cies que expira en 16 de juny vinent.
El senyor Johnson, que ha arribar a Aquests rurnors tenen crin a sola base eidents halt resulta( un inort
aquesta Pobladi ó en cornpanyia de dues plausibles les investigacions empreses diversos ferits, dels quals algttn,
ho sön de grtivetal.
Personalitats mes , Per a conferenciar contra alguns elements irresponsables
La policía tia [gut aconseamb el senyor Roosevelt, ha desmentir subalterna Aixi que les primeres invesels rumore segons els quals tema la tigacions liagin donat resultar, sea do- guir, després de gratis esturços,
ha
renara coneixement oficial. Es pot afir- restablir l'ordre, i ha ;n'india diintenci6 de dimitir. No obstant,
tonegut . que la seca conversació amb el mar des d'ara que els fets són Ilimy de versos disposicions per tal d'evipresdent tindra una gran influencia so- tenle la gravetat i l'abast que els han lar que PI local mi se celebrava
bre l'orientació futura de la N. R. A.
atribuir les noticies publicades."
la reunió fos novament eilvart,
Es sabut que en un escorcoll fet per
"Clantelols di: Itoi" han
Una organItraol6 revolula noticia al domicili d'alguns dels com- estat latieats al loeal, no trobaitldionärla
prmnesns co el complot contra la selles los cal, arnia. Nomes f.,,Cincinatti (Ohio, EE. UU.), ir. -- na TA:peseu. aquella sla i,sauuat
eseampadeA per terra alguHa estat descnberaa una organització nomb enees armes i cartut ‘ os. Ele ife- 1)zat
d'extrema esquerr que es proposava 53 f .;:•• t•te (iris ara en relari,:, aaih aquest nes ¡Astilles i porres.
A darrera hora OS diu que el
oficial « de l'Exercit
Vejar el pla de ressorgiment del are. sk ii. f t&t
nombre de lente ha de vira.
sident Roosevelt.
•
4$114 135.103
•
"
Defensa notifica que els forts de

-

Darrera hora
DE BARCELONA "
BOXA - •

Després d'una lluita aferris•
sada, Gironis fou declarat
vencedor de Torres
per punto
Una gentada enorme, que emplenava totes les localitats, va congre.

gar-se mur passada al Circ Olympis
per assistir al matx entre els pesos
plomes Josep Gironés i Xavier Ton,
res. Aquest combar, que hacia desvernal una gran expectació entre els
esportius, fou seguir amb gran interis
pel públic; un públic que si abans
del mata estava convençut de la superioritat del campió d'Espanya, Va
anar evolucionant en el curs dels des
rounds fino arribar al final del com.
hat a mostrar-se disconforme atsb
el hall dele jutges, que concedia la
vittöria a Gironès per punts. Dignen,
de seguida que Girores no va estar
brillant en aquest combat; ni brillant
ni capee d'imposar el seu jac en la
proporció que hom esteva avesat
reune. Si va guanyar ho degui. mis
que al seu joc, a aquelles qualitats de
resistencia i elidida que han estar la
seca caracteristica, i que es evident
que persisteixen en ell amb tota ilur
puixança originària, malgrat eis anys.
Torres, per contra, féu un bon combar, en el qual va ésser dels dos pugilistes el que va imposar durant
mes temps el seu joc.
Durant les tres primeres represes
Xavier Torres fou amo absolut de i*
situació. Totes les iniciatives partiren
d'ell, i aconsegui dominar tant en el
cos a cos com en el joc a distancia.
La quarta represa bou de transició.
Torres, menys actiu que en :es ante.
riors,
macere un compàs d'espera
HA ESTAT BATUT EL que vavapermetre
a Gironès de colpir
Undre5, ti. — Per be que la resposfreqüentment
en tos a cos i d'antilla t
ta alemanya a les preguntes forrnulades
RECORD MUNDIAL
el
joc
cantead.
per l'ambaixador d'Anglaterra a Berlín
Pub el caique round fou novament
sobre l'augment de crèdits en els PresD'ALÇARIA
de Torres, el qual colpia a distancia
supostos de l'exercit, marina i
L'aviador Donati ha ha' tant com volia el seu adversari, i en
r
t.
—
Rama.
del Reich no hagi arribat encara a Lontut aquest mati el record d'alçària, a el combat da prop era sempre ell qui
dres, s'espera que será rebuda a ternos Monte
Celi'.
deia la darrera paraula.
per perrnetre a sir John Simon donarHa pujar a una altura de 14.500 meAl sisé round la Huila eadevingui,
ne lectura a la Cambra dels Comuna tres. a bord d'un aNió duna sola
apassionada, can els dos adversaris,
abans de fi de setmana.
placa.
mostrant-se molt pródiga en inicia.
El record anterior era detentar pel pi- tives, ma/den incessantment per iza,.
La sessió deis Comuns
lot francés Lemeine. el qual el tenia posar-se, sense que cap dels dos he
Londres, ti. — A la Cambra dels establert en 13.661 metres.
aconsegueixi d'una manera clara.
Lors el liberal senyor Davies ha preA la serena represa Girones segueial
guntar ah Govern si está disposat a confent tasca Mil, mentre Torres aconse.
siderar la formació d'una forza de poli- DIMITEIX EL MINISTRE gueix donar constantment la nota bel.
cia internacional sota el control de la
Ilant. Hi ha un moment en el qual
S. de N. con/ el millor mirja de man- DE LA GUERRA JAPONES el campió és desbordat. peró aviat es
tenir l'ordre mundial; l'orador s'ha mosrefä,
i la represa acaba amb empat.
Toquio, 11.— El ministre de la
trar partidari de Testabliment diquesta Guerra ha presentat la dirnissió del
El primer va adjudicar-se'l Tor.
forza.
seu carrer, a conseqüencia d'haver res boxant arnb una carretel i ern.
El laborista sentar Ponsomby ha dut estar condemnat a deu mesos de me- penta que embalaren la sala. El se.
que les dificultats practiques que ofereix só per complicitat en certs rnaneigs gon fou guanyat per Girones d'una
la proposició del senyor Davies semblea de la Companyia del Gas de Toqui: faisó inapellable, car obliga Torres
essen verament insuperables.
un germe seu que hacia exercit les a acusar diversos copa i a batre's en
Lord Leed, en intervenir en eh debat, .uncions d'alcalde segon d'aquesta ca- retirada. Aquesta novena represa, en
la qual Gironès feu gala d'un joc exha dit que les naciona haurien de po- pital.
traordinariament eficaz, ¡ca per a
sar-se d'acord per a l'abandonament de
El primer ministre senyor Sano
les torees aeries nacionals i que lumia ha demanat que retiri aquesta dimis- moltissims espectadora la, prova indiscutible
de la seva superioritat
d'haver-hi algun control internacional lié. neta', fin; ara s'ignora si l'interesset accedira a continuar iormant part damunt Vadversari. La diesen; repte.
per a l'aviacin civil.
sa, quelcom confusa, foil encara lleuEl sots-secretari de Negocis Estran- del Govern.
ment favorable al campi6 d'Europa.
gers. senyor Stanhope, en contestar
La decisió concedint la victòria
als oradora que havien ores part ea
Gironès bou echada amb diverses me.
el debat ha dit especialment que el
món está encara bastant Iluny de LES NEGOCIACONS ENTRE nifestacions de desgrat d'una bona
part dels assistents, molts dels quals
l'esperit internacional que faria poses declaraven escandalitzat. No
LITUANIA I POLONIA
sible l'establiment d'una forza interSavia pas per a tant. Es veritat, peret,
nacional, i que en conseqüència el
Kovno, 11. — Referint-se als rumana que la tasca de Girones no invitava
Govern no podria acceptar la sugges- cieculats darrerament sobre unes propea
aplaudir-lo, i fou per això que,
tió del senyor Davies.
res negociacions entre Lituania i Po- comprenent-ho, es retira de seguida
El senyor Sranhope ha fet ressaltar länia, el diari "Diona" declara en un ar- del ring una vegada finit
el cornbat.
que la Gran Bretanya está netament ticle d'inspiració visiblernent oficial, que Torres, per contra, va nehme nodzits
compromesa pel Pacte de Locarno en el Govern lime no esta disposat a en- i gairehé generals aplaudiments.
virtut del rusa 1, hauria en certes cir- taulae negociacions de cap mena amn
Abano d'aquest combat Vitriä vencumstancies de proporcionar la force persones que no estiguin degudament cí Arias per punts en deu represes.
que calgués per fer front a la si- autoritzades pel govern polonés,
Fou una lluita que va comenzar forMeció.
ce acceptablement i que va acabar
confusa. Arias en va tenir part de
La sessió deis Comuns
culpa.
Arribada de Tltulescu
ANGLATERRA REGLAMEN- Flix va vencer Safont per punta
Ginebra, 11.— Ha arribat el senyor
en un hon combar.
Titulesco, amb objecte de participar TA LA CIRCULACIÓ DELS
En els dos pre/iminars. Arlandis
en les converses relacionades amb el
vence Max Brown per punta, en
vuit represes, i Martín II a Cobacho.
p roblema del desarmainent.
AUTOMOBILS
Des de Ginebra es dirigirá a Paper lt. o., en dues.
Londres, ir. — A la Cambra
rís, on serà rebut oficialment pel Ga- Cortinas ha estat adopat, en segona
CRITIAS
vera francés.
lectura, sense escrutini, un projecte
de hei pel qual es reglamenta la circulaciú dels automòbils.
BILLAR
En el dit projecte s'estableix 1311
limit de 48 qUilänlette4 per ItOra per a
ha circulació pels espais oberts de les
aglomeracions, i s'estableixen diverses EN LA PRIMERA JORNADA DEL
mesures per a la mejor seguretat del, CAMPIONAT DEL /SON A TRES
transennts.
BANDES, PUIGVERD VA VEN.
A més, es fixen les condicions per
CER
MIRO PER 50 CARAS!».
Viena, 11. — Eis aquests dat'- a l'examen a qué llaman de sutmetre's
LES A 44
tris dies el ea nceller Gollf u su ha els nous conductora.

s

Disturbis entre Ei maldecaps
obrers i "carne - de Dollfuss
lots du roi"

"Buenos Aires" "Mistrol", han caigut a poder dels paraguaians. L'enemic es replega en desordre cap a Be ihn an.

Tornada del President
Roosevelt

Es desment que hi
hagi un complot a
Romania

velehrat detingudes mmferimele,,
relacionades amb la implatilaeM
de la flu y a Constiturki. especialmeta sobre Ii ,est ritt rusia "
vigor, aixf corn sobre l'elerdó ,liq
presídela federal.
L'urganització dels heimweliren reclama que la nova Constituí:id eutri inunediatament en
vigor en siirtul de les facullals
aturgades al Govern per a dictar
decrets d'urg è ncia, inentre que
PI partí t erisliä social insisteic
ipse sigui respeetaila l'actual
Constiltició, ronvocant-se a Pefe tte iii Consell nacional per a
promulgar la Ilei i els plens pode re.
Mes complicada, segons sernhit' , es despren la qüestió
l'eleceiö del pres ide tt I federal,
admittent-se com a inolt poe probable la idea d'un ¡Actitud( emir

tituvisis suggerit ett titgutts eíreols
polit
Existeix 1.11/ ida perqui, st prosident federal sigui elegit
virtut d'una eleven') entre els
tres t»il alcaldes d'Austria o bé
pel Consell Naeional, entre tres
candidats proposats pol ( ovela).
Enli e ein noins que $ 0 11P11 sie
eandidals a la I'll'Sill? . 11ei/11 , figura l'arlual ministre de la 1)efon in-a Nacional. priiirep
//erg Hii mt cita te in , a ii i¡e persona I
.
de pollfuss.

LA INCORPORACIÓ DE LES
JOVENTUTS CATOL1QUES
AL NAZISME

DAVIN VENC( ALBERT
PER 50 A 16

En preséncia del conseller de Culta.
ca, senyor Gassol, el qual representa.
va el President de la Generalitat
Bretili111, 11. — 1.11 1lDil reuniö t...atalunya, del bastle de Barcelona,
senyor Carles Pi i Sunyer, i ¿'altres
pública, el senyor Assisluis , eilp
personalitars i nombrOs public, va teSOCial de les joventuts del Reich, nir noz ahir a la nit al Billar Club
ha MI que eslava persuada que Barcelona la jornada inaugural del
un lermini curt les joventuts Campionat del Mán a tres bandes.
catäliques s'ineorporarien a les
El senyor Pons, de la Eederació Cajovent u 1 a hit terianes.
talana, presenta els participante del
Campionat, i el senyor Ventura Gassol saludá amb sentides paraules eta
representants estrangers i els agrai la
AUGMENT DE LES EXPOR- seva cooperació a l'esplendor de les
festes commemoratives del nostre ¿niTACIONS ARGENTINES versad republicà, i declare, seguidament, en non/ del President de la GeBuenos Aires, 11. --- Segons neralitat, coninzat el campionat de
eelndistitztica ofi g iale, duran( el billar.
primer 11111101+4e de l'auy ou
L'ordre del sorteig toca en el pricury, lo:, exporta e iona a y gent ines mer partit els catalans Mico i Puigs'han eleval a 3.955.000 tones, es verd, i en el segon els francesos Al.
a dir, isti 6'3 per 100 alee que en bert i Das in.
igual període de rally passal,
En el primer, clespris d'una partid"
a 11111 llit valor de 395.899.0(10 pe_ molt disputada, Puigverd guanyis Mi.
sos, que representa un augment r.; per pm carambolee a 44, ea 70
garles, i en el segon Davin Verted
(te 339 per 100.
Roma, 11. — Ha arribat a Alhert per so caramboles a 16, ea 7a
jugades.
aquesta rapital el non ambaixaL'ordre per a avui, a les cinc de la
dor d'Espanya,
tarda, és el següent:
°veril', que ha esta! retad poi
Seugers (Holanda) contra Panther
rail del Protorol i sl personal de (Estats Units).
les A . haixados d'Es/mil:va a Ro_
Zaman (Bilgical contra Unattelial
lila i al Vaticà.
•
(Alemanya).

LA PUBLICITAT

N A

L.
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Presidencia. — Ahir a la Geteralitat no es camunicaren als
teriOdiStee noves d'interas inforVa dir-se'ls úniearnent que al
Matí el senyor Companys havia
estat cridat al telefon pel senyor
Senchez Guerra, becretari del
president de la República, manifestant-li, per encàrrec del president, que tot i saber que degut
al seu dol recent es veuria privat
d'assisttr-hi. volia fer constar
que havia estat cursada la invitad() al concert que el dia 14
abril ha de celebrar-se al Palau.
Consellerla de Covernaold. —
En rebre ahir Cts periadieles,
senyor Selves els manifestà que
el (limaras vinent, a les quatre de
la tarda, es reunir e la Junta
organitzadora del Sometent de
Catalunya, amb l'objecte de nomenee la Comissió Permanent
que ha d'estar encarregada de
modificar els Sometents 'acate,
enunicipals i de parta.
. Arribada de dos °muere de
guerra Japoneacte. — Va visitar
el senyor Companys el senyor
Delgado, canso' del Japó, per tal
de notificar-li que el dia 15 de
maig arribaran a Barcelona dos
creuers japonesus.
Ampliac16 del( Consell. — El
'doctor Dences va manifestar-nos
que la resta de la reunió del
Consell, des que el conseller va
'donar la referencia oficiosa fins
a l'acabament de la reunió, fou
dedicada a qüestions de Treball.
• Contestant una pregunta d'un
yeptirter, va dir que durant la
reunió del Govern no slavla
parlat de nomenaments de delegats d'Ordre Públic corresponents als territoris de les antiguas provincies de Lleida i Tarragona. qüestió que s'havia delxat pendent d'estudi del pròxim
Consell.
LI senyor Coll 1 Liach a la Generalitat. — Ahir, a darrera hora
del migdia, va ésser a la Generalitat per tal d'entrevistar-se amb
el rienyor Companys el comissari
'd'Ordre Públic, senyor Coll. No
va poder saludar el president, car
aquest ja havia sortit.
Oferint reproducolon. fotogre-

fiques d'una tela. — El senyor
Baffle estigué ahir a la Generalitat per tal d'oferir als senyors
Companys i Gassol unes fotografies del seu quadre "La tomba flamejant”, que representa la
tomba del president alacie coberta de flore, exposat en un establiment d'en del carrer de FIveller.
Una ordre circular del constatar d'Economla j Agricultura. —
El caineeller d'Eeutionata, senyor
Gomorera, ha dietat una ordrecircular, amb data d'ahir, adreçada als enginyers caps dels Serveis d'Indústria de Catalunya, la
part dispositiva de la qual diu
alai:
- Fez avinent a les empreses
subministradores de fluid electele l'obligació de complimentar
les disposicjons vigente, quant
als efectes de percebre el minipum de consum i lloguer de
Comptador, en el sentit que poden fer-ho aquelles empreses les
tarifes de les quals foren establertes amb anterioritat al 1920
i presentades a la verificació de
comptadors corresponent, amb
expressió del minimum de consum i lloguer de comptador, ben
entes que, en el cas d'haver-se
presentat noves tarifes o modificar les exietents, queda extingit
aquest dret.
Totes les altres empreses
comprases en la condició anterior han d'atenir-se al compliment estricte del que dispuse
l'article 82 del decret de 5 de
desembre de 193, referent al
'Reglament de verificacions clec.
triques i de regularitat en el subministrament d'energia".
La Joventut Nacionalista La
— La nova Junta de la
Joventut Nacionalista La Fale,
en sser nomenada, acorde visitar la tomba del president Maciä,
«un a president honorari que fou
de l'entitat, 1 oferir-se al presiklent de la Generalitat, senyor
L'uta Companys. Per a complir
aquests acOrds, la Junta de l'enejtat cementada, formada pele
senyors Sand, Massip, Munner,
Canut, Fölch, Dalmau. Fernändez, MOlinet 1 Soler estigueren
&hit' al matt al cementiri Nou
per tal de retre Hur hOmensttge
davant la tomba de Francesc Ma1 anaren deepres a la Gene»Wat per oferir-se al seu
Bent, •enyor Llufs Companys.
La %eta del 14 d'abril en el
comen de l'Allmentaoló. — La

