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Amb motiu del La clelinqiiincia Un nou atracament
conflicte del internacional Uns atracadors obliEl Parlament català s'atorga un El Cap del 8overn ram.de l'aigua Cada dia es des- guen un fabricant
el Govern de la
mes de vacances ben guanyat fa extenses decla- Generalitat cobreixen noyes dur-los en el seu
racions sobre el defineix la
cotxe a la fábrica i
El President de la Generalitat, en resumir la
de
la
banda
dades
obrir-los la caixa de
tasca a realitzar i la portada a cap, fa una crida propòsit de formu- seva posició
a la Lliga perquè acudeixi al Parlament a cumplir
cabals
dels
Stäth
I a r un pla de davant
el seu deure
conflictes l'estafaiorinia esmerçar
reconstrucció
socials
600 milions en obres
Suspensió alela debata parlamentario

Un pla quinquennal?

el Parlainent de Catalunya sus... Ses sessions iins a una nora cona.
-saz:non Aquesta suspensia, que clou
usa etapa parlamentaria molt activa lea de Ire1, : s .atívarnent, entra dintre c
- del Parlament: aprovades les Ileis
lees-lente de discussió, cal preparar la
legislativa que ocupará l'atencin
Ahir a la nit es porta a cap un arree
s;:s diputats en reprendre les SessionS•
En la sessió d'ahir la Cambra presentó LES VACANCES PARLAMENatracament tan pelliculesc corn els que
Indubtablement, la norma mes important
TARLES
un
aspecte
brillant.
La
primera
part
fon
eue ha elaborat el Parlament durant
d'un quant temps ençà cl Finen realitA les set en punt es repren la sessió.
zant A les nou del vespre el fabricant
aquest periode ha estat la llei reguladora dedicada a la votació definitiva de les Presideix ci senyor Casanoves. Al banc
i de Sindicats
da xocolata senyor Evarist Juncosa es
cela contrattes de conreu, votada unini- Ileis de Bases de Sanitat
agricoles. les quals obtingueren votacions del Govern hi ha els senyors Companys,
Tal com hem manifestat repetidament
dirigía en el seu auto núm. 4.491-B,
tremens pels representants populars P re molt nodrides.
Espanya
Seises, Dencàs i Barrera.
als nostres lectora, el conflicte del ram
canduit pel seu xofer, cap a la seva
-sentaliO.Cremacqu
El PRESIDENT manifesta que retasessió, després d'uns
En
reprendre's
la
de
l'aigua,
que
va
motivar
la
visita
fabrica del carrer de la DiputacIO, núratee aquests diputara hi baria el de la
Madrid, 22. — El cap del Govern, seminuta de descans, el President del pa parlamentaria actual ella esgotat, i
mero 114, i en arribar al carees del
-Unió Democràtica", rnMe P artit de breus
ha fet interessants tecla- que els representante patrons feren dies
Parlament va propasar a la Cambra la per tant sotmet a la consideració de la nyor Lerroux,
enrera a la Generalitat, Ola anat agreuConsell de Cent, cantonada al de Mutdreta que no ha desertas al Parlament.
Carnbra la suspensió de les sessions arub racionas a un periodista sobre el pressujant progressivament.
tones, s'hi aproparen cinc individus pisEl senyor Romera va e.xplicar el seu
la fórmula que per a la próxima s'avi- post extraordinari:
conflicte
afecta
únicaDe
primer,
el
tola
en mi obligant a parar l'auto finvot favorable. i les seres paraules cons—El ministre de Finances olerla alsara a domicili.
ment casos isolats, i prengue la nora
gint-se policies, i pujant al cotxe
ten en el Diari de Sessions; igsaalment
El senyor MESTRES, en, non/ de la guna resistencia, pesó per fi es va con- modalitat, dita vaga de braços fluixos,
d'ells es va asseure al costal del xofer,
constarien si hagués votat en contra,
majoria, es ',lastra conforme amb aques- vencer de la necessitat de P actar a una la qual consisteix a disminuir la adra
¡ no deixant d'apuntar-lo l'obliga a dotes vacances parlamentar-tes, sobretot hei económ ica especial, no sols el pla de producció de les fabriques afectacos a que rodia fer si ho bagues cregut
nar unes guantes voltee pele carrera de
eportn. El seu rot, espontani, que aro
—dis—si es té en compte la labor rea- de reconstrucció nacional que el Govern des.
l'esquerra de l'Eixampla.
alarorelx l'autoritat moral de la hei.
litzau.a en aquest periode que ara acaben,. ha estudiat, s i nsó alises Partides que in'
pesó,
el
conilicte
va
prendre
Ahir,
Al cap duna estona de passejar, els
tampoc no nhaeria impedit raprovació
El senyor RUIZ I PONSETI s'lli degudament figuren en el pressupost or- un nou aspcs:te, i la totalitat dels obrers
desconeguts obligaren al xofer a dirisi llagues estat advere. Es per això que el
adhereix nimbé i remarca que l'obra del dinari. Aquest pressupost va encaminat, d'aquest ram a Barcelona abandonaren
gir-se
a la fábrica, on hi havia un altre
sen vot favorable trodueix una adhesió
Parlament en aquest període ha estat en el que sigui possible, a remeiar l'a- el treball, i es declararen en vaga uns
desconegut que en retire l'auto s'hi dicaràcter general