Delegada de Treball, evacuan(
nornbroses consultes que II han
estat formuladas en relació amb
la nota publicada pel Jurat Mixt
Ø. Wreball del Comerç, la qual

diu que la diada del 14 d'abril
haurà de considerar-se maja
feeta per ala eistablimenle del
ram de l'alimentació, ha de fer
públic que com que aquesta
testa As equiparada a un diumenge, pel que fa referencia al
descens, els establiments d'aquest ram no pudran obvie mes
de (metro hores. d'acord amh el
que determina la llei, i aquestes
hores seran de les nou del mal(
a la una del migdia.
Visites. — Entre les nombroses visites que Na rebre ahir el
Preeident, figuren les segilenls:
tan grup d'obrers que han forjat
una corona en ferro, destinada a
la tumba del President afaciä,
els quals pregaren al senyor
Companys que volgués esser ell
qui la diposites damunt la trina.
ha el diumenge vinent. amb /nollu de l'acre d'homenatge al primer President le Catalunya; el
preaident de l'Institut d'Invesligarions, Econòmiques de la Generalitat, senyor Vandellós; el
cap de la minoria d'Esquerra al
Parlament de la República, senyor Santelt5; lax-diputat senyor
HiCra i Punti: el senyor Josep
Samblancat; el diputat senyor
Grau Jassans; els organitzadors
del Campionat del mira de billar
a tres bandea, que ha de celebrar-se aquests dies a Barcelona. arnb els jugadora que hi
prendran part: el senyor Borrell
i Sol, el regidor senyor Hilar(
salvader. el diputat al ' Parlament de Catalunya senyor Josep Companys i l'alcalde d'Alella.
La ~resale de la mendioltat
a Barcelona. — Ahir al mati va
visitar el Conseller de Sanitat el
Conseller de l'Ajuntament de
Barcelona, delega( d'Assietencia
municipal, senyor Granier-Barrera.
Sembla que l'objecte de la
visita fou degut a qüeslions relacionades amb la repressió
la mendicitat a Barcelona, agreujada, cont es adula pel gran
nombre de captaires que han
arribat aquests dies, procedente
de diversos indrets de la Península.
Contingente. — Sola la presidencia del conseller d'Economia
i Agricultura tingué lloc ahir a
la lieneralilat la reunió de conalaudó de la Junta reguladora de
contingente de fruites 1 verdures.
La nova Junta la integraran,
ami) el conseller d'Economía i
Agricultura, el senyor Josep
Fontbernat, dipulat. al Parlament
de Catalunya, delegat del conseller a l'esmentada Junta; els
enginyers capa de les Seccione
agronómiques de Catalunya j els
senyors Josep Carbonell en representació de la U. S. A.; Josep
Calvet, en representada) de la
Unió de Rabassaires, i el senyor
Pasqual Barceló, per la S. E. I.
P. A. L.
En la reunió esmentada s'acordà efectuar unes gestions davant
la Direcció General de Cociere,
enrainimideS a facilitar els tramite en la concessió de certificacions fitopatolegiques, aixf
com en la regularització de l'export an

Alai maleta s'acorde establir un
nou percentatge en la distribució
dele contingente per les Seccione
agronenniques de Catalunya, el
qual percentntge es confecciona
tenint en compte la manera com
est à organItzada l'exportació en
les diferents comarques exportadores de Catalunya.
El nou percentatge és el següent:
Secció agronamica de Barcelona: 70 per 100 als Sindicats,
25 per 100 als crunerciants
3 per 100 ab productors
vid tea Is.

Secció ageonbmica de Girona:
50 per 100 als Sindicats, 45
per 100 ale comerciante 1 5
per 100 als productors jnclividuela.
Serció agronómica de Lleida:
70 per 100 als comerciante,
25 per 100 ale productora indi\admite i 5 per 100 als Sindicate.
Secció agronämica de Tarragona: 50 per 100 als Sindícate,
45 per 100 als cornerciants i
5 per 100 als productors individuals.
Arribe a coneixement de la
Junta reguladora que d'un quant
temps ençà AS torna a reproduir
la venda de les certificacions
fit menithrie g per . l'exportació,
és eriteri de la dlta Junta de
prendre contra aquests abusos
meeures enärgiques, arrlbant, si
cal, a aplicar les màximes sancione que per a aquesta casos
permet la Bel.
El • utile« Oflolal do la Oenerailtat. — En el sau número
d'ahir publica el següent sumala:
Presidencia. — Ordre declarant dies de !esta els 14. 15 116
del mes que som, i inhàbil aquest
cierren, per tal de comraomprar

el tercer aniversari de la preciamacla, de la República.
Comissaria delegada a Lleida. — Anunci.
Reeaptació de Contribucions
de Barcelona. — EdIete del recaptado r executiu de la sana de
la capital.
Delegado d'Hisenda de Barcelona. — Secretaria de Juntes Administralives: Anunci.
Meció d'Estadistica de Barcelona. — EstadIstiques dernogrefiques: Moviment de població del
reee de febrer de 1934.
Secció d'Estadistica de Girotia. — Estadistiques demogràfiques: Moviment, de població del
mes de febrer de 1934.
Secriö d'Estadistica de Tarragona. — Estadieliques .demogràfiques: Moviment de població del
mes de febrer de 034.
Escota d'Enginyers Industrials
de Barcelona. — Avis.
Distriete Minen de Barcelona.
Direcció d'Obres Públiques de
Lleida. — Retad() dele vehicles
amb motor mecänic que han eslat inserits 1 traspassats durant
el mes de març de 1034.
Delegad() dels Serveis Iiidräulics de l'Ebre. — Expropiacions:
Anunci.
Comissaria de l'Estat ala Fer
rocarrils. — Zona Nord: Animal.
Junta de Placa t Guarniel() de
Barcelona. — Concurs.
Junta de Classificació i Revisió de Tarragona. — Caixa de
Recite tament núm. 27; Relació de
pròfugs.
Administració Municipal. —
Edirles, subhastes j concursos
d'Ajuntantente de Catalunya.
Administrarle) de Justicia. —
Sentencies i edictes.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
La brigada d'investigació criminal va detenir ahir diversos
individua als quals sere aplicada
la hei de vagabunds. També va
detenir Antoni Vicente Santiveri,
amera d'un dehnte d'estafa de
diversos apareas de ràdio.

AJUNTAMENT

Servei Meteorokurie
de Catalunya
D'EUROPA A LEA 7 MORES DEL DIA
11 D'ABRIL, DE 1934
Las babea preottleat do Pmaaldent
d'Europa conetItuthen un 0106 ben
delln1t, el centre del quid estä eltust • las ~toa do asIfsis, I mita la
tova Influénale peralatels el mal
tomos, amb esi noveles 1 'lo» e
la gran pärt de la PenInoula
•
nord de Pringa u Illat drItärn-

quee.

Loe altos presiden, retan situado,

Emlandlnävla 1 determinen Un ter.
3ent de I leimt que produels tomesrotures balees die de la Mar Illältlea
fino • Ano!

a

117A7 DEL
CATALUNYA, A Lal vurr
En general el temes do be, dele
Si ha malte nevole 1 algunas boina,
e lee mea Importante sen les quo es
regletren e la RIbargorta 1 • la mar,
oren de la tosta, des de Parcelen&
fine • lee golee da libre.
iota la Infludncla deis vente del
sud que s'estableliten • la PenIneult,
Iba Inlolat un notable turnen de
A temperatura a tot Catalunya, que
produels el desolat de la neu a lea

comarques plronsequot.
(Lee «menciona del tenue a
gareelont, a tea set. van a la cap.
calera de la primera DOM.)

A la Secció Primera es van sus-

pendre les vistes que estaven anunciades.
y A la acede Segona, i a porta
tancada, es va celebrar la vista d'una
causa per iniAries contra Joan Pérez
i Freixe. El lletrat de la part querellant va demanar la pena d'un any
d'exili per al processat.
el A la Secció Tercera hi va cornuareixer Gunnan Swenson. el qual,
trobant-se al moll va inspirar sospites a uns ;n'ardite els quals l'escorcollaren i li van trobar una pistola
cense el corresponent permis d'U%
d'arma. El fiscal va sollicitar que li
frs a plicada la p ena de cinc mesos

PodreAUDIENCIA PROVINCIAL
Secad!, Primas.— Don erais Per es

i robatori cOntra Conrad Mainou-taf
i , J,osep Frederic Feihsen, respecti,m,
Ces
Smions. —Un oral per usurnació de funcions contra Josep Tra•
Itero.
Secció Tercera.— Tres orals per
coaccions, furt i robatori Contra Jacte
Antela Gonce! Patilio i Joan Corral.
i dos mis, respectivament.

Cursos

i Conferéneies

conferencia pública pel senyor Joan
UNA ENQUESTA DE LYCEUM Campdelacreu i Foria, sobre el tema

CLUB

sar els psicòlegs, els pedagogs i els
sociólegs, fan reflexionar les parto•
nes que tenen una suficient cultura
Per a comprendre la transcendencia
d'aquestes qüestionr, de les quals es
convenient parlar.
Lyceum Club de Barcelona invita
tothom a contestar-hi. El tema d'a.
queda enquesta e; el següent:
Secci6 Quarta.— Tres orals per
Quiena és la personalitat moral de
furt, amenaces i injúries contra Vi- II noia moderna, i quina importincia
cene Gil i Josep Cana/s, Robert atribuiu a aquells elements que con-

larribo i Maria Gener. respectivamena tribueixen mes o mema directament
Un divorci: Maria Torres i Vidal coa- a formar - la? I. Autoritat i exempie
tra Jaume Sola Manonelles.
dele parea — II. Educada ; coeduca.
— 111, El cinema, la literatura
TRIBUNAL INDUSTRIAL
i el teatre. — IV. L'esport. — V. La
Antejudicis a les deu.— Accident vida de societat. — N'I. La noil al
del treball: Pere Fenosa contra Fran- taller i al ¿espata. VIL Emancipa-

cesc Serarols i Mútua Regional.— A.>
cident del treball: Antoni Ruiz contra
Enric Remi.— Reclamació de salaris:
Rosa Soler contra Institut Octanos,

nyer ha estat complimentat pele
jugadors que prendran part
el Catnpionat de Billar. Rebuts
als Salons de l'Alcaldia, féu les
presentacions el senyor Claudi
Puigverd, president de la Fade nació Espanyola de Billar. Entre
els visitants hi havia el senyor
Antoni Andreu. president
Fati de la Federació; el sentar
Josep Pone, president de la Federació Catalana; els senyors
Estivill i Ballet. del Comité executiu, i els jugadora senyors
Zarnman ( Bélgica ) , Sengers
(Holanda). Unshelm (Alemanval,
Aebehard (Suisse); Prather
tal s Unas), Albert i Davin
(França) i Puigverd ¡ Miró (Es-

Judicis a dos quena d'onze.— Reclamada de salaris: Montserrat Bosch
contra Foment Martinene.
A tres quarts ¿'once. —Reclamació

Cid i llibertat. — VIII. L'imperatiu
sexual. — IX. Conceptes de l'amor
i la rnaternitat. — X. Respecte de
l'opinió pública. — XI. Comprensió
dels problemes socials. — XII. Interpretació religiosa o iiloseaica de la
vida?
Horn (aré públic el resultat d'aque•ti enquesta. Sou pregat d'enviar la
vostra contestació a Lyceuni Club de
Barcelona, Fontanella, le, tercer,

VIDA CORPORATIVA

neu Encie:opedie Popular les acostumades polèmiques deis dijous
l'Ateneu, i el tenia de la polentica
d'aquesta nit és: "A Barcelona hi ha
50.000 infants que 'co van a cap es-

Francesa. Els visitants recorregueren les principals sales de
acompanyats de l'alcalde.

La Comissió Municipal de
Cultura Física. — L'alcalde se-

nyor Carles Pi i Sunyer presidi
ahir lacte de constitució, que
litigué !tac al despatx de l'Alcaldie, de la Comissió Assessora de
Cultura Fisica. Hi assistiren el

El Consell de la Unió de Sindícate Agricoles de Catalunya que
se celebre el dia 11 de l'actual va
ocupar-se de Forganització de
l'assemblea general ordinària que
ha Secció de Fruites i Verdures
celebran!' el dia 22 del corrent al
Centre Artest, del Pral. de Llobregat, a dos quarts d'onze del

niati.

Et ' senyor Carbone'', delegat
de la U. e. A. a lit Junta reguladora de l'exportació de fruites
i verdores, dank compte detallat
de la sessió de constituciú de
l'esmentada Junta, en la qual
s'acordaren les directrius que
caldea seguir en la distribució
permisos. El senyor Cabot, representant del alaresrne, va Informar el Consell de l'augment
de drets que els fielats de Barcelona cobren sobre l'entrada de
fruites i verdures. El Consell,
viSles les rnanifestaciüns del se-

nyor Cabol, arorclä visitar l'alcalde, g enyor Pi i Sunyer, i po-

sar-li en coneixement aquesta
no y a Córcega establerta sense
ViCe-president i conseller muni- previ avis.
cipal senyor Vicenç Bernades i
els senyors Joaquirn Rassich i
La Federad() d'Ultramarins,
Rubiera, Joan Cunyat m Cucure- Queviures i Simjiars assabenta
lla. Joan Roca i Alcanyie, Agusti els seus federats i el públic en
Bo i Vilarnala, Joan Torres i Pi- general que l'horari establert per
cart, Josep Badia i Capell i Jo- a aquestes testes as el següent:
sep Torrents i Font.
obert el dissable, dia 14, fins al
migdia, tancant, per tant, a la
tarda i diumenge lot el dia.

darà, per als processats se sollicita
tretze anys de pres6.
Pel fiscal del Tribunal d'Urgencia ha estat qualificada la causa
seguida per tinença i Ilícita d'arma de
foc contra Daniel Diez, per al qual
es demana la pena d'un any de preso.
y Tan aviat com el jutjat mimera nou rebi els antecedents telegdfics que s'han demanat dels onze
nrocessats per atracament al cobrador de la casa Andreu, sera tramesa
la causa al Tribunal d'Urgencia. Es
creu que la vista se celebrará la secona quincena del mes que som.