importantissima, i més quan els diputats tur obren. Jo sic enemic del subsidi de sis mil obrero.
sincera, esPoutanias de
rigí
i
digne
als que anaven dins que
a la norma establerta tant en la part
de Lliga Catalana, que amb Ilurs dis- l'atur. Mai no ha donat resultat practic
Segons les nostres informacions, les
no hi baria novetat i que podien entrar.
substantiva com en l'aspte processal.
cursos retardaren raprovació de les Beis, a cap dels pulsos on s'ha aplicas Sola- bases presentades pels obrers, en les
Els cinc atracadors, amenaçant el xoEntes aixä, i donada la robustesa de les
no han assistit a les sessions.
ment serveix per a remeiar d'una mane- quals, swing de peticione raonades, fifer i el senyor Juncosa amb matar-las
canviccions del diputas de la Unió DeEspera que durara les vacances par- ra parcial els casos de miseria extrema. guren exigències destinades a motivar
si
no els lliuraven els diners que hi barnocrätica, no tenim dret a suposar que
lamentarles el president procurara que i en els altres fomenta la vagancia.
la seva no-acceptaciti, i el jet que perria a la caixa de cabals, els obligaren a
les comissions es reuneixin amb teta efisi les dretes no haguess in negat la sera
la riquesa nacional per- tanyin a aquest ram elements iaistes tan
Cal
estimular
entrar al despatx, mentre l' individu gue
presencia al saló de sessions el seu vot
cacia i (rima manera gaireINS permanent qui, el &lee avançat per l'Estar re n er- coneguts ami són Aseas°, Durruti, Garhi havia a l'arribada del cotxe es queIssuria estat diferent del crasa; per Mate
a fi de ter.ir prepararles lleis per a la teixi al Tresor. Sin Insultes les coses qua cia Oliver, etc., dina al conflicte una
dara a la porta.
la Lliga no hauria pogut comptar aquest
futura etapa parlamentària.
cal len; perä de moment hem assenyalat significació especial, la qual cosa fa
Sempre amb ramenaea de les pistovot entre els seus cas que s'hagués volEl senyor ROMEVA tampoc no tè un cebas de les fonamentals. El primer que les autoritats sen preocupin serioen
contra.
les, el senyor Juncosa es vele obligat
cap inconvenient en que siguin suspeses que informa el propósit és que les obres
gut abstenir o hagués votat
no
té
importancia,
a
obrir la caixa de cabals 1 'linear-los
Numèricament això
les sessions, "peró no puc—diu—felicitar- s'estenguin a tut Espanya i no es loca- 'amen
Ei vern de la Generalitat va dedi- Voix, un deis principals cómplices
a o cense ella el reunes quinze mil pessetes que guardava
me de rabsencia d'una minoria deter- litzin en conques i comarques. El primer car-hi el Consell que celebra anit pasPerCl ui ami/ la 1-lig
per als pagaments de demä al personal.
de Stavisky
minada ni de cap, fas quina fos".
sultas hauria * estas el mateix; políticapunt craquest pla consisteix a edificar sada i a racabament del qua: bou lliuEn poder deis diners els atracadora
La tasca no es fa—continua—solament immobles de nona planta per a serveis rada la seguient nota:
termal, es un j et que en aguces cas concret,
amenaçaren el senyor Juncosa arnb venParís,
22.
—
Les
reselacions
que
féu
o les dretes haurien votat a favor o hauen comissions, car és fas* important el palies. M'oò no representa un sacrifici
D'algun temps enea s'ha vingut obrien exterioritzat una disparitat de crique pasea al saló de sessions, on inter- per a l'Estat. AgueSt Paga per 'Irguen servant una ofensiva sistemática contra ab ir el diputat per la Gironde Felip jar-se d'ell i de la sera familia si devenen minories molt petites que no
teri evident, i això. encara que es tracti
la Generalitat i, per tant, contra la Heuuri han fet una gran impressió entre nunciava el fet i el deixaren a l'interior
de dos grupa aritmeticament watt despoden actuar en les comissions.
Repnblica per part dalguns elements els que segueixen atentarnent el descab- de la fabrica Mentre nbligaven el arder
dellarnent dels afers Stavisky i Prince_ a pujar amb elle a l'auto i es feren
:vals. es convenient de registrar-ha.
El senyor SIMO I BOEARULL está
pertorbadors de l'ordre social.
ProEl Parlament ha fet el seu fet, i en
d'acord amb les vacances, si be espera
Aquesta actuació sIma posat mes de Des d'ara hom veu clarament que l'un portar pel arree d'Urgen fin s
una qüestió dificil, que toca el ven
que seran molt breus. S'estén en conrelleu en alguna sector. obrers del ram i l'altre estan, no solament intimament venga i després anar darrera ha pres6,
de
rara
a
les
nones
aportatotes
leerte
baixar
posart-lo
Iligats,
sinó
que
discutir
dinteressos considerables i respectaon el
de nigua, que controlen elements de la
sideracions sobre la manera de
cions a la personalitat de Staviskv po- la paret i dient-li que el rnatarien si
bilissims, esquerres i dretes han
les lleis que es porten a la Cambra, i