VARIA

vista, va dir que el rnillor que li po• d'un artiale que va ésser considerat
día succeir era conformar -se amb la .niariós per a les autoritats. La polip ena que li havia estat irnposada, ja Cia va recollir, a primera hora del

q ue si es descobria el nombre de de. mata els exemplars del dit diari que

lictes que havia tomes i la quantitat hi havia als quioscos.
de noms falso! que havia usar, no
Els familiars dc l'empresari de
sortiria mai mis de la presó. Segons clec Salvador Hervis i de l'artista
sembla, esta fincas amb mas de vint de clec que integrava el número dt
noma diferents i a cada nau delicte les "Agulles humanes", Rafael Beles.
realitaat se'l canviava.
que van morir conseqüència d'un
a

accident d'automòbil a l'Avinguda de

Francesa Lairet, han presentat una
denúncia al jutjat. A conseqüència
de la dita dentincia la policia realitza
treballs per a descobrir els individue

Es va veure una causa contra Joes dedi q uen a sastreure lea (ajes i
seo Pérez Garcia, acusas d'atemptat. aire
diners deis clavera del dipòsit (le
Va ésser condemnat a la pena de l'Hospital
Chile.
quatre mesas d'arreat i al pagament
de 230 pessetes de multa.
de, Per al dia ay del Mes que som ASSENYALAMENTS

ha estat assenyalada a la secci6 del
PER A AVUI
Tribunal d'Urgencia la vista de I t
causa p er collocació d'explosius con.
AUDIENCIA TERRITORI %L
era Llorene Lecha. els germans Soto
i PaNadi Illa. acusan (hacer collocat
Sala Primera. — Menor quantia:
una bomba en una fleta del car- A. Almenarra contra J. Firierol.—
rer de la Diputació. Cont e. recen, Incident: J. Col' contra 7. ?deberes.

"Mitjans de cultura a l'abast del !sable".

Lycetun Club, de Barcelona, obre
Institut de Medicina Práctica. —
una enquesta sobre un tema d'una A les 22. sessió científica, en la qual
importancia rabdal, que ultra interes• diesertare el doctor Vescomte Laka-

de salan!: Joan Segura contra Hotel
Ritz.
A lea onse.—Reclamació de salaris:
Manuel Carretero contra Ajuntament
de Sant Adr)ä.
LES POLEMIQUES DE L'ATEA un quart de dotse.— Accident NEU ENCICLOPEDIC POPULAR
del treball: Salvador Bundo contra
El camplonat de billar. — Francesa Moya i Companyia HispaAvui, dijous, a les den de la nit,
continuaran a la sala d'actes de l'Ate.
L'alcalde senyor Carlee Pi i Su- nia.

Ha este dictat aute de processad'arrest.
ment i pres6 acose fiança contra
Carme
López Alonso, la serventa de
A la Secció Quarta es va veure
una causa per robatori frustrat contra la casa del carrer de Fontanella. on
Antoni Garcia Martínez, el qual es va sser trotada una criatura Irme.
va conformar antb la pena de mil jada. Este acusada del delicte d'inoessetes de multa. que es la que va ianticidi, per haver mart el seu
(imanar el fiscal que li fos aplicada. en el monient de néixer.
El curiós del cas Es que en sortir
ele .Ahir va ésser denunciada "Sode la sala, després de celebrada la lidaridad Obrera", per la publicació

TRIBUNAL D'URGENCIA

Secc16 Se g ona.—Divorci: Santpert
Forn contra Adela Passerell i Seaspera i fiscal.—Incident: Banc d'Esisanya contra Comitä Liquidador del
Base de Catalunya.— Menor quan-

les institucions de caràcter sanitari i d'assistencia de Barcelona. La Banda de música dels
esmentats vaixells donara un
concert públic.

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR

DILA

Li

tia: Josep Gala contra Eulelia Costa
finar» IIINSRAS. ATROEFIRICA

P at lY a ) i M. Alexandre Ahh4,
Vaixells de guerra Japonesos. (resorrer de la Unió InternadoL'alcalde, senyor Carlee Pi i Su- rial i &secretar' de la Federació

nyer, ha est al complimentat pel
senyor Jordi Delgado, censo' del
Japd , el qual li ha manifestat
que el dia 15 de maig propvinent
arribaran al port de Barcelona
dos vaixells guardacostes de
l'esquadra d'inatrucció de l'armada japonesa que porten els
noms de "'vate" i "Asarna",
que restaran a les nostres aigües
fins al dia 18 d'aquel( mes. Vindran arnb aquells vaixells el comandant vice-almirall Hajime
Malsushila, el capità de 1—Ivale",
senyor Kiyoshi liara. i el capitä
(le I — Asarna", senyor Taiji Ohla.
Amb aquesta dos vaixells faran
Ilur visita a la nostra ciutat
170 gutirdies marines i 40 menees, que vénen per tal de visitar

Miento, te d'abril de Mi

nal sobre el terna "Les mucines en
Terapeutica", i acre seguit el doctor
Martí lbiéez exposarà "Psicopatologia sexual".
Casal d'Esquerra Estat Català de
Gracia. — A les 22. conferencia per
Jaume Cardús i Reig. Tema: "Comentaris a les Ileis del treball en el
comerc".
Societat Catalana de Pediatria. —
A tes 22, sessió científica, i es desenrotllaran les següents comunicacions: Doctors Torelló Cendra i Riera Piera: "Un cas de leucemia hajode amb esplenontegala". Doctor
Vallespir: "Contribució a l'estudi de
la nefrosi lipOidtca infantil". Doctor
Rovitalta: "Replica a les contestacions sobre el tema "Revisió i valorització de la simptomatologia de l'apendicitis en el nen".

Casal d'Esquerra Estar Carate

(Corto Catalanes, 627). — A les 22,
la sem.oreta Reis Bertral dissertarà
sobre el tema "La intervenció de la
dona en la política".
Unió Socialista de Catalunya. — A
le; 22, a la Casa del Poble (Primer
de Maig, 7), el senyor Joan Como.
rem parlará de “Posició de la U. S. C.
davant la situació política actual".
is • *
El dissabte vinent, 14, Miss
Elizabeth O. Deeble donara una conterencia al London Club, a les non
aci vespre. sobre el tema "Les hita
crEspanya". e:1 la qual la contereamant mostrará les possibilitats ael
turisme a Mallorca i Canicies, i en
remarcará les belleses mes notables.

cola. ¡Coeli es pot resoldre aquest
problema?", i el ponent, l'ex-president
de la Comissió de Cultura de l'Ajuntarnent de Barcelona, senyor Joaquirn
Ventalló. Com és costurn a les pote.
ELS OBRERS
miques públiques de l'Ateneu, després
l'exposició del ponent podran deEis cambrers. — La Secció de Remanar la paraula i intervenir en la presentan, Intèrprets, Converges i
discussió tots els assistents que ho Sitnilars del Sindicat de la Indústria
desitgin.
Hotelera, Cafetera i Anexos de Barcelona, posa a coneixernent de tots els
satis
que, segons acord eres pel JuPER A AVUI

L'ACTUACIO SOCIAL

rar Mixt de la Inchistria, publicar en
Hospital de la Santa Creu i Sant el ''Butlleti Oficial de la Generalitat"
Pau. — A les ii. sessió científica del dia 30 ele marc darrer, s'anuncia

pública mensual, en la qual es discutiran les segnents comunicacions:
Doctors Martinez Garcia ¡ F. Escape:
"Malaltia de Roger i probable estenosi pulmonar al/lb ritme modal".
Doctor R. Casanelles: "Embarás simultani en trompa ¡ eiter'. Doctor
Soler i Roig: "Tumor medullar. Ope.
nació, guaritnent, amb presentació de
malalt".
Institut Francés (Provenca, 323).,0 les 19, al. Carol Berard nadara. de
"La musique instrumentak vsymphonie, poeme symphonique, musique de
chambee, =sigue a programme)",
amb illustracions musicals, interpretades pels senyors Enric Ainaud, Ricard Vives i Gabriel Rodó,
Centre Excursionista de Catalunya.
Club Alpí Catará (Secció de Fotografia). A les 593, la Secció de FoCatalunya celebrara la seva reunió
tografia del Centre Excursionista de
setmanal, en la qual el sem.or Jaume
Sala donara una sessió de projeccions
explicades, sobre "Les valls de Bohí
i Aran".
Escala Social de Barcelona (Amadeu Vives, 3, entresol). — A les 15130,
el doctor Jaume Serra-Hunter maugu ra un curset de conferencies des
cabdellant el tema "Ciencia i cultura".

la revisto i inclusió de tots els obrers
que pertanyen a aquesta Secció al nou
cens que ha de confeccionar-se. Ensems es fa avinent que el proper dijous es comenzaran a 'filtrar les cartes de treball als que les tinguin soll.citades i hagin estar aprovades. advertint a tots els companys que no
ho hagin fet que s.apressin a presentar
la seva soHicitud, i a tots els que no
siguin socis ens pla y d'assabentar-los
que ha estat prorrogat el jubileu per
a facilitar - los latieres a aquesta Sec-

eie.
Junta general. — L'Associació d'A.

parelladors d'Obres de Catalunya celebrará Junta general ordinaria el proper divendres, dia 13, a les sis de la
tarda, de primera convocatòria, i a
dos quarts de set de segona, al sea
dornicili social, Via Laietana, 16 i 18,
i es prega a tots els seus associats
la mis puntual assistència al dit acte.

Federació Espanyola de Treballadors de l'Ensenyança. Sudó Barcelona. — Aquest Sindicat celebrara

assemblea general extraordinaria
dia ti, a les 6 de la tarda, al seu
estatge social, carrer de Primer de
Maig. 7 (Casa del Poble), per tal de
nomenar els delegats al Congrio Regional de la U. G. T.

El Caerle d'Ultramarins, Queviures i Similars posa a coneixement dele seus socis que el
dissabte antena l'esta de la ReSocietat Naturista de Barcelona
PILICACIONS 1,1611
pública, podran tenir els esta- (Tallers, 22, segon, segona). — A les
Aparegudes durant el primer
bliznents oberts com en els dies 21 , el senyor Albert Carel parlaré de
ile fest es intersetmanals. 1 que "El Roa de l'horne en la naturalesa".
trimestre de 1934
el diumenge , día 15. han de tenir
Ateneu Obrer Federal de Sant Teoría general del Estado, per
tancat con/ rada diurnenge.
Adrfä (Saragossa, 2 i 4).—A les at'ao,
H. Ke:sen. 320 pagines . . 30—
Europa medieval, per H. Davis.
peig. i 24 lana (aa ed.).
444.*********4444444444,444444,44444,444444,444~" La210Escuela,
pm» J. J. Findlay.

MES

ARA ES LA GRAN OCASIÓ
de comprar els articles de temporada

1 EL BARATO
només per poca dies, cedirit gran quantitat
de gèneres i confeccione
AMB REBAIXA EXTRAORDINARIA
Preciosos Crepé s es- Les millors Percales
tampats, per a vestits, per a vestits i bates,
500 dibuixos,
el metre,
a 85 cèntim el metre
Ptes. 1'05
Pell d'àngel seda,
Sanelik seda,
Sedes dibuix,
a 2'50 ptes. metre

Quimonos senyora
generes vistosos,
totes les mides,
Ptes. 3'75

Fantasies llavorades
colors llisos, per a
vestir
el metre, Ptes. 1'30

Bates senyora
percales novetat,
totes les mides,
Ptes. 5'95

Otomanes Royalines,
dibuixo a gran novetat,

el metre
Ptes. 1'10

Vestits de senyora,
erespons estampats,
gran varietat,
a Ptes. 3'60

Els CALÇATS d'última novetat també
tenen marcat el preu amb rebaixa

2n6 pags. i 16 lam. (2 ed.).

Orientación profesional, per A.

5.—

Chleusehairgue. 214 pagines
60 figures
Historia de la Música, per H
Rieeuane 4j0 raes. 77 figa. i
nombrocos exemp. (2.* ed.). 9'50
Organización y administración
de empresas industriales, per
E. D. Iones. 784 pagines
ti . ediell, 1
24—
Las hormonas del ovario y del
lóbulo anterior de la hipófisis,

per B. Zondek. 301 págs. i
123 titanes
38.—
Tratado de Diagnóstico quirúrgico, per F. de Quervain. 7C 5
eses. i Sto gravats 12. edie:O,
ennSiiie7abirment augmenr.), 5 0 —
El cuadro hernitico y su valor
en la clínica, per V. Schilling.
364 rägs. gravats i 300 hemoerames 12. edició) •
Exedonciai p er A. Berger. 347
pags. i 269 figures
23—
Tratamiento odontoligieo de la
infancia, per NI. E. Jordan.

t£03 pies i tett figures .
La prótesis dental en porcelana,
Per A• 1.. le Gre. 35 0 regirle%
i 333 iNustrations . . . .
Cristalografia, per A. E.

c.—

dyrev. 432 pies. i
27.—
La moderna construcción de
carreteras, per H. Hentrich.
ï72 págs i goa illustracions. 42.—
adecinica para Ingenieros, per
A. Mol- ley. 311 piojo. i 1119

figures

20 --e

Movimientos de tierras, galerías y túneles, per A. Nirk.
210 pato. i tot figures .
8—
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Dijous, 12 d'abril de 1934