F. A. I.
coincidit a concretar una fórmula juS'inicia aquest moviment presentant sen en clan que. Prince foa assa;sinat es cirava o demanava auxili.
acaba dient que el Parlament ha d'esser
Els atracadors pujaren altea cop al
rídica, a la qual d'ara endavant s'hausempre n'asgan directe de l'expressió de
aquests unes bases de treball que la Fe- per la banda que treballa tant de temps
les
relacione
cotsce i es dirieiren can a Sans.
totes
deració
Patronal ya començar a discu- auch Staviskr.
ran de referir
la voluntat popular.
Efectivament, el descabriment de les
Segarle referències dels atracats, els
tir, sense tenis en compte que entrara
sontractuals que naixeran amb nioEl PRESIDE.NT DE LA GENERAsoen relacions amb organitzacions contra- veritables personalitats dele lloc- lladres eren joves i vestien elegantment,
LITAT intervé. Manifesta que el Gozu de ;a terra a Catalunya. No
tinents
de
Stavisky
d.ernostra
que
aquest
segons sembla, eren coneixedors deis
tense
intervenciä
de
la
ene si la presencia dele diputate de
vern no ha de fer cap declaració esPe
rie-S--a la Llei i
concorria els medie de joc, curses i que COstUnt1 de la casa.
Generalitat.
solament vol recordar que és un-cial;
:a Lli g a fet sentir o no en
estava
en
contacte
amb
una
veritable
Les negociacions clandestines — que
seuesta obra parlamentaria: sabem,
Govern parlamentan que depèn exno altra cosa podien ésser — fracassa- organització internacional d'estafadors,
clusivament del Parlament, el qual en
Cxs si, que la sera absència no ha
ràren.
Aleshores els elements directors de com ho demostra el fet que Stavisky
que
es
legisles
amb
requaniaquests
últims
temps—diu—absorbia
-edit
la F. A. I. iniciaren un moviment nou conegué l'alemany Bernal, i que len fer
• e i el patriotisme que calia. La
pidament les tasques de les comissions.
gestione perquè es pogués naturalitzar
en els costuras i lluites sindicals
deserció capriciosa no ens
Enumera les Beis que durant aquest
ni un minut de dormir ni ens
Catalunya, que es caracteritza per una francés. Pena és a les sales de use an
últim periode ha aprovat el Parlament.
disminució en la producció. Fou en Stavisky conegué la majar part ule la
ct esqueixar un fil de roba: el
Les vacances no tenen altra finalitat
El senyor Companys somrient
aquest mornent quan la classe patronal gent que mes tard es veieren compli—con t inua--que preparar tul nou pro•• •Se que ha produit la buidor deis
fotògrafs
va presentar-se a la Generalitat denia- cate en l'afer. Un dels que tingneren
davant dele
- escons ha estat sernpre perfecgrama legislatiu tan important com el
nant autorització per a declarar el lo- més influencia sobre d'ell ion Haeller,
que hem esgotat.
• sPt descriptible. encara que vultumbe
taus i sanear les fabriques del rann de co-propietari del Cerole, conegut
conveniencia de procedir a la suspensió
_ e. ler creure tot el contrari.
Entre les Beis que sotmetran a l'aViena, 22. — Als circols politics es en els medie deis traficante per Sudraigua.
Cada partit és un neón, i elle sa- de les tasques parlamentaries, fins a provació de la Cambra figuren: la del
América amb el nom d'Eugeni el Jales. creo que els treballs prelimínars per
El
Govern
de
la
Generalitat
prohibí
'san que els corve: quan estaran l'elaboració d'un non pla legislatiu. Amb referéndum per a dissoldre el Parlaa la Constitució provisional ¿'Austria
l'escuelitas locaut patronal i commina els Aquest ten perdre a Stavisky, al cercle
ja quasi acabats i es pot comp• ,ts de fer el bot tornaran a ocu- aquest motiu, van revestir singular im- ment: la Ilei electoral: la hei de la Dipatrons a no trine tractes ni pactes de Sant lean de Luz, diversos milions. estan
- le senas llocs, i tot , si fa no fa, portáMcia les manifestacions que con/ a visió Territorial: la llei d'Incom patibitar que la sera publicació tindri 'loe
amb organitzacions declarades fi a de (luan era a París, Stavisky jugava
- "esa fanal, lora dele entrebancs corollari a les opinions emeses pele cape litats; la Ilei d'Administració i Co mpularrsr
del mes sur SOM, tal cona
grosses quantitats al isacarrá, enceses
la Llei, oierint protegir la Ilibertat
suscitaran nornes pel dir del de les minories parlamentaries va pro- tabilitat, i diverses Ileis dels departaja baria aaunciat el anceller Dollel compliment deis eontractes 1'u
- rinales de Haezier.
treball
i
nunciar
el
President
de
la
Generalitat.
de
Cultura
i
Treball
entre
alises.
elector. ene, segons es veu, s'imluso.
me ras
entre patrons i obrers. El Govern. vetAixi l'estafador va I ligar !Imites
El Govern desitjaria que en la nava
, eta moIt més que nosaltres de Les paraules del senyor Companys. eaEl text es basa en el projecte elaIlant ensems per reconomia general del amistats, entre altres amb Romagnino,
borat