BARC ELØ NA'A:Lt•DIA
arribà l'avió amb correu, merro o El Centre Republici Democaderies i 2 passetgers.
cràtic Federal "El Pacte" (DiputaProcedent de Marsella, a les
cio, 80, ha organitzat per a conmemorar el tercer aniversari de la pro7'02 arribà l'avió amb correo,
damació de la República els següents
mercaderies j sense passatgers.
Aquesta setmana apareixera el cartell demanda formulada amb Inotiu
SEMAFOR DE MONTJWC
Institut Psicoticnic de la Genera- actes: Dia 13, a les deu de la vetlla ,
UNIVERSITÄT AUTONOMA
Procedent de Casablanca, a les anunciador del Primer Saló de Turis- d'un plec adreçat a Suissa que
litat Curset sobre "Psicologia i edu- gran míting d'afirmació federal, en el
me
i dels Esports de la Fira de Barre- no ha arribat a la sera destil'avió
amb
corren.
arribä
1239
Observaolons meteorolbglques:
El rector accidental rep els perio- cació del pàrvul". — A l'Institut qual prendran part els sesMents «alema, obra crEnric Moneny. Sera edi- nació.
ixen vent a l'E. watt Iluix, mercaderies 4 passatgers.
distes. — El rector accidental, doctor Psicotècnic (Urgen, '87), dimarts, doro: Antoni Gallo, Irene Gelada A bol
A les 1249 sorti l'avió cap n tat en catalä, castellä, francès, anales i
Raspall, rebe els periodistes al 17 d'abril, a dos quarts de vuit del Manuel Prada, Duran)' i Bellera, An- cercle cubert amb espessa boira
Cedit amablement el local de
L'ac- fins a les non que ha passat el 'rotosa amb correu, mercaderies alemany, i hom pensa fer-ne una gran
ael/ despatx rectoral. Entre ells es vespre, començarà el curset de cinc toni Sabrás i Francesc Corbella.
difusió, per tal que arrest es tingui co- l'Orfeó Graeienc per a instatlarranciaren frases d afecte. El doctor conferencies sobre "Psicologia i edu- te será presidit per Elisi Sala. Dia 14. vent al S. 0.; al migdia S. S. E. i 4 passatgers.
neixença
de
la
manifestació
turistica
i
A les 1245 sortf l'avió cap a esportiva que se celebrara del 2 al 17 hi l'exposicid de "La Ciutat de
Boja es referí a la resta d'homenatge cacio del palvul", a càrrec del senyor a les nou de la nit. Apat de germa- (resé, cel amb celatges i
a la vellesa celebrada a Igualada el _Taunie Bertran. Ultra la pedagogia nor, finalitzant amb una vetllada tea- zona clars, i a sol ponen!, S. E. Marsella amb correu, mercade- de juny en un deis Palaus del Parc de Repòs i de Veranees", es comunica al públic en general ¡ als
diumenge passat, a la qual assisti actual del pärvul a l'escala, aquest tral. Dia 15, a les dotze del matí. fresquet, mar marejada S. E. i ries 1 1 passatger.
Montjuic,
socis d'aquella entitat en parcorn a mernbre de !a Caixa de Pen- curset comprendri l'estudi de l'infant Vermut d'honor als veterans federals. el cercle queda clar.
A les 707 sortf l'avió cap a
en
la
familia
i
les
normes
educatives
sions per a la Vellesa, i digué que
ticular, que durant els dies de‘
= o Per a commernorar el tercer
Moviment de vaixells a posta Casablanca amb corren, mercaque
se'n
deriven.
S'organitzará
la
iett un acte de gran emoció i d'un
aniversari de la prociamació de la de sol. — Demoren a LE. una deries i 1 passatger.
11 al 22 del corrent podran
alt significar social, del qual queda- visita a parvularis de la ciutat. Pro- República, al Centre d'Unió Republi- corbeta i una goleta que van en
Convocats pels Serveis d'Ar- lar-la des de les non del matt
Aeròdrom de l'Aeroniutloa Naren satisfets tant els organitzadors grames a la Secretaria de l'Institut. cana Democratica Federal (Gravina
bree Fruiters de la Generalitat fins a les onze de la vetlla, a
com tots els que assistiren a la festa.
Oficina d'Orientació i Sclecció 11, el vinent dissabte, dia 14, a les popa, un berganti goleta que ve val. — Procedent d'Estutgard.
l'estalge social de l'Orfeó GraEl doctor Boix ens rnaniiestä que professional de Terrassa. — L'Ofi- deu de la vetlla, tindra lloc una gran de la rolla de lora 1 un pailebot arnb escales a Ginebra i Marse- de Catalunya els Concursos per nene, carrer d*Astúries, 83 (Gràei rector, doctor Bosch i Gimpera, cina d'Orientaciä Professional de vetllada en la qual, entre altres actes a motor de das pals que va cap a lla, a les 1715 arribä l'avió al foment i millora de l'Esporga
hacia d'arribar a Barcelona, de tor- Terrassa, a fi de donar tota mena el president de l'entitat senyor Abel la mateixa direcció. Pel S. dos "ROHRBACH D-1717" amb cor- de l'Olivera entre olivicultors de cia).
les comarques del Valles i Baix
nada de Madrid, el vinent dia 13, al de facilitats als alumnes densenya- Velilla, donara una conferencia al- pailebots a motor que van cap a reu, mercaderies 1 1 passatger.
Empordà, La Segarra i Alt Eranmati.
ment Rime que reglamentäriament lusiva a 1'cm/curada commemoració. la mateixa direcció, una polacra
Procedent de Madrid, a les
goleta i una balandra que passen 1220 arribä l'avió "FOKKER 11 col!, el termini d'inscripció als UNA VISITA A L'ESCOLA
El Patronat. — En l'exprés de Ma- han d'acudir-hi per a Yingrés a l'EsUnió
Democrática
de
Catalunya
quals acabava el dia 15 d'acules(
ponent, i al S. O. dos bergandrid marxaren a la capital de la cola Elemental, fa avinent que duS'estan ultimant els detalls per a la lins goleta que van en popa i EC-PPA" amb corren, mercado- mes, i atenent les demandes de DE TEIXITS DE PUNT DE
República eis membres del Patronat rant els mesas d'abril i maig tindrá
ríes t 6 passatgers.
inauguració
oficial
de
Vestatge
de
la
oberts
els
seus
laboratorio
els
dimeCANET DE MAR
de la Universitat.
quatre pailebots a motor ¡ un
A les 810 sorti l'avió "ROHR- pròrroga rebudes. aquel! Servei
cres i divendres de les setze a les delegació d'Unió Democrática de Caque
als
interessals
fa
avinent
berganti
goleta
que
van
cap
a
la
La recepció oficial es ajorrada fins dinar.
talunya a la barriada de Sant Gervabi
BACH D-1314" cap a Estutgard,
Ahir al matt els Consellers de
dilluns a la nit — La recepcio que
Els alumnes que resideixin en al- de la nostra ciutat. Aquesta festa es mateixa direcció; de vela llatina amb escales a Marsella i Gine- seran admeses inscripcions fino
hacia de celebrar-se a la 1.Aliversitat tres localitats poden sollicitar a Se- Portara a cap el diumenge, dia 22, al dos falutxos cap a diverses di- bra, amb corren, mercaderies i al dia primer de maig a Serveis Cultura i de Finances, senyors
Ventura Gassol 1 Martí Estere,
el vine= dia 13, a les deu de la nit, cretaria que els sigui indicada data mati, i una de les seres parts consis- reccjons i un cap a aquest poni.
Tècnics d'Agricultura (Urgell, estigueren
5 passatgers.
a Canet de Mar per,
amb motiu del tercer aniversari de per a efectuar llurs proveo; aixi s'evi- tira en una conferència del seu presinúmero 187).
A
les
930
sortf
l'avió
"FOICtal de visitar l'Escota de Tei:a República, ha estat ajornada per taran aglorneracions que causarien dent senyor Narcis Massó i Valenti
Madrid
a
cap
EC-AKK"
KER
8
xits de Punt installada des de fa
a dilluns vinent, dia to de l'actual, a mcd2stia als interessats i dificultarien
= o Per a diumenge, dia 21, a
MOVIMENT DEL PORT
ami) corren, mercaderies i 6 pus:a mateixa hora.
temps en aquella poblaci
ó. Foren
el regim de treball daquest centre. dos quarts de quatre de la tarda, ha
Al dit acte assistiran les autoritats
estat convocada una reunió del ConVaixells entrata. — De Mad, satgers, entre ells el diputat seLes tardes dels propers dis- rebuts per l'Ajuntament de Caacademiques i personal docent de tots
sell Nacional del Partit, a Vestatge amb correu, mercaderies i 37 nyor Ventosa.
sable diumenge tindrà lloc la net. presidit pel seu alcalde seels centres oficials que depenen de:
central del Partit.
ELS ESTUDIANTS
Base Aeronaval. proceden', inauguració de la temporada al nyor Forts, i pels membres del
= o Per a divendres vinent, dia passalgers, el vaixell corren
Rectorat.
Patronal de Eesmentada Escota.
El vestit sera de rigorosa etiqueta:
Junta de Govern de la Federació 13, a dos quarts de vuit del vespre "Rey Jaime d'Eivissa, amb de Roma, Genova 1 Marsella, a Maricel-Park, que seguint obert
Els senyors Martí Estere i
frac o smoking per als homes i de Nacional d'Estudiants de Catalu- ha estat convocada la Junta general corren, mercaderies j 21 passat- les 1710, arribä l'hidroavió italiä fins ja mes entrada la calor tan
"soiree - per a les dones.
nya. — El proppassat dimarts, a les de la S. F. de l'entitat matriu d'U. gers, la molonau postal "Ciudad "1-RUDO" amb corren, mercada- sols les tardes dels dies festius. Gassol visitaren detingudament,
les dependències de l'Estotes
Aquests dos dies esmentats,
Lacte, que revestiri tralla solem- set de la tarda, es reuní la Junta de D. de C. per a la renovació dels car- de Mahón"; de Palma, amb cor- rics i 6 passatgers.
nitat, serà arnenitzat per un quar- Govern de la Federaciä Nacional tees del Comité directiu de la Secció reu, mercaderies i 232 passattres a set de la tarda, funciona- cola, interessant-se per tots els
= o La Joventut d'Unió Demo- gers, la molonau postal ''Ciudad
seus aspectes. Mostraren el seu
tet.
dEstudiants de Catalunya, que, daLA BARCA DE PESCA
ran totes les atraccions i altres intent de donar més impuls a
Com a nota curiosa podem regis- cord a/1lb la votació efectuada a la cràtica de Catalun y a (entitat matriu). de Palma"; de Las Palmas, Te" AMPARO"
divertiments
insiallats
a
les
estrar que és el primer acte que se Cambra Federal, queda constituida ha preparat per a dissabte vinent, una nerife i Cädiz, amb corren, merl'Escota i aconseguir, ajuntant
Continua ignorant-se el para- plèndides terrasses; a dos quarts els seus esforços als del Patrocelebra a la Universitat a la nit.
daquesta manera: President, Josep festa commemorativa de la proclama- caderies i íd passatgers, la moció
de
la
segona
República
catalana,
ia
de
sis
de
dissabte
tindrä
lloc
una
dor
de
la
barca
de
pesca
-Amnat ja esmentat, que l'Escota nci
Les vacances escolars. — Aclarint Maria Capdevila; sots-president, Joa- qual tindra lloc al seu estatge del tonau postal "Villa de Madrid",
eleva- tingui un caràcter local, ni ja
la nota facilitada pel Rectorat respec- quint Rovira: secretari general, Joan carrer de Rivadeneira, 4, pral. Hi tots quatre de la Cia. Transme- paro" que dittmenge al metí festa d'aeronàutica, amb
B.
Duran:
sots-secretaris:
Josep
Alcid
de
globus,
entre
ells
un
de
baria
sortit
del
nostre
port
per
tan sols comercial, sind que rin-,
te a les vacantes escolars per a sonrendran part representants de les diterränia; de Nova York, Sevilla
lemnitzar el tercer aniversari de la bert i Alexandre Cirici; tresorer, ioventuts de les entitats barcelonines i Malaga, amb 2 passatgers i càr- tal de dedicar-se a les habitualS dotze metres titulat "República". gui a ésser l'Escota de tot CataFrancesc
Perramon;
cap
de
la
CoRepública, per als alumnes j persoDiumenge, a la mateixa hora. lunya pel que a la sera especiad'aquell Partit i el membre del Cogeneral ¡ de tränsit, el nio- tasques.
nal docent aquests seran dels dies 12 rnissiä de Cultura, Francesc de P. mité de govern seno . « loan El. Roe:, reg a
fet d'haver estat trobat i serä engegada una traca per a litat fa referencia.
al 26 del present mes, ambdós indo- Gomá; cap de la Comissió de Rela- i Coral!. Presidirá lacte el diputat al to'. correu "51otoinar", del se- comprovat com a pertanyent a infants, tota plena de joguines i
Els Consellers pogueren conss«, 1 les oficines dels centres do- cions Exteriors, A. G. Ponc; cap "arlament de Catalunya. senyor Pau nyor Eill de Rainul Bosch; de la dita embarcad() el gall (bola) dolços, obsequi de Maricel -Park tatar que per a aquesta tasca
cents oficials que depenen del Recto- de la Comissió de Propaganda i Fes- Romera. L'acre comenzará a dos Port-Vendres, ainb carrega ge- amb el seu corresponent llenç i als seus petits concurrents.
l'Escota compta amb el suport
rat vacaran únicament els dies 14 tivals, Unís Miró; cap de la Comissió quarts de dotze del mati, amb tota neral i de tränsit, el vaixell
de palangre, fa
decidit de molts i importants
d'Esports, Jaume Angel; cap de la
3: 16, arnbdós incic-os.
"Ciutat de Tarragona", del se- uns 20 metres
que hagi naufragat 1
industrials del teixit de punt. Ea
de Catalanització de FEnsenyament, puntualitat, i será d'entrada lliure.
sospitar
nyor
F.
Arguimbau;
de
Roses
i
Lliga dtducació nova. Seminari Joaquim Granados. i cap de la d'Obra
els dos tripulants
d'esperar, dones, que la visita
Palaniös, amb cärrega general, s'hagin ofegat
de Pedagogía de la Universitat de Social, Joan Bruguera.
Per tal d'evitar tot.a, mena de que ahir feren els Consellert de
portara.
Barcelona. — Aval, a les sis de la
el vaixell "Ampurdän", de la que
En la dita reunió s'acordä editar un
El vaixell guardapesca "Ma- dubles a les senyoretes inscrites Finances i de Cultura assenyatarda, tindrá lloc a la sala de profes- cartell de propaganda de les Obres
senyora Yidua de C. Martorell; rinero Cante" segueix efectuant per a prendre part en el II Con- larä una nora
etapa en el desensors de la Universitat la reunid men- Lingiiistiques Catalanes, i comenzar
n fe Suca, amb fosfat, el vaixell diversos creuers d'exploració, curs Femenf de Mecanografia volupament de l'Escota de Teisual de la Lliga dEducació noca. una intensa campanya a favor de
"Arriluze", de la Mrta. Sera. de sense que fins ara hagin donat "Hispano Olivetti", que ha de te- xits de Punt de Canet de Mar,
Lobjectiu d'aquesta reunió és finir la seva divulgació a les envistes de la
Pasqual Ester i Pages. de P. Garcias j Segui; de Veracruz
nir lloc el diumenge vinent, que tant honora la població on
Vestudi de la ponencia que va pre- propera Diada del Llibre.
anys, funcionari municipal. i escales, amb 37 passatgers, el cap resultat.
dia 15, als salons de la Cambra radica corn la indústria catalana
sentar el senyor Jacint Estere sobre
en
anar
a
cobrar
un
rehut
de
correspondencia
a
la
Cursos per
transatlàntic corren "Cristóbal
ó, hem de en general.
Vestabliment de b'ibloteques populars,
de Comerç i Navegaci
l'impost
en
una
botija
de
solars
REUNID
DE
LA
JUNTA
PROUnió
d'Estudiants.
—
Continua
amb
Catón",
amb
cärrega
general.
de
negir la que han formular la senyora
recordar-los els següents adverVINCIAL DE MARINA
Maria Baldó de Torres i el senyor malta activitat Yorganitzaciti d'a- del carrer de Gires. fou agredit la Cia. Tranatilläntica; de Buetiments: L'esmentat concurs co
liermini Almendros sobre "Divulga- quests cursos dIngrès a la Universi- per un dependent de l'establi- nos Aires, Montevideo i Santos,
Ahir al mati es reuní al des-.
les den
ció dels principis de l'estola noca en tat per correspondencia a la Unió ment, el qual ti produi ferides amb 90 passatgers per a aquest patx del delegat maritim la Junta meneara puntualment a
d'Estudiants, els quals, per les faci- confuses a la cara, de les quals
del mall i per a prendre-hi part
les ruralies catalanes".
transport
i
414
de
trànsit,
el
Provincial
de
Marina
per
tal
de
Són invitats a aquesta reunió els litats que proporcionen, han estat fou curat a la Casa de Socors atlàntic corren italià "Conte tractar sobre assuinptes retado- cada una de les senyoretes parmembres'de la Lliga i totes les perso- molt ben acollits. A la secretaria de del carrer de Barbara.
ticipants rebrä oportunament al
Biancamatio", de la S. A. S.
nes que s I interessIn per aquests te- l'entitat, Rivadeneyra, 4, segon, es
— Al carrer del Comerç va re- 3f. A. R.; de Marsella, amb cite- nats amb les tarifes de tràfec seu dOmieili un avis amb indicafaciliten tota mena de detalls sobre
Programes europeos
del
port.
mes.
cid del número i el torn que els
els esmentats cursos. Els estudiants 'lla g ar i catire un cavan en que rega general 1 de tränsit, el vailii assistiren els senyors J hnselectes
correspost. Per tant. es rehagi
que demanin resposta escrita poden anava 'p untal el soldat Josep xell "Nuestra Señora del Car—
ENSENYAMENT SECUNDAR! utilitzar la nostra oficina d'informa- GOmez Rada. Aquest va resultar men", del senyor Tomàs 5Iallol regui, Bono, Vallejo,
comana a totes la majar punBarrios
i
MoAcosta,
Eontbona,
12 d'abrIl
DIJous,
ara ferides confuses a la regló
ció gratuita.
a
fi
de
no
pertorbar
les
tualitat
ragas Manzanares. Presidí l'acte
Examens per assignatures del Bat1830. — Praga, 47 0 m. Trans-i
parietal esquerra 1 ernsions al i Bosch.
proves
del
Concurs
i
al
rnateix
Vela.—"Carmen",
de
Marsella,
xillerat 1 932. — El Mmisteri ha autoel delegat marítim, senyor Ver- temps per atufen) a les persona- missid des del Teatre Alemany
colze i a la cama del costat esrat els directora deis Instituts Nadugo.
querre, les quals foren qualifi- en Haat.
litats que formen part del Jura!. de Praga de l'òpera de MussorsEl vaixell "Río NaAl
Dic.
—
cIDnals Elementals j Locals perquè
caries de pronòstic reservat.
el qual quedarà constituït exac- ky "Boris Godunov".
t.5 secretaris admetin matrícula lliure
,
de
la
Cia.
Transmediterrä•
via
1930. — Belgrad, 437 metres,
— Al Passeig de Fermín GaCRIDA
tament a l'hora anunciada.
as alumnes que ho soflicitin d'una
nia.
No.o a na ", opereta de Petar,
lan i pel conegut procediment de
o diverses assignatures dels cursos
En aquesta Delegació MaritiVaixells ebonita. — Distància
Kr st ir.
primer o segon del Batxillerat del Acció Catalana Republicana les misses, dos desconeguts van navegada del vaixells que han ma s'interessa la presentació
20'00. — 11111ä, 368 m. "Isabel",
estafar a Pauli Boronat 600 pespa modern. No és obligatori. dones, rataiumeaustmanamatteeteurtitattant
Port de
setes, el rellolge altres ob- sortit: fora d'horitzó es troben inscripte del Tras ele!
La Gerencia del Banc Anglo- bpera de Mascagni, des del tea-,
matricular-se per cursos complets.
del
Campo
els espanyols "Manija i Aurora", Santa Maria Josep
Demà, divendres,
tre de la Scala.
ject es.
domiciliat darrerament Sud Arnerich. fent referencia a la
en Has!, cap a Gijón, del senyor
Rädlo-París, 1.649
la nit
a les deu
— Per un mosco d'esquadra D. NItunbrn; “Ciutat de Tarra- al carrer del Migdia, 1 0, (raques- noticia publicada en la nostra
ENSENYAMENTS
edició del dia 11 en que es deia "El Califa de Bagdad". Opera de
fou delingut al carrer de 1JulI, gona", amb cärrega general, cap
ciutat.
la
que baria estat sostreta a un Boieldieu.
encreuament arnh el de Navas de
ESPECIALS
20'00. — Londres regional,
-Tolosa, un individu anomenal a Tarragona, del senyor F. Ardels satis empleats la quantitat
REPUBLICA
guimbau;
el
correu
"Cabo
San
a
l'estatge
de
la
Joventut
LA
PUTA
DE
LA
342 ni. Concert d'orquestra.
Dies inhàbils, — Per tal de faciliJosep Maria Valiente, de dissel
de
3.500
pessetes
a
la
sortida
càrre- ELS VAIXELLS ROMANDRAN
2030. — París P. T. T., 131 na.
d'Acetilo Catalana Republitar l'assistència as acres commemoanys, el qual, junt amb un altre Antonio", ainb passatge i
la Central de Correus, ens diu
EMPAL.LIATS
ratius del tercer aniversari de la
que aconseguf escapar-se, havien ga general i de tränsit, cap a
car.a del districte segon
que es tracta solanient d'una Música de cantbra.
República, han estat declarats inhäentrat al primer pis de la casa Buenos Aires i escales, del sePer la Capitania del Port es
(abans Hollywnod)
bils en totes les institucions de cultuel
número 196 del carrer de Puja- nyor !III de Römul Bosch;ciarrecornana a totes les cases Arra de la Generalitat el; dies 12, 13
danes 'Cl, II. It. Sass", amb
Oradors:
des,
domicili
de
\leerte
Menénmadores, Consignatäries i capii 14 del correos mes d'abril.
dez, ¡ se n'empollaren diversos rega general de trànsit, cap a taus de vaixells ancorats al por t
ENRIC SEGARRA
Escola Industrial de Vilanova. —
objectes. A poder del delinguts Nora York ¡ escales, de l'Agència que el dia 14 de l'actual, tercer
FRANCESC SALVAT
Durant el present abril queda oberta
foren trobades unes arracades Mrta. Delgado; l'italià "Suban- aniversari de la proclamació de
a la Secretaria de les Escoles
d'or,
una polsera i una cigarrera. dia", amb cärrega general i de la República romanguin empalJOSEP
M.'
INIBERT
Treball /a matricula oficial de les
Els
inquilina
trabaren a faltar tränsit, cap a Valencia, dels se- liades totes les embarcacions des
assignatures corresponents a les diEDUARD RAGASOL
nitres objectes que de moment nyors Fills de Al. Condemines; de la sortida a la posta de sol.
VOS REDUIREU
verses formacions que es cursen: Ofi''Churruca", amb carrega
no pogueren precisar i que liam
AMADEU HURTADO
cial industrial, M catre industrial, meLES VOSTRES
general,
cap
a
Sant
1"-liu
de
Guisuposa
estan
en
poder
de
l'altre
tan:e i electricista. Les condiciono
D(MISSIO ADMESA
individu que pague desapareixer. xols, dels senyors Mac Andrews
en qué s'efectuara la matricula seDESPESES DE TRANSPORT
Per la Sots-secretaria de la
ran indicades a la Secretaria de Es- Esquerra Republicana de Catalunya El detingut fou portal a la dele- i Cia.; el corren italiä "Conte
Biancamano", arnb 4 .'14 passat- Marina Civil h a estat admesa la
c, :a de les onze del mati a la una
del
districte.
gad()
de
policia
El Consell Executiu de la J ovea
de la tarda i de les cinc de la tarda
— Salvador Matten Llorca, de gers de tränsit, cap a Genova, dimissió del cisrrec de director
-tud'EsqeraCláconv
va
a :es vuit del vespre.
les joventuts d'esquerra de Ca- 38 anys, va sorprendre a la plaça de la S. A. E. M. A, R.; el nord- de l'Escota de Näutica que
totes
equipant
Els alumnes que es matricularan talunya a la manifestació que tind:a d'Espanya un individu que inlen_ ainerleä "Ogontz", amb cärrega presentar el senyor Emili Solä el
per primera cegada hauran de pre- !loe el dia 22 a Barcelona cona a pro- tara sostraure un paquet d'un general, cap a Galveston i es- dia 6 de rnarç passat.
els vostres camions amb
sentar un certificat d'una Oficina- testa a la parada de les jocentuts fei- carro. En intentar detenir-lo, el cales, de l'Agència Mrta. H. AmeLaboratori d'Orientació i Selecció xistes espanyoles a l'Escorial. Per a
ricana; els correus "Ciudad de
Professional, o be sotmetre's a les adhesions i detalls. adreceu-vos al Madre es va treure un ganivet
càrrega
NEUMATICS GEGANTS
proves a 10iicina-Laboratori d'a- secretari general del Consell Execu- iIi va produir una ferida al ven- Palnia", amb passal ge j
tre. Salvador Mafiez va ésser general, cap a Palma, i "Rey PUBLICACIONS REBUDES
q uestes Escales, que el Iliurara.
tiu de la Joventut d'Esquerra Estat auxiliat al dispensari municipal Jaime II", amb passatge 1 càrreTribunal per a una cátedra de Catalä (Corts Catalanes, 627, pral.). d'ilostatrancs, on li apreciaren ga general, cap a Mami, tots dos
"Boletín de T. S. H.", any IV, núl'Escota d'Enginyers. — Amb
mero ,31, Barcelona, febrer 1934. —
= o L'Ateneu Catalä de la Classe una ferida punxant a la regid ab- de la Cia. Transmediterränia.
"L'Eixerit", any 111, núm. 78, Barjec:e de jutjar els exercicis comparaVela.—"T. Concepción" i "Pe- celona, 1 abril 1934. —"Espectáculo
tus que s : han d'efectuar a fi de Obrera d'Esquerra celebrara la pro- dominal, de pronòstic reservat.
de la República el dia 14
L'agressor va desapareixer.
pito", amb eärrega general, cap Público", números 137-138-139, Barp roveir la plaça de professor ajudant clamació
abr:], dissabte, a dos quarts de dotVivards; "Cala Contesa", i celona, desembre - gener - febrer. —
de les assignatures de "Motors ter— A Badalona, un auto que
Essent emmotllats en aparells
ze del mati, amb el solemne arte
mics“ i "Operacions mecán:ques ge- d'inauguració
va desaparèixer atropellà Eduard "Carmen", amb càrrega general, "Butlleti de l'Associació d'Estudiants
de forma Identica a la que P rode
la
forrnosissima
bande la Classe
nerals de la Indústria - , ha estat noha estat Salvador ¡ Ii produi ferides de Cap a Palma; "Garmen Picó" I de l'Ateneu Igualadi
nen sota obrrega, no pateixen
dera
que
per
subscripció
menat el següent tribunal: vocals:
núm. 24, Igualada, març,
gens Hura teles n1 recorre
Així mateix s'inaugurará la pronòstic reservat. El ferit in- "Pone Martf", amb cOrrego ge- Obrera",
adquirida.
núm.
3,
1034.
—
"Camins",
any
I,
senyors Rammt Marques i Fabra,
más quIltimetres
i una formosa fotografia gressà a l'Hospital de Sant Pau. neral, cap a Mecí; "Cala Murta", Lleida, març 1934. — "Boletín del
Joan Gelpi i Blanco, Andreu Mun- Sala Macià
plorat p rimer President de la Ge— En un tramvia de la Ram- amb cärrega general, cap a Gan- Instituto de Reforma Agraria", any
taner i Serra, Josep Gallard i Folc del
bla fou detingut Vicenç (tarda i dia; "Comercio", amb cärrega III, núm. zo, Madrid, febrer 0)34 . —
Josep Rodríguez i Roda; suplents: neralitat de Catalunya.
Torres, en el moment que inten- general cap a Sant Feliu; Mal- "Revista Financiera del Banco de
ser.yors Emili Gutiérrez i Diaz, IsaEls federal.
varrosa", amb ehrrega general,
beli Lana i Sarrate, Francesc Mono
any III, núm. 22, Bilbao,
Repu- tara apoderar-se d'una cartera cap a Valencia; el vaixell noruec Vizcaya",
La
Junta
directiva
del
Cercle
i Petit, Job Isamat i Vila i Jordi de blicà Democrätic Federal del Dis- d'un passalger. El detingt:t, esiä
n'arç i934. — "El Universo", núme"Primula",
en
llast,
cap
a
VaMiquel i Almirall.
ro 413, Madrid, 30 m ar ç 1 934 . — " Ca
tricte VII (Riego, 44), ha quedat fitxat con) a carleriata senä lencia, de l'Agència Marta. WitRädio", núm. roo, Barcelona,-taluny
sumariat per la llei de vagaConcurs per a un catedra. — Po- constituida de la següent manera:
31
març 1934. — "El Carni", any III,
ly;
l'holandès
"Kertosowo",
amb
den aspirar a la placa de professor
President, Joan Campdelacreu i Fo- bunds.
cärrega general, cap al Havre, núm. 1013, Vallada, 31 mere 1934. —
a ludant de les assignatures d'"Ana- res; vice-president, Josep Maria Ibsen
"Cultura Integral y Femenina", Madeis senyors Talavera i Fills.
lisi química" i "Química industrial in- i Vidal; secretari, Antoni Alarcón
drid, 13 mere 1934. — "Ingeniería
org ànica" de l'Escota d'Enginyers Cánoves: vise-secretari, Ramon SanTextil", any VIII, núm. 30, BarceIn dustrials de Barcelona tots els (tul cho i Soler; comptador, Joaquim Ver- No podem publicar les notes
lona, març /934. — "Ibérica", any
Dos seeixin el tito! oficial denginyer dura i Soler; tresorer, Bautista ArMOVIMENT D'AVIONS
XXI, núnt Lo18, Barcelona, 31 març
MADRID
in dustrial Les instàncies i documents nau i Armes; bibliotecari, losen Or- pregades que no vinguin es.
1 934 . — "Bolean Oficial de la CáAHIR
i us tificatius d'aptitud legal, mèrits ; tiz i Ruiz; vocals: Vicene Albarch i
mara de Comercio Espoleta en SuiMALAGA
BARCELONA
setveis es podran trametre a la Seere- Pocovi. Emili Jiménez i Garcia, Agus- crites en catalä 1 amb un
Aerbdrom de l'Alr Frenos. — za", any XVI, núm. 6J, Ginebra,
tzria de l'Escota durant l'espai de tí Fusruet i Bonavila, Francesc Mar0'55
Tolosa,
ß
lea
Procedent,
e
1934.
coneguda
timbre o signatura
seizanta
tínez f Forra.
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construir-se una piscina municipal
coberta, a ésser possible en terrenys
de propietat de l'Ajuntament.
b) Característiques que hauria de
de
reunir la piscina régim de funcionacatalà
ment una regada estigui construida.
c) Habilitació i c000ervaei6 de la
Sant Boi, el diumenge passat va
piscina descoberta de Montjuïc pla
étaa r-se el darrer entrenament de d'ap rofitarnent de la dita piscina.i
Ír9 p catala que ha de Iluitar contra
d) Possibilitat i conveniència d'hailia el dissahte que ve. a Les Corts. bilitar piscines als
pares o altres
aest entrenament es dugué a cap
llocs
públics encara que no siguin de
partit entre la s elecció fore
una
t-,
la forma i mides reglamentarles.
1 un fort combinat Santbo:àSobre qiiestions generals referents
¡N11
a mscines:
taconee. si bi bu guanyar per
e) Estimuls que podrien contribuir
.arge que podriern dir-ne escàs, a lo:alentar en les entitats esportives
satisfer. puix que hon/ veié una les iniciatives per a
,e de jugades dates a cap per la habilitació de Piscines.la construcció
que fan esperanzar que daf) Estudi de la forma de poder
fnt els italians taran un bon partit. asse g urar en condicions higieniques i
resultat de l'encontre tou de 15 de baratura la renovació o depuració
notable a la selecció.
de l'aigua de les piscines munic,pals
equips s'alinearen com segucix: o d'entitats esportives.
felecciO: Vilaespasa, Bishal II. Vig) Possibilitat d'habilitar piscines
Ba:cells. Juanes, Elles, Ros, Gar- en alguns Grups Escolars o institu, Riera, Puigdevall, Pueyo, Mi. cions densenyament. i utilitzaciO pels
'unials, Ruiz, Gual.
infants que assisteixen a les escotes,
abinat: Minguet, Cortada, Ma- d'acord amb el Departament de CultuNicollet, Alea, Manel, Agudo, ra, de les piscines ofertes amb
Masoni, Baltasar, Arrnils, Ros, 2QUeS1 fi oer entuais esportives.
Velasco, Garrigosa.
Sobre altres installacions de cultura
larbitratge en tingué cura el se- física.
Cuyas.
h) Pla d'aprofitament de l'Estadi
de Montjuic i pistes de teMs i de
basquet i condicions en que podrien
ésser utilitzats per les federacions o