pel ministre doctor Ender ,
abandonat, cense que ele seus tegkiques tant en el que fa referencia etapa parlarnentäria els escons de Lliga
sopaís
i
no
podent
tolerar
tina
acciti
Mame
discret
i
una
mica
esborrat,
a
la
qüestió
social
com
política,
presenCatalana no estiguessin buits com en El senyor Lerroux fa declaracions
preves/ la creació de Consells cultu-eta intentin defensar-lo.
legal a les fabriques de referencia, de- bretot al costal d'un altre arnic de Statació
al
Parlament
d'un
non
projecte
de
d'altres:
l'actual.
Nosaltres
no
ens
alegrem
d'aral,
econärnic
i regional. aixi cenit un
té aquests perills i
clari que, previa una informació cucar- visky, Georges Hensult. Diverses
Consell d'Estat. A falta dorganit's ho harem pas de dir: i no els llei electoral, trabares' un agradable res- quest fet com el senyor Ruiz, perä els
nevada als delegats del Treball, es tan- gades condemnat per crims, a Paris, a
tot
Espanya.
i
això
suma
a
.56
a
la
Cambra,
la
qual
aplaudí
en
diverenorme
una
zació per corporacions, els membres
acusem pesqué no compleixen amb
'7;+c de gran enea valer ressuscarien les fSbriques en les quals es cuan- Londres i a l'Argentina, tingue tambe dels Consells cultural i econòmic, sedense. Ells—continua—re pre senten un passa pesque durant molt de temps, per
- aquell pintoresc nefast de les ses ocasione el discurs del President.
imperi del caciquisme, es va incórrer en preves la disminució de producciú o un dancing a Clermont, Ferrand. Hein rien nomenats t'el Pre sident fede ral a
sector
politic
important
que
representa
ns
municipals
que
tan
ahomi'e
qualsevulla altra maniobra en el según din que ion Henault qui acompanyà
uns interessos antagemics arnb els nos- la próct i ca viciosa de pagar serveis poproposta del Govern.
ens baria semblat sempre. Mala
litice anrnb lloguers de finques despropor- de treball. amb l'esperança que aques- Romagnino quan aquest aria a Londres
En virtut de la Constitucin provitres, perla existents j respectables com
P ensaciót les arlequinades candisla sessió a les sic en pura
cionats al valor intrínsec de les matei- ta determinació servirla d'advertiment a dipositar les joies de Stavisky. He- sional, el president federal quedará
Comença
s
alises.
No
dic
res
mes
sobre
aque
' , •s no neutralitzaran la defecció de la tarda, sota la presidencia del se- els
xes finques. Si aquesta suma es pren perque la majoria dels trelialladors. que nutra fou tumbé el gran arnic de Trenri lambe autoritzat per a promulgar det
a
q
ü
e
s
i
ó
p
u
m
'
a
c
r
i
d
n
t
a
la
llarga
aguces
joc
-lament:
'r.
serien amb disgust les maniobres perlar- Vale. i fou a aquests homes que Sta- crete d'urgència. Es diu que l'organsor Casanoves.
patriota i danticatali per remarcar unes per annortització i interés d'un empres• e t na al qui el fa. En la próxima
mit, Ss natural que pugui concertar-se badores esmentades. reacciones i reina- visky acudí quan volgué escapar-se. EuAl bane sermell hi ha els consellers discòrdies existente.
heinswehrer ha formulas una
- a pariamentSrla será discutida.
via legal, els serl e drets, geni el Joier II conipra juico, al Eorlic's, demanda peroné sigui Melosa a la
Recorda també els projectes que la rapidament. Els dos primer,: anys re- dignes, per la
Isament, la Ilei del referéndum de Governació . Treball i Cultura.
frenes.
tenint
en
cumple,
demés,
l'esperit
de
10.000
per
valor
de
Una
majos
despear
per
Constitusió cedes clinsules referente
Després dels precs i preguntes es conselleria de Einances está preparara en presentaria nixit
'Isa a la dissolució del Parlament:
tan aviat com estiguin solidaritat que ele. obrers del rann de
Segons el diari "Le .Tour", fosen
als hehreus residente a Austria.
relació amb el traspäs de la Contribm a l'Estat ; però
nutats de les eiretes l'havien re- nas s a a la
Vaina han de sentir envere ele seus sres d'aquesta banda els clea mataren
aixecats
els
edificis
es
dismInuira,
pesEl julens austriaca es dividirien en
ció Territorial que s'efectuara el pri-asrla amt, insistencia: es possible
que es consigna en pressupostos companys dels nitres railes de l'ad tex- Stavisky, operant en servei comandat tres diferente categorice, una d'elles
VOTACIÓ DEFINITIVA DE
ara di:min que no els interessa:
mer d'abr il. Aquest tre•spas—mandesta- que el
til,
que
sofririen
perjudicis
evidente,
bars
intedadeis
amem
p
a
g
Frolic's,
gent
per
a
llogners
paseará
al
del
Itera
DUES LLEIS
abarcarla els jueus (me ja residien
ens és necessari per a estructurar els gres7 per a elle. yergue el públic que
ja amb reducció de torns. si no riors de Montmartre o de MontparnasAustria abans de la guerra i les
supostos ¡ coneja:1- a fans les nostre pos- quell servei. la xitra dt cost daque.‘ts iniciats
s egueix haurà de pencar que
En votad() ordinaria i anula el quórum