entrenaments

l'equip

L'AJUNTAMENT
-1 CULTURA IISICA

Cornissió de Govern, pe: tal
forma eficaz practica
d es ig manifestat per amples sectors
-2 ans. que per part de lAjuntauna intensa i sent
actuació dirigida al foment de
tura física, ha pres els següents
o:
Amb carácter informador 1
:u- de l'A:ca:dia i de la Connss: e Govern es constituirá una
',:r:ss ió Assessora de Cultura Fiencarregada de dur a cap els
s informacions que se ii enreguin d1rigits a fomentar entre
iutadans barcelon:ns la cultura
a coordinar les activitats mula en acuesta materia.
L'esmentada Comissiä estará
tuida sota la presidencia de
i la rice-presidencia del conmunicipal senyor Vicenç Beralegar en

. p els senyors Joaquim Ros:ch

):era, Joan Cunyat i Cucurella,
Roca i Alcaniz. Agusti Bo
ala. Joan Torres i Picard, Jan:Güell i López, Josep Badia i
I i Josep Torrents i Font, corn
sones expertes en les diverses
ces de la cultura fisica.
designacions dels rnembres de

omissió són fetes només pel
s que duri la tasca que seis enea, i quedaran sense efecte, tont o p arcial. quan la Cornissió
overo ho estimi oportú.
—Com a temes a estudiar i frian des del moment en que quedi
1 sense perjudici dels alece es puguin sotmetre al seu
!zrament. s'encarrega a la Coi restudi dels següents extrems:
re p iscines municipals:
Emp:aeament en qué podria

entitats esportives.

i) Condicions que haurien de reunir les demandes d'utilització del pare
de Mont j uïc p er ä celebrar-hi mani!estaciona esportives.
Aprofitarnent possible dels
campa d'esport i dels espais Iliures en
parco o altres terren y s pública per a
exercicis de cu:tura. fisica.
Possibilitat d'habilitar un gi ste nas municipal a ésser possible en un

edifici ja construit i cost aproximat
per a la seca installacIó.
1) Regim de funcionament del
grimas per mitjà de les entitats esp ortives o he nermetent en certes
condiciona la utilització individual.
Sobre qiiestions econòmiques:
Ingressos p revisibles que es
nodrien obtenir de l'aprofitarnent de
les installacions municipal, de cultura física i nossibilitats d'atendre amb
ello el seu funcionament.
n) Reducció al minnnum de les
des p eses en els projectes d'habilitació
de les installacions de cultura física
Per tal d'obtenir el maxirn rendiment dels recursos de que es disposi.
c) Manera d'arbitrar mitjans econämics que completin l'aportació de
l'Ajuntament i permetin donar major
am p litud a l'obra empresa.
n) Ajut q ue les federations i entitats esoortives podrien prestar per a
ihabilutació i sosteniment de les instaNacions de cultura física.
4. —Per l'Alcaldia es donaran les
d: s noslcions que calguin per al fu:1cio nament de la Comissió.
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Una qüestió económica d'actualitat
priteticament el procis del
canvi monetari

Cona s'explica

is indiferent quan el poder comercial dels països de que es tracta resta

iglE

al.lcanvi bilis pot éster avantatjós
per a un país que tingui un comerç
floreixent i que pugui refer-se de les
pérdues augmentant els preus de les
coses i el nombre de les vendes. Al
contrari is detestable per a un país
que hagi de fer trameses a l'estran-