d'AI - dues restante. els iueus arribats a
civils a provincies. es poses trava a l'actitud denunciada.
s
se,
barrejats
tarase
en
l'assassinat
edificis—Govern
g
asibilitats económiques.
eaovaren aleshozes o que ren
regiamentari eón %pros:mies seguidament
h:g.
7
6.1
a
la
leert Prince. (Segueix
Aliste:a durara i despees de la guerra.
(Segueix a la pagina
El Govern té tansbe una altra finalitat Delegacions de Finances, Ministeris i
• • ara, i potser pensara Iré. reina i definitivament la Ilei de Bases per a
a Madrid—pujara
respectiv mi/cut. 1 rs reconeixeria, no
i no nostra es dilucidar-bus: rorganitzaciO de la Sanitat a Catalunya. importantíssima: vetllar i mantenir l'or- alte re dependències
•
loco milions de pessetes.
ohstant,
el servei militar prestat pele
prop
de
alió
que
redre públic i combatre tot
e • sestant el% Argana de l'autora- I Llei de Sindicats Agricoles.
Mero, i els //limite especials que haEl segon purd dvi pla es el de la
presenti una alteració sisternat ica o espovan fent el seu servei: Catalunya
A continuació se suaren la sessió per
amtest
in
contret
anule la
g
rádica de la tranquillitat pública. Nos- xarxa eléctrica nacional. En
'a beis poca co sa s i es fes plat mitja hora.
altres —continua — heno d'enfrontar-nos sentit hi havia a Espanya tanteigs
.1>
e ualsevol rebequeria electoral.
•111.••n amb els prohle mes que se'ns presentiru. i treballs interessants de Governs
puix que no ens interessa esquivar-los i anteriors a la Dictadura. La nostra
L'ANADA A ROMA
tendencia és reviure aquest gran proanar passant temps, sinó resoldrels
que
i nediatament cucara que se'n derivin di- jecte i identificar-lo, en tot co
DEL MINISTRE D'ESTAT
sigui possible, arnb la degluta garanficultats.
'Esteni orgullosos de la classe techa- tia del pais. Cal utilitzar molts salta
de
conadara catalana, que tanta serenitat
daigua ja denunciats, i altres
Madrid, 22. — Solventades les
seny eins demostra; amb el seu carácter neguts pub no denunciats encara.
dificullats que sorgiren perquä
volens que quedi marcada la nostra ac- Amh una importancia majos, és
el ministre d'Estat enes a Roma
a m'esta : n nue ha vent-hi a Espanya
tuació de govern.
a exercir Ins missid que el Govera
Prevenim a l'opini ó pública nlime som moltes mines de carbó que no són
Ii havia cnauifilul, hum te per se.,
govern pels vots de la majoria, i per remuneradores, poden ésser utilitzagilt- quo el senyer Pita Remero:
tant teninn el dret de governar i tenis des en boca mina per a establiments
emprendua eh viatge ami que
una forea per a sounetre els que s'hi opa. d'estacions termiques. Es indubtable
hagin transcorregut les festes
que bona part de la nostra terna no
sin.
que es preparen per tal de conaNosaltres, republicans, demficrates i pot tenis l'alesna deis grane embasmerorar el tercer aniversari (le
esquerrans, Mimaren/ sempre la !len ; po- santeras o de les conques !Mirodrem fracassar, pesó luan iracassarsin gràfiques. Gràcies al !luid electric,
la proclarnació de la Repúblicts.,
ser una actuació hipócrita i parcia!. eis modestos camperols poi ran insDimita la seva absenria, exer-i
ta/lar inotors que permetran. en
(Molt sé.)
'irá la cartera d'Estat probable.e.
Dirigeix una cordial felicitació als di- limite Roes, extrattre alguna situada
ment el ministre d'Instruecid
putats de la majoria i ale de les mino- a tres i quatre metres dc tersa. Cal
Pública,
o bit el cap del Govern,
rice que han collaborat amb el Gosern abaratir el fluid, i aixó nomes es
en aquesta etapa, i acaba manifestara qua pot aconseguir escometent una emespera que en les tasques futures tots presa d'amnesia magnitud.
en, farem dignes per la nostra actualis radioditusi6 es un altre dels
ció de l'autonomia de Catalunya. (Afilan- problemes que s'han de tractor en
diments3
aquest pressup o st extraordinari. Cal
Eh PRESIENT pregunta si la Con- arribar a una gran expansió de la
tea esta d'acord amb les vacances par- radio, per tal que el pugui installar
lamentóries, j con, que eis diptitats is- en Iota ele nobles d'Espanya, car te'
Luxor, 22. La nota facultasenteixen. aixf s'acorda.
tiva facilitada pele metges que
tanta o mes importancia que l'escala
Seguidament s'alza la sessi4 a
per a aconseguir una notifica d'aptoassisteixen la duquessa cl'Aosta
quinte de vnit del ve5pre.
SETMAN A DE PASSIÖ
pa,nent de cultura.
L'emalosio u sna bomba a les cuita eres de Cameles de Sant Andreu. diu que l'estat de la malalta he,
6,
publique/o
el.,
construcció?-.
"Pre(s
i
la
(A
la
Mainel
de
---E1 rana El ram! El ram
millorat foro.
"Pels palsadisios")
Irgunter"
(Seoteix a /a hig. 5 coi. 4 . 1 Les brigedee arranjant ele deaperfect u de lee conduelen§ de gas 1 d'aigua
Obrita Obrita Obriu, que voleen entran..
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EL CINEMA
SI ELL VIVIA...