VI i darrer
segiient no pagarien mis cares le
ger.
Segona hipttesi: Que la balança co- mercaderies.
Aquest és el cas d'Espanya.
I els que paguen mis car, a causa
mercial sigui desfavorable. Moneda
I finalment:
espanyola depreciada 5/3. Ele preus del cansó, es troben davant la impossibilitat de trobar compradors en els
El canvi alt no Es obstacle per a
augmenten el doble
Seus mercats interiors.
l'exportació, sinó un avantatge quan
Abans de la depreciació el dólar
Fet que repercuteix a les exporta- la prosperitat d'un país permet d'abaivaldria 6 pessetes.
cions dels objectes manufacturara.
xar
els preus de les coses per a doCom que amh la depreciació de 2/3
En realitat, en desenrotllar-se el nar-hi sortida. I és detestable quan
han duplicat els preus. els Estats comerç, fa que la pèrdua es reparl'angoixosa situació del seu mercat
Units deuran als espanyols:
teixi en general entre el venedor i fa pujar els preus de venda. Quan
soo X 2 (preu dup.) 1.000 mi- el comprador.
també la venda estä paralitzada a
lions de pessetes, o 66 m i lions de
• ••
l'exterior pel decatment en que es
dälars.
/roben comercialment els paisos tomI els americano 12o milicias de dä. Avantatges i inconvenients d'un canvi pradors, decannent que prove de la
baix i un cuy' alt
lars.
inferioritat de riquesa veritable que
En milions de cbilars
Moka manifesten: Els paisos de está constituida per les mercaderies.
en condicions d'inuncanvi
baix
estan
Importació:
120
Si hom volgués fer aus estudi comdar el món amb llurs tnercaderies.
Expórtació:
66
paratiu de la situació económicoEls paisos de canvi alt no poden financera dels principals paisos del
—
trobar compradora per a llurs proMés importació: 54 milions
món, amb rnolta de facilitat trobaria
ductes.
del proleo pessetes no valdrien mis de
Altres diuen: El canvi desfavora- en aquest estudi superficial
37 <",15 de 20 dólars , o siguin 125 0 ble obra d'estimulant en el Comerç cés del canvi monetari un 110c on
la
critica
económica
descansar
tota
dOlars.
d'exportació, pels avantatges que
El dòlar es cotitzaria a la Borsa dóna en tractar amb un país on la de cada una de les nacions que consde Madrid a 8 pessetes.
seva moneda es canvia amb prima. titueixen avui Vandament econòmic
I en tots ells trobariem un denomiPels exemples precedents hem poNo manca qui sosté: Que c o que
gut demostrar — teäricament —que la es guanya per un costat es perd per nador comú.
La crisi de consum, factor que ha
depreciad° no ti efecte en el cano:, l'altre, 1 a la fi s'hi perd mis que no
fet possible l'existència d'una baixa
sinó per. mitjà dels preus.
síu guanya.
de preus de les coses que
actentuada
Peró no oblidern ara que amb tots
I altres asseguren: El canvi baix
els paisos ens 'liguen relacions molt no es pas del tot estimulant per al es compren i que es venen, al mateix tenlos que s'accentua la deseaintimes , la qual cosa fa necessari que comerç d'exportació.
l'equilibr i es restableixi en el moAllí on el canvi está depreciat, les lorització dels signes monetaris.
ment oportú.
mercaderies acaben per costar mis
Francesc COLINDRES
Si la balança del comerç es favo- caces, i per consegitent es restableix
Març, 1934.
rable, sernbla que ha d'ésser molt fá- bastant
•
Aquests últims estan mis en la reacil desentendre's deis inconvenients
que sorgeixen de la depreciació de la litat de la qüestió.
moneda.
En efecte: el canvi —mis aviat o
Un dels mitjans adequats és fer pu- més tard— fineix per expressar la
jar el preu de venda de les mercade- prima que fa Vor darnunt del bitllet
ries.
de banc.
altre consisteix a aconseguir la
El canvi haurä de baixar lino al liMERCAT LLIURE
superioritat del comerç venent als mit on les relacions comercial; puLa nota dominant en el sector de
a:tres mis del que ells ens deuen.
guin desenrotllar-se. Es a dir. fins
En aquest cas és molt factible que al limit de la paritat or de les mane- fi de mes fou de fermesa; en el
e/ canvi, en !loe d'arribar a valer la des o de la paritat dels poders Je rotlle d'accions ferroviàries e 3 creuaren mils titois sense poder sortir de
paritat, traspassi els limits de cotit- compra.
zació en prima sobre els altres paiEs cert que mentre els preus són l'atonia a que fa uns quants dies ja
sos. prima que per a tots ello suposa inferiors en un país i el canvi també ens tenen acostunials.
En el rotlle d'acciona industrials
una pèrdua que al final els obliga a es baix, els n'ares paisos s'inclinen a
restringir llur comerç amb nosaltres. comprar als paraos de canvi depre- slan distingit per llur fermesa
Tramvies preierents i les acciono Ford,
Si la balança del comerç is des- ciat.
Perä el país que té el seu canvi després han segui t les acciona Exfavorable, rúnic mitjà de sostenir el
canvi consisteix a cridar l'atenció so- baix, a conseqüencia del seu deute plosius. les quals sitan vist quelcom
See el que passa en els altres paisos exterior, de la mala qualitat de la sollicitades En els alineo valors, encara
seva moneda, de la disminució del que sostinguts, les seres variants folimítrofes.
De desenrotllar el comerç és cosa comerç exterior, el volant de les ven- r en de poca importància.
Tunca fixada pel Mercat Lliure de
senzilla en teoria. Molt complex en des als altres paisos comparades amb
el volum dels deutes de pagament és Va:ors en la reunió de Borsa:
la práctica.
Sostenir el canvi per mitjans arti- tan superficial, com raugment del coTanca Alca o
ficials, per exemple, comprant per merg que podria resultar de la depreValore
Dia-ti anterior baixa
mitjä d'un Banc molt poderós les Ile- ciació de la moneda, perquè els preus
tres de canvi que circulen en grossa no pugen amb la mateixa rapidesa
Nords
escala sobre les places estrangeres, que la moneda es deprecia.
33.15
53 .10 +005
La pèrdua sobre la moneda is Alacants
per mitjä del descompte, la qual cosa
472 0 + 0 '10
4730
6125
es el negoci dels banquers Aquesta compensada per la sobreabundor de Mines Rif
61'25
negociació no es gens recomanable, tutea les mercaderies. De manera que Explosius
14025 1 39. 50+075
una mercaderia costa a la fi el ma- Aigües
1 7150 17125
perque són mesures de mornent
+025
teix preu or a l'interior que a l'ex- Montserrat
mitades.
67. 35
6725 +Oro
Sols hi ha un carca segur: l'abun- terior, segons la qualitat de la mo- Petrolets
6.10
610
—
dor. la qualitat i el bon preu de les neda.
Colonials
48'35
4 8.23 +010
També is cert que en restriccions Ford
rnercaderies.
154.50 1 50.— +450
Conservar la superioritat del canvi duaneres certes tases, etc., es resta- Felgueres
+02 3
43'50
43 2 5
quan la balanza comercial és favora- bleix l'equilibri comercial.
Tramvies P. 56 ' 50
5325 +325
Resum
de
la
qüestió:
ble, no es gens dificil; n'hi ha prou
Asland
6900
69'50 —0'50
En principi, canvi alt o canvi baix, Docks
amb una mesura prudent i convenient
16'50
16'oo
als elements de la balanza financera,
fent funcionar l'alça dels preus per- es... 8 8
.4444.4444444444.44444***444444..s.4444444.4.41
qué el comerç es pugui sostenir sense minva j sense perdua amb lestia nger.
Quan la ba:anza comercial és desfavorable, la situació és mis perillosa.
BANQUERS
A mesura que pugen els preus de
les coses, el consuno a l'interior i a
Rambla

SORSA AL COMPTAT

Altra vegada els Deutes de l'Estat
han tornat a refermar la tendencia
de millora, en conjunt, estant el rotlle
animat i abundant de diners.
Els Deute i municipal', ilegUint la
tendencia de puja, en la sessió d'ahir
van obtenir una minora importantissima, per tractar-se d'obligacions, els
906 sirle B, passant de 61'35 a 63 per
cent (+1'75): 1012 serie E, de 5550
a 56'5o (+1 .0o); 1916 serie B, de
58'75 a 6 1 ' 00 (+2'35), i anob aquesta
diferència de prop de dos enters han
inillorat les restants skries al 4 1-4
les 6 % han assolit una minora d'uns
dos enters aproximadament; tarnbi
les Diputacions i Provincials han assolit una puja d'import à ncia.
En el rotlle d'obligacions ferroviaríes el negori ha decaigut quelcom, i
s'han fet poques operacions i amb diferencies de poca importancia.
Les

I

HA SORTIT AVUI

Preu: 30 cèntims

RIFA DE MADRID
Pr erniat amb 120.000 pessetes

479 50 7 509 5 1 4 530 53 1 537 54 1 590 42 7 433 438 441 44 3 463 484 505 506
Madri d, .A:acant, Málaga, 638 681 706 767 8 3 0 833 837 903 992 5 1 5 531 336 5 84 590 658 692 714 720
745 757 759 760 767 7 86 7 87 7 89 898
Mairena.
MIL
9 1 5 989
Pr emiat amb 65 000 pessetes
002 005 087 0 96 187 209 238 242 252
SET MIL
3 1 4 328 336 333 337 347 37 1 381 407
Cadle. Sant Feliu, Reus.
4 18 444 466 506 565 573 615 645 65/ 029 034 047 074 122 127 154 158 162
683 693 7 00 726 751 787 823 831 834 167 ¡la 176 23 0 272 289 313 331 361
Premiat amb 3 0 . 000 pessetes
86o 872 911 928 932 067
39 1 399 406 44 0 444 450 4 60 478 481
Cadiz. Sevilla, Huelva, Sant
4 90 512 531 535 553 586 70/ 712 7 1 6
Sebastiä.
DOS MIL
733 74 1 742 76 0 822 846 865 904 035
or6 024 031 092 136 176 194 227 960 993
Pre miar amb 30.000 pessetes
256 260 33 0 365 368 369 39 1 446 493
4 4 i.es Palmes.
.
VUIT MIL
564 625 648 664 673 728 746 767 8 1 4
825 870 883 909 9 1 3 9 26 940 946 958 027 113 143 146 148 160 176 186 19i
Prerniats amb 2.000 pessetes
253 319 326 350 361 399 435 45 6 478
47, Barcelona, Ciudad Real, PamTRES MIL
528 552 5575 94 678 738 742 743 791
plona, Cartagena.
003 oo6 016 049 057 074 122 191 199 796 835 847 869 871 88 1 906 911 952
Barcelona, Valencia, Málaga.
967
982
Bi:hao, Lean, Madrid„Al- 225 242 293 301 392 460 497 503 569
572 391 6o5 631 646 750 789 819 841
NOU MIL
gemesí.
845 866 8 60 892 916 924 938
1/4 Madrid. Lucena ,Còrdova.
o56 057 0 98 136 140 169 216 221) 246
Jerez, Benameji. La Linea.
276 314 327 341 37 0 394 495 5 6 4 565
QUATRE MIL
rs
Barcelona, Corunya, Madrid,
574 58 8 656 679 700 718 730 73 746
011 019 034 040 079 089 104 153 18o 756 782 Son Rin 813 825 84 2 8678
Valenc:a.
910
187 201 218 286 287 298 335 374 413
B arcelona, Sevilla, Bilbao.
932
957 . 977 993
e B
1
arcelona. Valladolid, Ma- 475 477 5 0 5 1 9 534 547 561 58 5 588
DEU MIL
643 686 707 781 809 821
drid, Algemesl.
')2 M adrid, Salamanca, Estepona,
CINC
MIL
035
038
ofIr
082
e86 098 115 146 154
*77 Eig ueres, Manreoa.
078 116 130 164 173 221 276 297 32 0 341 231 272 275 289 295 306 313 336
Pr emies amb 3 00 pilletes
326 332 35 1 365 392 411 418 435 475 33 8 3 60 38 5 388 394 437 511 5 1 4 549
608 639 681 704 713 721 73 8 794 819
476 496 5 29 55 1 559 641 651 675 686 841
DESENA
882 899 966
695 706 70 7 741 761 781 785 604 841
' 2 5 035 042 045 o (55 Oi
842 962 991
ONZE MIL
CENTENA
SIS MIL
o80 131 160 188 225 233 246 357 265
1 ,4 3 164 165 1 68 225 263 300 353 040 040 o88 1 27 1,31 134 180 106 350 314 330 3 80 390 394 4 20 477 470 499
3 °4 388 395 454 457 474 475 476 263 284 294 295 3 1 7 35 6 387 4 0 5 474 506 519 520 556 634 640 692 718 757

e.

GALERIES LAIETANES
C01173 CATALANES. 813
VIDA,. ROLLAND
PESE SORRILL
R. CAE,' VICENP
1118TEU PLA
OLA 11011111111
Fine al 1 3 del corrant

LA PINACOTECA
Palillo 05 ORACIA. 34
EXP031C10 2. PORCAR
Fina el 20 del cerrent

SALA BUSQUETS
PA88110 DE ORACIA. 88
Dobles 1 Mostee d'en
Pintura
PERE SACIA
2, FERRER-PALLE 2 A
Fine al 12 d'abril

obligacions Tramvies,

SALA PARES

ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES SALA GASPAR

N' avini e ra borsari

l'exterior es restringeix.
Són molt menys els que posseeixen mis quantitat de moneda per a
adquirir la mateixa suma de mercaderia que abans.
I és indiscutible que a mesura que
les coses adquireixen mis valor,
creix també la dificultat de comprar.
Podria proposar-se cona a remei
vendre tres vegades més car a fora
i menys car a dintre del país.
Aquesta mesura, tot ¡ no reportant
cap utilitat, s'arribaria a burlar.
No cal ignorar que molts estrangers compren per mitjà dels seas intermediaris o sucursals, i per con-

EXPOSICIONS D'ART

des; General de Traturies al 4 % passen de 6.2 . 5o a 66 per cent (+3'30)•
SYRA
i els Tramvies de Barcelona 6 %, IMPUTACIO, 282
Teleton 111710
•
emissió 1926, guanyen un enter i mig.
ART I 01INANNENTACIO
4011EP
F.
RAFOL8
En el sector d'Aigua. Gas i ElecPinturas I dibulsoe
tricitat es va notar sosteniment; senAAAAA BOLANIC
RepuJate, fosa, •smeltata
se grano difereneies de canvi; IndúsJAIME •1/11QUETS
tries vàries, els Asland 5 % guanyen
•inturee
dos entera en fer no per cent, i la
Fine al 13 d'abril
Teneria Moderna Franco-Espanyola,
per dos enters.
Leg accions comptat. els Trainvie3
7 % preferents guanyen quatre enters en cotitzar 56 per cent; l'EspaeaTarrxot.,
nya Industrial ha tallat et cupó de
411111.1 PALA
Plnt,tra
VILA
PUIO
45 pessetes.
Pina el 13

CO LLLLL CE CENT.

De Catalunya. — Bisbe, 3 ( ' rr a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mbnica, ag, segon.
(Oberta al palie tots els dies feinem,
de set a neta de la nit Diumenges,
d'eme a una del metí)
Academia de Ciencies 1 Arts. —
Rambla dele Estudie, 2, pral.
Academia Catalana de Belles Arta
de Sant Jordi. — Caes Llotja (de
nou a una). Especial d'Art i Arqueol og
Acad2mia de Medicina i Cirurgia.—

323 - T.I. 12004
•Inturee. Cibuisoe. I llerea. a/4mph
81 1Palle I Ill othures
ExpO g i r ld de pintura de CASA, MINCRELL,
MEIFREN,MU
CALOFRER I alto.«
Fine •l 14

RENART
Diputad& 271 - Tiliron 18217
EXPOIIICIO JACINT OLIVER
Continua •asent molt visitada l'ap-inlei6
de pintura que, dintel, l'ambient 4.4114
de la nora Sala Renart, Si te Jacint Oliver,
l'artista leen dotat que en el, SIUS temes
de palsatge 1 de auburble baretionins hl
•xcellels amb novel mdialltat l'una ben
Corta pintura

LLIBRES 11
Autöp par., dioui.o., aquilea.*

Carme, 43.
Acció Social, — Amadeu Vives, 3.
Academia de Bones

Lletres. — Car

rar del Bisbe Caçador.

1

t el mes important aSSOrtiMent de I
gravan, de Barcelona
£xposicie i venda a preUS Inversemb:ants a:
METROPOLITANA
I NOVA
LLIBRERIA
Cánula. 31. balsos de la Salo atozart

Afaitils
Afaiti's de pressa
Afaiti's bé
Com?
Usant- la PASTA NIX
S'afaitari—rlpirlantenr,

SOLER i TORRA Germans

II
Setmanari

II

11

a sr a cl a 1,1 e .

ment, perfectament.
No queciarb. la cara irritada; no ki

dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccis, 1 3

sentirl cremosal,'irritaci64flesinis
J'afaitar-se.

NEGOCIEM ELS CUPONS
Venciment t er d'abril

Elira¡nart el 85136, la brotes, e h
' 118.1 5

CARIARA CUI RADIADA
CAIXES DE L.LOOUER
per a guardar valora, docUments, Joies f altres objectes
de valor

-01
tou e.l.s aletea °inertes tan ex.

'poso; 5 cultiva: microlis: - - o

Dixali;.1,•-•.-petrumeries.-thisuerie,,

Compartiments des de 22 pessetes anuals
Es pot visitar tata ele dies feinere, de 9 a 6 1 de 330 a 6

ete.. al pees

a6ø peuete,

1
11444•44.M,M444.•••44+4.4
8o8 Sto 874 896 903 90 7 92 7 953 002
DIVUIT MIL,
999
o 19 020 105 139 14 2 157 159 160 181
187 1 92 197 228 241 259 262 282 287
DOTZE MIL
318 326 350 3 83 399 432 437 439
023 0 64 091 15! 164 198 201 220 260 299
449 473 5 1 9 523 s85 617 63 0 635 714
287 291 296 3 1 6 3 29 353 414 44 0 483
738 756 835 836 848 872 894 90 4 953
54 3 555 568 572 615 624 663 718 736 096
738 761 795 868 874 895 908 935 938
DINOU MIL
944 982 989 996
038 105 119 18o 182 2 1 5 235 261 265
TRETZE MIL
266 315 3 1 9 338 4 23 440 453 505 53.1
6 1 1 6r8 62, 670 672 716 728 776 778
017 0,36 057 072 109 146 180 217 267
26 9 3 1 6 3 1 8 3 20 ' 3 26 34 6 37 0 404 484 82 3 843 9 16 979 983
545 547 553 568 505 614 616 623 7 10
VINT MIL
717 836 8 60 917 964 976 998
oo6 oto o69 084 114 121 ifil 194 aso
251 284 2 94 3 1 3 3 16 331 341 370 499
CATORZE MIL
529 540 560 8 6 662 68n 681 687 688
000 03 1 096 103 122 195 213 216 300 694 703 716 722 781 809 823 829 854
320 349 337 363 370 371 393 440 441 899 903 939 993 994
5 24 57 1 572 592 626 634 673 788 802
823 883 936 963 970 997
VINT-I-UN MIL
on8 054 124 134 196 199 300 2 43 267
QUINZE MIL
2 7 1 357 39 1 415 435 439 500 55 1 553
029 032 076 144 148 157 207 215 263 565 604 615 640 673 796 845 850 867
gol
908 918 992 997
270 273 274 278 2 07 3 0 3 3 1 2 359 392
45 1 45 2 457 496 503 5 12 573 585 6o5
VINT-I-DOS MIL
607 66e 680 682 7 89 79 1 800 816 834
843 859 883 884 9 60 9 69 9 81 984
004 006 029 054 095 iiS 152 173 178
r89 197 212 229 231 259 270 286 331
SETZE MIL
336 355 355 363 387 408 444 449 473
554
703 711 734 762 79 2 812 820 856
n 06 6
0 7 081 087 126 178 264 3 06 320
907 933 957 974 982 984
338 350 441 498 503 505 5 11 513 536
579 597 635 646 667 695 814 839 842
VINT-I-TRES MIL
88 3 954 963
oro ort oSt 000 094 127 169 21 5 218
223 289 291 296 328 360 361 382 386
RISSET MIL
418 433 463 480 535 546 583 586 590
036 n53 0 7e 117 153 176 183 19 1 233 6nz 635 636 653 7 0 6 762 768 794 823
246 258 273 289 309 310 315 327 343 8 4 0 870 87 2 876 89 6 9 10 930 94 2 963
346 372 392 397, 397 4 66 40 8 411 437
VINT-I-QUATRE MIL
456 461 481 537 562 654 679 681 704
755 766 779 794 798 800 903 918 987 025 036 071 1 00 107 1/6 /19 164 269

TRENTA-UN MIL
27 2 309 334 373 399 4 01 431 471 516
52 0 532 633 585 671 69 0 706 770 781 007 029 032 067 075 083 090 114 140
790 909 956 960 963 97 3 988
195 179 196 237 263 272 3c,5 319 333
354 356 360 397 4 1 3 43 1 477 498 504
VINT-I-CINC MIL
518 5 2 1 5 2 4 538 57 2 022 029 644 033
043 05 1 125 135 196 237 304 3 69 19; 656 67 7 681 706 717 718 731 743 764
4 )1 3 4 2 3 4 61 507 641 646 678 721 72 5 768 777 801 810 818 836 859 86g 80
745 793 802 8 53 875 907 920 924 958 9 0 7 9 1 4 9 16 93 2 945 97 1 981
96/ 981 998
TRENTA-DOS MIL
VINT-I-SIS MIL
00g 057 061 072 073 125 134 158 160
ool oi6 o26 070 081 08s 091 095 127 201 244 276 283 303 319 345 307 368
136 134 257 289 335 368 401 414 425 412 416 46 0 02 521 583. 65o 100 3 676
435 458 5 1 9 556 57 1 573 699 711 704 6 77 7 25 73 2 747 767 778 787 839 858
766 813 816 871 940 944 933 959 974 859 873 874 901 907 9 18 998

VINT-I-SET MIL

TRENTA-TRES MIL
044 103 108 124 134 170 166 197 199
206 25o 282 286 295 322 331 4.37 43 14
453 459 470 495 5 1 3 534 537 611 642
407 430 457 5 1 7 536 604 611 658 65n 648 737 745 766 0
6 8 82t 833 852 9to
726 732 805 906 940 944 970 984
945 960 973 98,
9 8 7 991
TRENTA-QUATRE MIL
VINT-I-VUIT MIL
002 032 041 094 1 ,50 ino 164 179 185
024 067 09 6 097 145 1 47 170 250 289
204 212 238 251 292 305 3 1 6 335 340
308 330 4 02 4 1 9 4 29 438 492 494 529 342 375 394 408 4 10 4,19 44 0 447 467
594 609 626 633 702 748 753 770 Re u 502 532 595 660 604 624 604 676 686
8,8 82t 824 900 925 938 943 944 969
74 6 755 763 777 784 792 834 838 871
901 944 970 97 6 985
VINT-I-NOU MIL
TRENTA-CINC MIL
516 022 075 o85 146 168 185 195 196
221 256 265 276 302 323 327 339 385 012 045 072 o86 112
114 137 172 183
4 01 432 437 464 502 524 530 542 588 279 342 349 397 40 5 4 1 5 4 1 9
492
623 627 637 639 669 674 698 7 04 706 308 313 321 538 595 622 683 489
693 709
707 774 784 841 849 851 868 886 033 735 743 750 774 7 8 5 795 82 3 827 843
937 964 995
804 897 899 933 963 964 971 975
TRENTA MIL
TRENTA-SIS MIL
004 0/2 o56 116 7 3t 143 164 185 101 003 1160 09 1 1 4 2 144 213 23 1 316 339
326 347 3 88 4 2 4 443 465 473 4 8 1 501 4 11 449 45 8 503 5 1 7 347 555 557 584
530 537 53 6 617 6 .53 7 6 5 7 1 3 732 765 616 63 8 644 651 7 28 777 736 811 812
874 854 897 903 929 939 950 970 972 8 34 878 880 88 5 896 910 o t6 ea ligo
97'
938 942 948 976 985 990
047 075 115 131 147 171 188
1 93 235 295 3 1 8 320 326 327 367 370

028 029

la

Dijous,

LA PUSLIISITAT'

ESPECTACLES

PUBLI CINEMA SPLENDID CINEMA
%aumenta:a COMMII de Cent. 217 - TelefOn 80015
Aotualltate mundial,
W at t« - Etc. - Sop la continua
Aval, granates programa:
Batata UNA Pesarra

Apolo. - varielata I Mercedes De
Ba-Ta-Clan. - Varietats. "toalla V
Apeló. - "La glorlosa''.
BU MAJESTAD EL 1411011
Loa 'tagua
Barcelona.
Tarda
I
rilt:
"El
pan
cortdper Kalhe Von Nagj. • I Eranz Lederer
Pompeya. - Inaugurad(' de la le
SALÓ VICTORIA LANZANDO
do en la mano".
de primavera. Grans atracción.
LA BOLA, dibtlizos S011OrS Cómic. - Tarda I nitt "Las peponas".
TeMfOn 720 114 Letra/te dc la superproducció l'os portada Espanyol. - Tarda I ni': "El rel fa tre. Edén Concert. - billa-Jo.
ValdnOle. 41104111
bello Rouge. - so amistes, 50.
en espanyol
AvUl, {Motas, larda, a les 445, I nit. a
bailo forçals".
t AngellIa Martha
dos quarls de dril:
Gro Barcelonies. - Dlvendres, debut de Stambul.
- Oermaneit Iberia 1 Elf,
YO, TU Y ELLA
Lina d'Ocosta 1 ultras.
EL ENCANTO DE IRLANDA
Cceson.
per Catalina II ¡recua. lulo Alonso, Bolla NOu. - "El pobre valcuena", "Loa fra
Catira 3läglea
Moreno
1
Mona
Mats
"La
viejecita"
I
"DI
ilanes";
1511
1
LA MUJER PINTADA
asombro de Damasco".
DIVERSOS
per Spencee Traes I Peggy Shanon, I
n•n•31914:1WIE.191M91•••
Novetats. - Tarda: -Boliemlos", "El eanCut' d e l arriero'' I t iLa alegrla de la liaison DGI». - Orquestra ese
YO, TU Y ELLA
hicm. / a" l mili no hl ha l'ancló.
The Ilappl Jazz,
en espanyol, la més gran creada de CataOlympia. - Cure EqUestre.
Sala Dora (Granja Mayal). - 10
lina liareena, Lluis Alonso I Monna Marta
Poliorama. - Tertel, "Ami' rSla MI MUfInva.
IIMIn01111•••
j^r - : nit: estrena de "El es..."
triaria. - Tiple cate tlamene, dingo
Romea. - Tarda i 1111: -El 0101 110 ImpaPepe Hurtado.
Casa Ubre. - Aval 1 cada (Ma, The
ciente".
Orquestra Pau Casals Studium. - Dla 14: "Las pobrecitas mu- sant
PALAU MUSICA CATALANA
"Corph..", A 0 41, "Flors Hotel Ritz. - Avul I Cada Ola. TM
sant
Segon CenCert, cilumenge. 15, a dos quarts
Barre-de sis de la tarda. Pi . esentarna a
La Gallea 00110959la

TEATRE POLIORAMA

Test res

Gran Companyla de Comedios Cemiguee
LUPE RIVAS CACHO
Avid, tarda, 1/4 de 6: *QUI ESTA MI
'GRAN TEATRE DEL LICEU MUJER. NIt. 1/4 d'II: estrena de la farsa
satIelca en Ire sacies. de 51ullor I l'Arar
Fastas de primavera I terca. aniverearl Fernalldebz, EL EX... FI de Cesta, larda
nit. Denla, tarda: AQUI ESTA MI MUJER.
de la República. Si al, a :los quaris
deu de la nit. 1. • de pi opletat I abona- Ad, EL EX... Diumenge, 11 mol, segon
n-ten!. Estrena de Papera basca en tres recital de bailo rla s sics, de caracter 1 espauyols, per Emma Maleras. Pianista:
e
Oil.
artes I un epileg. musica del raestt .
ritli. AMAIA. Hi arenen part els nolables Duna Pey. Guitarrista: p arle Borren.
:Alistes Zabalbcsca. Aiitlbe. Oialzola, tartera
Euslto Abesbatza, els espatadanzarts I %sisinlaris. 0 5 0 eseentants. Mestre director:
{_mag ia fle Grignon. DIssabte. tat . da: 1 ea1 •171 basco-catali per l'O pte.) Catan.. t'O, GRAN TEATRE ESPANYOL
1 0 Limbo Abesbatza I la Banda Municipal.
companyia de JOSEP SANTPERE
09 execulants. Es despalna a eamPlal10tia. Dia 21, primer festival per la celebre AVIO. (Mons. larda. a les 4, I nit, a les 10
massa coral de 'Domina
EL REI FA TREBALLS

Cinemes

COIL IIn em
1

Aval, larda, de 4 a 6, Sessió Infantil.
Preferencia, 1'65: general. 075, anda
programa especial. De 5 en enclavant,
preus corrents en sessI6 continua,
riel:qm. /mil-se a contInuarlót
ALGUNAS BELLEZAS DE FRANCIA
(documental)
REVISTA
PARAMOUNT. MEMOS. PARAMOUNT
1RAFICO I ENTRE LA ESPADA Y LA
PARED, per Charles Laughton, Tallulah Bankhead u Gary C.00per.
Sean films Paramount

Concert:

El diamante

TEATRE NOU
Gran Companyla Lirio&
Direcció: P. SEGURA

%vid tarda, s'ea pulan,: s a pir . u go.
orral,
EL POBRE VALBUENA
1 LOS GAVILANES, P er M3fiin • rabr.83i•
Peilalrer. Nit. u /es lO. nulaques a 4 roes.,
LA VIEJECITA .per elartin I Moreno

TEATRE BARCELONA
Companyia de Comèdia
trena López Heredia

Aval.
sis. I

El asombro de Damasco

pet rhi O Eduard Briba. ro,ocos, 1111, re.
posiena de EL DICTADOR, per Lluls

dijous, tarda, a un quart de
nIt, a un quart d'onza: elOt
de l'obra de Benavente

Fahrogat

Panel. de Orada, ZI Tel?. 1.13/32
Avai, sesgid continua, de 4 a 8. I nll.
a les 10, peoll me s eran de la
temporada

EI pan comido
en la mano

TEATRE COMIC
REVISTES
larda, a les 5, I rilf, a lee 1515:
La revista del dia

Demä. divendrea. tarde. rancio a te.
O r ti e l de In Sala Vol Ile edieetai
EL PAN COMIDO EN LA MANO: nit:
EL PAN COMIDO EN LA MANO

LAS PEPONAS
',mollas esa

A PO L . LO

SASTRE

Girar vestiis o ablirs, paSSar•los de grans
TEATRE CATALA
a peli/s, de 15 a Id pessetes. Es fan reCompanyla catalana
formes. 11,0%, Sant Araban], 61, lioerlor
Primera actriu: ASSUMPCIO CASALS
(10cant a la plaça de la Universitat)
Primer actor 1 director: JOSEP CLAPERA
Avui. dijous ,tarda , a das quarts de cine
T'uncid extraordinaria del programa (le
teles de Primavera, °Imago, dc l'empresa
VIES URINARIES
als nois i notes de I, esco:es:
POLICLINICA FARRE PIJOAN
Defertes sexuals
Metall les secretes
•
Rambla de Canaletes. 11, 1.er
L'ealt dele exila

LA GLORIOSA

Doña Fraacisquita
Es ',oferta a les 433. a tea 640
1 nit, a les 1 0 33
Nola. - Les taquillas estaran °bar •
tes cada ella, d'onza a una del mal',
per a despalsar localilars amh cinc
elles d'antlelpació, sense cap re,órrec
•••••••n•••n•••••

CINEMA

ESPLAI

CORSEGA. entra Mantener I Aribau
LOS VALLES DEL TIROL (vIalges,.
LAS EPOCAS DEL BAILE. eurioslI il s . EL EXPRESO FANTASMA, per
WtIllam Labial' .nonies a I L larda..
LA NOVELA DE UNA NOCHE, en espanyed. per Llano liad

MELODIA PROHIBIDA
en espanyol. per José !Monea

Tarda. 450, I Mi. 01'5. liullsrlitiblemerKi.
el millar programa de Barrelona, amb la
maxima perfeccia: Revlsta. DIbulaos. Jan
Klepura en

HOY O NUNCA
Monis Eggerlh en

Dar.« ,r,.«.." n

VALORS

VALORS
Durar Prast4aati
I
1

Dome j trualue l,
I

VALORS

cbres se, e; I un
floral de mitalca vienesa M'as Strauss,
la Interpretació de les quals ha adrpord
fama mundial. Seguelx otert l'abonatneut
a tres enneerts tarde 1 co desnalta pm a
aguasl roncee en la Villa alu s ieal Casa
Werner, Passeig de Gracia, .5i

(pie dirigira Importants

VUELAN MIS CANCIONES

Lo despalsa a la taquilla per a les sesslons
numeradas de dIssable I diumenge. tarda.
Dissatte I diumenge, matinal, a les 1030

Diver so:
Palau
Nacional
Dia 16 d'abril 1954, ah:
Gran
Ball de Gala
Solemne pr0,1.11“,el.1