ta pellicula, dirigida per Erich Engels, producció Aafa, de Berlín, interpretada per Charlotte Ander i
;folian Rieman. La música és de
Heinz Letton.
"En nombre de la ley"
Producció Pathe-Natan realitzada
pel conegut director Maltrate Tcurner i interpretada per al arcelle Chantal i Gabriel Gabrio. Aquesta pellicula
és la base del programa del Capitel,
compost de films de Seleccions Filmojono.
AL COLISEUM
"Civismo"
El titol original d'aouesta P el
"Song of the Eagle". Di--licuaés
rigida per Ralph af urphy. Adaptació
cinematogräfica de l'obra de Gene
Towne i Grahant Baker per Casev
Robinsa i Williard Mark.
L'e film que ve precedit d'una excelient critica i que a jutjar pels intarprets poden/ esperar una bona
obra. En els principals papers femenins veurem Mary Bria n, Jean
Hersholt i Louise Dresser, i en els
masculles Charles Bickford, Richard
Arien i George E. Stone.

Un deis desigs del mestre Vives era
portar al llene "Doña Francisquita".
Després de mort, el 5eu tan Josep es
disposi a realitzar el desig del seu pare.
Cerca capital a Espanya; viatjà per
l'estranger, j aconseguí l'adhesia i el
suport financer del senyor Davis Oliver.
Ja és una realitat el desig del mestre Vives. Molt aviat 5erä estrenada
al Fémina "Doña Francisquitaa.
El senyor Josep Vives i Giner ens
ha dit, a propasa d'aquest film, que era
una pellicula que conserva tot l'esperit
de l'obra teatral i, demés, el dinarnisme internacional de toses les graos produccions. Pellicula feta amb el cap i
proiundament sentida amb el cor. Introdueix una innovada en la producció
nacional, la daconseguir una apera filmica.
Digué que estava satisfet del resultat
obtingut, i afegí que sets els que hi han
intervingut han sabut fusionar-se en un
to harmònic i valuós.
Jean Gilbert, el gran compositor
intim amic del seu pare, ha estat l'adaptador de la música. i la seva tasca
ha estat extraordinaria.
Acaba dient que si el seu pare tos
viu es mostrarla orgullós com ell, i segurament com ho estaran tots els que
desitgen el progrés de la nostra cinematografia nacioaal.
SESSIO EXTRAORDINARIA DE
CINEMA AL FOMENT DE LES
ARTS DECORATIVES
LES ESTRENES D'AVUI Al Fornent de les Arts Decoratives
se celebrara aquesta nit l'anunciada
sessió de cinema amb la collaboració
A L'URQUINAONA
de l'Associacia de Cinema Amateur
"Esclaus de la terra"
Hi ha gran interés per a assistir a
"L'Opinió" avui a la nit a l'Ur- aquesta Katar', per a la qual han estar
quinaona presenta aquesta pellícula escollides produccions dels millors
de la Warner Bros-First National, deis nostres cineistes. Clourä el prodirigida per Michael Curtiz, la qual grama el reportattre cinernatogräfic
ens mostra l'odi dels blancs envers de l'Exposició alonografica de la
e:5 negres al sud dels Estats Units; Taula Parada.
L'èxit que obtingué aquesta cinta
totes les lluites. les passions, les vexacions que sofreixen els de color hi en ésser estrenada per l'Assoc i ació de
són reflectides de manera imparcial Cinema Amateur a la Sala Stualum
ha augmentat l'ex p ectació natural eni verídica.
La pellicula és interpretada per tre els socia del Farnent i els que concorregueren a armella Exposicia en
Bette Davis, Dorothy Jordan.
chard Barthelmes. Clarence Muse, ocasió de projectar-se per segona
regada aquest reixit reportatge
Hardie Alhright i David Landan.
d'E. Ferrer.
"Colón traicionado"
En aquest mateix programa es donara aquesta peNicula, iilm ci)mic inspirat en el descobriment d' América.
Retalls biogràfics
Ens diuen opinions autoritzades que
és una veritable iiiigrana d'humoGLORIA STUART
risme.
AL CAPITOL
El veritable nom de Glena Stuart
"Un testamento original"
és alrs. B;a i r Gordon Newell; nasSeleccions Filmofono estrena aques- qué a Santa Mónica de Califòrnia
4 de juliol de talu, filia de Frederic
Finch i d a aughn Stuart.
Assisti a l'escola Grammar de Santa
Mantea i desatas a l'Institut i a la
Universitat de Califeania. Es graduà
en filosofia, d'estudianta arengué
P art en representacions dramatiques.
Com a artista triontii al teatre Berkeley, cIEverett Glass; arengué al
seu carnea es principals papers de
"The High Road", "Lady of Seandal", "Interference" i a lares. També
triomfä a la colania dartistes
Avul al vespre "L'OPIMO"
Carrnel-by-the-Sea, a Califa/mía, on
aparegué al teatre Golden Boss' en
presentará el primer film
"Gode of the Lightning", "Masha,
social que emancipa de la
tire Sea Gull", "Kendal Trayne",
"Second Man", etc. Al teatre PasaIdea soviética
siena, de Nora York, trioinfa. en
'Twelfth Night".
Quan Glaria Stuart es feia aplauWARNEP. PROS . PrIRST NATIONAL „Pverertrc.,
dir en "The Sea Gull", Felip Friedrnan, an dels directors de la Universal, h dona un paper que el 5 de fen firML1111,5•00MTIVI
brer de 1932 assumi novatr.ent triomlata. El fill del president Laenunle,
ja aleshores director general de oroduccions Universal. la contracta, i
Glòria debuta en "Street of Women".
En "El Caserón de las Sombras",
amb Karloii, trionifä de nou; despees, en "Hombres sin miedo". arnb
Pat O'Brien i R. Bellamy; després,
en "All American", en "El pacifista'',
en "El infierno en vida", en "El
hombre invisible", etc., etc. Glaria
Stuart balla admirablement, neda i
escriu novelles. En la temporada vinent Glaria Stuart assumirà papers
en els quals ens mostrara la seca formidable ven.

CINEMA AMATEUR
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iem la vida americana de dos lustres
carera, ens n'explica la raó.
—En primer lloc — exposa Arlen —
els estels femenins retasen provar-la
tan solament perquè temen augmentar
(le pes, i, com sigui que no ignoren
que les persones grosses no sön fotogélaques, no hi ha qui les fati beure ni
sin inofensiu gel de l'agradable liquid.
Per aquesta causa, en les festes de la
colonia cinematogralica no se serveix
cervesa, ni en arenen els homes als
restaurants i cafés quan van acompanyats de les traes esposes o d'una noia,
i cs resignen a no beure'n si la seva
acompanyant declina a fer-ho. Arlen,
no obstant, és gran partidari de la cervera, i en acabar-se el rodatge de "Ciritmo", fou qui t- eb amb mas gran alearía la invitació de l'animador del film,
RalpIr Murphy, per a assistir a una
"teer party" a honor dels artistes del
film, Arlen, alary Brian, Charles Bickford, Jean Heraholt, Louise Dressea
Anda- Devine, George E. Si gne i la resta de components del repartiment
quest. I per ha que alary Brian no
acostuma a heure ni una sola gota d'alcohol, es mostró encisada i fins es permeta el luxe de beure tres bocks de
gelada cervesa.
"Civismo" es una pellicula de gran
contingut social i humä que molt aviat
veurem al Coliseum. Ens mostra un polar en peu contra els assassins de la
societat sotmesos a l'imperi de la Ilei
mitjançant l'enèrgica cooperada dantcritats i ciutadans.
'4 Per tal d'alleujar els nens de les
tribulacions que el sea avi els ha istparat, Thomson Burtis sita dedicat a
esariure per a la revista "American
Boy Magazine". Burtis, autor de "Madison Square Garden", que Paratnount
ha adaptas per al llene. comuna la seva carrera escribint cantes per a iris,
2erqué es cregue endeutat amb ells a
causa deis sofriments que el seu avi
els tela passar. El set] avi, James
B. Thomson, ha causat i continua causant l'angoixa de gran pare de la ¡avenad americana, ja que seas són la teater part dels Ilibres d'aritmatica que
s'usen als collegis deis Estats Units.
"Iladison Square Garden", que demà s'estrena al Coliseuna és una comedia esportiva, d'intensitat, ceo apareixcn
r ack Oakie, Marian Nixon, Thomas
g eighan , Zasu PittS. Lea, Cody. William Boyd, em., i els antics campinns
mundials de tots el, esports aria ocuaats al Madison Square Garden, cm
abures conegueren dies de glaria, reduits
avui a vegetar aran a funcionaris modestos per no hacer après a temps la
aelebre faula de la forrajea i la cigala.
ir Fas cstudis Orphea Film tornen
a adquirir la seva màxima activitat.
Multituds d'obrers que envaixen ele immensos tallers de histeria, pintura i decoració. Decorats que sorgeixen, cose
per art de magia, en els "sets": Aqui,
l'interior d'un humil establiment ; tala,
rhall" d'un hotel. A una ordre de la
direccia aquests decorats seran substituits en pocs minuts per altres de la
mas oposada perspectiva.
Es increible l'activitat d'aquests estudis. El temas té aquí mas valor que
l'or, i els productors l'aprofiten amh
extraordinaria celeritat. L'interior d'un
sai6 regi es construeix í es manta en
un dio, s'utilitra una hora i es desfa
en pocs segons.
Avui es dia gran. Es comencen dues
rellícules enserns, "Aves sin rumbo" i
"Sor Angélica". Als camerins, els artistes esperen a isser cridats. El maqaillador pinta el cutis d'una futura est el.
Ana. en un taca, diverses noies que
fan les seves primeres acreces en el cinema, comenten:
tan rar
— m Heu vist quin nialuillatge
ens posen?
—A mi fins miran maquillas les
mans.
—; Tina uns desigs folls que em fatal un primer pla!
— ;Si jo migues ésser una Greta Garbo! — suspira la més jovencta.
Han comeneat les arares sIe Ilusos. i
els "sets" serr.blen embolcallats en flames blanques.
Igual que les llumetes are tremolen.
voluptuoses. en els cervells d'aquestes
j et-Iniciale s fines, de carie i os, que es
van a veure en penícula per primera
Un timbre crida estrident a l'esta('
i a totes les portes s'encenen els Cc
"silenci". Súbitament, les a
pendincies anexes a l'e s tuli sembar
quedar neme vida. Només alla, en c.
"sets", ros esc altar-se la veu clara
rítmica de:, artistes que van dient,
maaaton, el dialeg del papen que re
presenten.