MISS CATALUNYA 1934
Servel especial trautobusos de la lata;
d'Espanya al Palas Nacional, de tranales
1 metro durant Iota la nit
MUSIC-HALL INTERNACIONAL

SALONS CINAES EXCELSIOR
Bar dancing
TIVOLI

Tarda, a les 4. sessül 'emular; MI, a
5:111 larda I In na: Natielari, Doeumentat.
les don, sessia sale, la
-La ahilad de earnan". per Catalina MeCe:nasal cartel!
ren I Antonio Moreno. Sentarla personal
Aun, 131.6 0 6.19, DIA 12, NIT
,de Catalina Barcena
Ealevemment p rtIst1c, peosecitacie A Elpanya de la famosa vedette mexicana
CAPITOL
1 tarda I In nif: "Suburbios", Vladimir
LINA D'ACOSTA
Sed:Mofe Res Pla, Dibi:lXOS I COmlea
pr ose d e nt de 'Emplee de Par', 1 prol 1CATALUNYA
writusia de la nelneula LA DAME DE CHEZ
4 tarda I 945 nit: "Amor de estudiante'', MAXIM'S,
alaamb eis sen s reclv.ls
Liben Drevero
asna de Burilan", da:la, ara:Upar,
ala a dos Dimos pe/s
llene Lefevbre
roneerilstes
Goya. - -La mäseara de Fu Mancha"
HERDERT i WHITE
-vordati mis camiones'.
E U AAAAA
de l'Opera de Budapest
Kursaal,
1,. -La vida empieza" (tantea4 tarda 1 045 Mi: "La vida empieza"
local tarda). "Una vida" I -Hacia las
(únicament !mala.. "30 tnia Vida". "'la- •14l7Mn•••••.
cia las alturas", Katherine Nephurn
Latetans. - "Piernas de perfil". "La
muerte negra", "Lobos y pastores" i
ACTUALITATS
-Nochebuena".
De 330 a s'ata I de 9'30 a 12'3 5 . SetMaJattic.
- -La viuda romänl/ea". "L'emana d'homenatge a D'al( Disney
hclei", "La casa es seria" 1 -Justa re1 2603
Rambla
de
Catalunya,
24
TelO1en
tribuelón".
•ATHE •ALACE
Mundial.
-Peregrines"
1 "La novela de
Continua 4 tarda, "EI v . ngador". "Ea •
SETMANA ANDALUSA
uni noche", ea espanyol.
Marang". "Su última palea', en espanyol.
Merina. - "Santa". ea espanyal. ' • E! räP11111 1505
•(miii. Inhill II h quilre flamenc
1191 eile Roma" I "Carrera triunfal".
Me-trueco. - -El diamante Orlan'''.
EXCIALS10111
Monumcntat. - -Rancho dinamita", "No.
MIQUEL BORRULL
1 larda 1 sao nit; "El rho, de la paelle de San Juan" 1 "EhOfer con faldas",
rroquia" Oinlearnent farda, sSamaratigs.
espanyal.
JULIA BORRULL - LA TM:CUERA
"Su última pelea", en espanyol
Mirla. - -1111110 en el Cateo" Oinicament
NIÑA
CE
CADIZ
VIRUTAS
fIllt1/1
tarda). "Los nibelimgos" i "Darrio chillo", en espanyol.
tarda 1 930 niu "Idilio en p l Calen"
D'1 a 4 de la matinada
"Veronika" 1 « La tan.tinicament tarda
"LeLs nibPlungos".
lilie del sol",
•• Barrio chino • ', en espanyrd
en espanyol. 1 "El rey
\Isla",
Núria.
".
GRAN 71LATRE COMTAL
el, la suerte".
El o fai g e en l'AERI DE PORT Os 1 en1
Continua 3'45 larda: "Millo en el Cairo" an Val en avid, admIrant . , i11nOrallif o Paris. - -doy o nunca" 1 "Vuelan mi
- Los nibelungos" "Barrio chino", en esidemlids. No deiseu sie vIsllar.10.
1,11,14)11,5”.
espanyol.
Pathé Palaoe. - "El vengador". "Sama: ang" 1 - Ni tilinda pelma'' en espanyol.
MONUMENTAL
Padre. - “Liebelel, -Muchacha cara o
Continua 345 larda, -11,.ncha Dinamita".
la°m
i :al. o -n ne dp 'cine at ;t'e s d'actualltat.
-Noche de San Juan-, s chofcr ron faldas",
Princinal. - "Burbujas de champagne"
en espanyal, Armand Bel nard
l .. Va - rial, mis e:lociones".
Ramblas. - -Tres amigOS", "El 'totaROYAL
mento del «frior Manase".
Con/Bufa 315 farrit -na p alm Dinamita".
(54510 generes)
Rol: -Rancho DI/lanilla". "Noche de
"Nriche de rail 3 11:111 - , "chofer 11,11 falfaldas", en
San
Ju
an '-Chofer con
das", en espanyol, Armind Bernard
Przeis 1, el minar p, flia, cianea,
Select Cinema. - "Bonnr.' llinleament
BOHEMIA 1 PEDRO
enfrant mereat, p. reealat. Veure'l
coesario"
1
"La
feria de la
..
larda
e
continua 3'45 larda: "Liebelei", "MuEs comp tra s te d., Girona, 114, pral.
chacha rara o cruz". "La mundana", Kay
La
mujer
pintada" 1
Saló
Victória.
''
espanyol.
-anclo,
en
FI
seeona
t' Ya. tu i
Smart Cinema. - "A4105 a las armax”,
novela
de
una no. .1 .L a
e n „,espeanz
eopa u
CINE RAMBLAS
y ella'.
"YO,
DI
Cinema.
3plendld
Rambi• del Cantee, 19 - Tal?. 11972
.35111: NotIclael Foz I Cómica,
_"La rallad de cartón".
, pgi.anyol.
TRES AMIGOS, comedia d'aventures
No podem publicar les notes Ti.:
Talla. - "Yo quería ser millonaria", "La
per II IrlY Plel
virtud quetrantada" :: AdleSs a las an.
mas".
EL TESTAMENTO 1 pregades que no vinguin es- Trianon.
- "La %Ida privada de Enr1
que VIII" 1 -Adiós a las armas", en
DEL DR. MABUSE
una gran rrearlie i tel formidabl,,
crites en català i amb un Triomf. - "Santa", Carrera
en espanyol. "El earealitzador Fritz 1.a 16
triunfal".
pido de noma" 1 (Sessita continua)
Urguinaona. - "La reina Cristina de Sao-

Tabú Club

Colmado

timbre o signatura

!D. n« FIrsoldent

VALORA

coneguda

MERCAT DE COTONS

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 11 d'abril d
VALORS

Xctualltate. - Repute/abres eraelualltat.
Arosa. - "Unidos e!I la venganza", -Fi'd
l i, .:1010'
"Pajodka".
Alar rica. - s tt . i c/ItTada un fotógrafo",
museo" 1 t.flollehe".
-tus veintenas
Arenes. - -El ordenanza", "Mujeres CC
posan" I -Vampiresas 1933".
Avinguda.-"Dime 001oli eres Di". "911e•
Dinos eervez.." u -Central Par':"
camend tarda,.
Beg691096. - "Unidos en la venganza" I
velocidad".
Dos-. - "Burbujas de champagne" 1
..Vuelan mis (ambules".
Bollen». - "Prosp e ridad". "El túnel" 1
InaSeara de Ea•Manehll".
Bohamla. - "Liebele i ". -31fielfzeha cara
o cruz" I "La fittilldalla".
Broadway. - -El atinarla° dlnainha". "El
Merado del regInfiesio" I "Teodoro
Catalurya. - "Amar de estudiante" 1 "Cl
asna de Buriel:Mi".
Capitoi. - ..Stintii.b105".
Coliseum. - "Entre la espada y la pared".
Colom. - "Kikl", "Odio". "El eantar
le,,- u- anlares" I "elalr jourrial".
{.- "Idiolio en el (ó leo" "Los
Coiro,tia„°!
"Barrio chlno", 'en esnibefungos"
ComEdia, - "El hacha justiciera", "Li
eonquista de papa" 1 "American bluff".
- "EI barbero de Napoleón".
' . dil oafre_ezalo de las suyas" 1 "El demo.
l,.
Dlordma. - -Susana tiene un secreto"
-El mancebo de botica' . I "Agilitas rl•
vales".
Enteeca. - ..Papa se casa". "Alcohol prohibido" 1 "Como DI me deseas".
Es9lat - "Se necesita un rival" 1 "E/
Excealor. - "El (laico de Ja ptierOrltila"
inntrament /arda). "Sammang" 1
última pelea".
Fanteslo. - -Se 113 fugado un preso".
Femina. - "Dolía Franetsqulta".
Fra0oll. - La vida privada de Enrift %nVslollil" 1 "Adiós a las armas'', en
,o,p

ERIK W. KORNGOLD

ugzumiona

trilETROIPOLL

CINEMES

Isba del célebre crimpositOr I directo7
ati-tr,er

FORÇATS

d'elforts Ballt e i melca de/ mestre Sunyer
150 vestits nona de la rasa Carol and
han', 11 deroraclons aoves de Balde.
TEATRE ROMEA Lluis
I Boye, Ballables de Roberto. Glrld.
Talaron 19E91
Jazz, planos
DefInItivarnent, darrera settnana de Et. Es deSpatxn a tots els centres de Mcalizats
DIVINO IMPACIENTE. Popular, ami:tollos
Mili. tarda. de 4 a Cl nif, a les 10
a 350 rdes. A les 515 I a les /O 1.3.
Estrena de la clIvertIdIssima comedia
193 i 194 represennelons de EL DIVINO
IMPACIENTE, de Josep M. Parean. GranMas Dlaraf d'inteep,laei ce per Ricardo OLYMPI A Se ha fugado un preso
Calvo, Alfonso Mudar, Rosarito Iglealea
per Juan de Landa, flosIta DlaZ
Majestuosa presentarla. 2/ob escentigrafla
I Ricardo Ntitleg
CIRC EQÜESTRE
de torneen. Vegeu apuesta obra, que
Es despal g a per a les sesslons numerades
reunels elS minora valers de l'escena esTalaron
34540
de
dISsabte
1
dlumenge, tarda, a les 6
EL
DIVINO
IMPApanyola. Denla, tarda:
CIENTE: MI, Sensacional esdevenlment, Aval, Atinas, lerda, a 2/4 de 5. I nfl.
benefici del glorias amar Ricardo Calvo: a les 10. un sale, te 1 Variat supeiesperta
REINAR DESPUES DE MORIR, un .1, , l Co ele internaelonal de primerissim ordre.
seves mes genlals crcric4m s , lit s s . ,b1r. a en el qual arenen part 24 atraccions nales 330, EL DIVINO IMPACIENTE; a le: ves a Espanya, i integrarles per 64 m'OsA I a les 1015: REINAR DESPUES CE
tes que formen el segiient
MORIR. Diumetsge. a les 33o, REINAR
PROGRAMA MONSTRE
DESPUES DE MORIR: a lea 0: EL DIVINO
IMPACIENTE. i a Ics to't5: REINAR MORENOS, anadeen sial jongleta's. 4 OLDESPUES DE MORIR.
GA-STATIS, 4. els asos de la persa, vedetTarda. a les quatre: nit, a les dril:
tes co el WInter-Garden de Berlín. 3 DAR1421nnn••
LS, 3, bellissImes acrObates 4mircirsio . La suprema creme n% de Greta Garbo
niS res del Cirque 3Iedrano. 5 CHRISTIANS,
en
5, meravellosos saltador; a la báscula.
LA REINA CRISTINA
9 CHOG-WONG, 9, la millar trauma japonesa d'Europa, prmedenis del tanino-11nm
TEATRE NOVETATS
DE SUECIA
de Londres. A Mine:, a Mural: GERMANA
Campan yla Ilrlea LLUIS CALVO
DIAL, Os asos de la gracia, eis millars
Tarda, 4 - 30. tiliarme,. des de ple,.
amb John Gilbert I bu Kenh
rinv,..ns de repon. Navellt. originalll al
PrOddeold
BOHEMIOS
Metro Goldwyn !s'ayer
L'ELEFANT-REVUE, del capita %Van (tel.
per la panul parean Gubsrt - Miras.
Es despatsen inealltats amb tres elles
ginals i fliverlils traes. 3 ZENGANOS. 3,
d'anticIpaeld
ia
7
OLIVIERS,
7,
lluernes
vivents.
les
El cantar del arriero nihilor traupe esrandinava. 4 KADEX, 4,
Nata: AqiIeSla pellica 1.1 no es peajespci famOs dita bario.
tara a rap mes sola de Bareelona
mnocion.int arle aeri. BOWDEN-GARDEN,
durant la present temporada
els eieltsles r6rnien-burlescos de l'Emptre.
MARCOS REDONDO
airaren% esYAUSSIE,
el
kangur
binador,
al•n•••nnnn•n•••.......•nn••••••=0•••••n••nnM
LA ALEGRIA DE LA HUERTA
piar:1ra que vettra I apitone': tat Barre per Vila, Miras. Palacios. Huta Paria.
lona, número de grandifas eslt a Europa 1
NII, no hi haurä rumió per tessalg
Aentrica
de conjunt de la propera estrena
Director de Plsta: M. Serrano. Augustos
ltd soiree, Popl, Antonio, Miguel, SII va 1
LA CHULAPONA
TonI. Orquesira del Sindlcat Musical de
Duna. nit, grandiós festival or eónilCatalunya, dirialria pral mes/re Javaloy.
zzt pel PARTIDO REPUBLICANO
L'empresa de l'Olympia adverlefs al miRADICAL en comnicrnoractO del leeque. u pesar de l'enorme pressnprist
Llaria. 11 1 Telefon 11222
hile
malversar)
de
la
finalbliea.
Caerer
d'aquest superespectacle Internacional, re.
Astil. duous. tarda. 5,5 , 0% continua. dr
tell monstre. Vegl's cartcllereS
viran pis papalarissirns prens de 3 pesan- 4 a 5 , no, a les lo: la preciosa opereta
Disamis. clia 17. esdeveniment
tes butaca I 1 pta. l'entrada general. Es
ilespalsza a comptadoria I als eentre: de
Doña Francisquita
loralitats de ha plaea de catainnya I del
carnee d'Allana. 10
amb el debut del diva tenor
Orlow
Cada nie, grana programes
HIPOLIT LÁZARO
per Liana Raid I 'van Petroviich
1 la gran tiple
MATILDE VAZQUEZ
Despatz a romptadoria

MUSIC-HALLS

TEATRES

per Iludolf FoSter

d'abril de 1914

Volga. - "La bija de/ regle,
-Vuelan mis canelones'.
XII*. --..S6-..Gran gala Mlekey", "ti
mil" I "Una mujer como ningunas

Programes d'ayui
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tidgral 15 cronómetre Stil
de butxaco tense CRISTAL
AGUI.115.Execte ELEJAN
SOLIO. COM te propagan.
de l'enviern d lOI erro
contra reernbors de

Ptes 15 - De DOLSEDA
precibs model Dles25
re.. .emat la yaya co~cLa
tos »got md.cdinf dcily
0.011. en> I5o dermre
la le victo

[AU GIN D3RA WsTEiZs i?

MUSEU
Ateneu Barcelonès, Canuda, E
deu a una i de tres a deu).
Ateneu Enciclopedic Popular,
me, ;o, pral. (de nou a onze).
Estola Elemental de Trabar.
gell, 187 (de sis a dos quarta
eis dies feiners, i de deu a dos
d'una, es festius).
Foment del Treball Nacional,
guda de la Porta de l'Angel,
Facultat de Medicina, Hospitg
nie (de nou a dotze i dues a q
durant cl curs).
De l'Estat, pis principal de la
versitat (de :ton a una).
"Provincial": Universitat, Plag

/a Universitat
Centre Excursionista de Ca
Faradio, va.
Collegi d'Advocats, Mallorca,
Seminari Conciliar, Diputará
Institut d'Economia Am
Laietana, 28.
Militar, Mercè, /4.

DArt Decoratiu j ArclUeolOi
Palau Nacional, Parc de Y
juic.
D'Art Decoratiu: - Palo
Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Pala
les Arts Gràfiques del Pare
Slont , juic ert ours d'installac
D'Història Natural. -Ram
deis Estudio, 3 (Acaansla

CiCtneieS).
Ictolbgen, Cascada del Pa::
la Ciutadella.
Social i Industrial.
número 18'7.

Pedagògic Experimental.vessera de Dalt, 74.
Aquarium.-Parc de la C,
della.
Martorell (de Geologia)
de la Ciutadella.
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