j .:1!< dr

mirable tasca en "En nombre de la ley",
j aconsegueix l'encarnada d'una dona
que solament se sent daba quan neix
en ella el veritable amor, del qual sempre cregué burlar-se.
* Una nova companyia anglesa,
"Progress Pictures Ltd.", juntament
amb Gaurnont British, está realitzant
Forbidden Territory", adaptació de
AVUI, ESTRENA
Dorothy Earmun, de la novena de
Dermis Wheatley, la qual passa a la
U. R. S. S. Aquesta pellícula és interpretada per Gregory Ratoff, espe11115 GOANS
cialMent contractat i vingut d'Hollywood.
Seleccions Filmlifono
* Conrad Veidt, després d'haverlo vist en " El jueu emite'', el veurem
fent de jura ultra regada; aquest top
es tracia de El Mea Stlfs - , film de
la Gaumont Britisb, que és dirigit per
Lothar alendes. En la interpretació
figuren Benett Hume i Cedric Handwicke, aquest darrer molt conegut
el teatre anglas.
Eh film francas "Le Petit Rol",
*
de Julien Duvivier, que estava prohiba per la censura alemanva, ha estat autoritzat recentment.
* A Polania slian publicas unes
dades oficials de la producció cinede l'any 1932 (es veu
matográfica
wa CC II O hiE A-116..M0FORIND..
que les Coces oficials van lentes). En
agítese any la producció nacional ha
un ti dels films exhiUna obra anguniosa pel seu representas
bas. En amo i 1931 era d ' un 8. 2 %
i d'un q respectivament. Les pea
to de veritat. La tràgica licules
projectades stC,n en la següent
relamió:,
el 51'S ale de- preduccia ameexistencia dels traficants
ricana, el 15'1 de producció francesa
drogues. Els seus amors, els i el 74 de producció alemanya.

CAPITOL

seus odis, els seus crims

EG DINERO NO ES
Lk FELICIDAD
La mes divertida comedia
del gran còmic
FRITZ KAMPERS
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4, Gabriel Gabrio i Mareta Chantail , heus aci dos artistes del cinema
europeu les respectives creacions deis
quals en la cinta "En nombre de la ley",
de Sele:cions Filmafon, que dintre pees
dies strä estrenada a Barcelona, han
merescut els mes calorosos elcgis de la
preMSa europea.
El primer d'ella Gabriel Gabrio, ben
coneaut del nostre públic, no necessita
que fem cap comentari sobre la seca
personalitat artística. No obstant, ella.
Mareen Chantall, ha estat considerada.
després de la sera actuada ett aquesta obra, com a una de les troballes del
cinema sonor. La sera bellesa, el sea
somriure. fan de atareen Chantan la
vampiressa més bella del cinema europea. Per altra banda, els seas dots ant 'aties l'eleven a un primer pla, comolidat tnas encara després de la sera ade.exammorareem...mablz:en.orm.nem••nn•

FANTASIO
El film
de la nimnatia

SU ALTEZA

LAVEVIDEDORA
NADIE Val
Alee0ENIAIlkemealanAito

D'UN FILM A L'ALTRE
Jobn Gilbert torna al cinema,
després d'un allunyament de cinc ama,
per tal sie reaparaixer, al costat de Gre-

Es prega la puntualitat,
per figurar en el programa,
vençudes toles les dificultats, el film
"COLON TRAICIONADO"

divertidissima paròdia bisaariea

del deseobrirnent
d'Amèrica

ta Garbo, eit el film aletra-GoldwynMayer "La Reina Cristina de Suicia".
que s'estrenara praxis-llamen Aquesta
pellicula ha merescut elogis unänimes
de la premsa dein paltos on s'ha presentat. Tots els critics coincideixen
qué John Gilbert, en aquesta achícala.
posa el seu talent d'actor de rinema
sonor al mateix nivell que havia aconseguís en el cinema mut. Acompanyen
Gilbert i Greta Cr s bo Jan Keith, Lewis
Sinne i Elisabeth Young en "la Reina
Cristina de Suecia". Mamoulian ha dirigit el film.
4, Mentre els ciutadans de aran
part deis Estats UMts frueixen betetet
cervesa fins a quedar tips, Hollywood
i els seus estels continuen fidels a la
llei seca, i solament es permeten el luxe de beure un bock de cerreta de
tant en tant.
Richard Arlen. protagonista masculí
de "Civismo", en la qual pellícula se-

Llegiu tots els dijous
u1

* La Gaumont British, penqui
Elstree assoleixi en tot la categoria
(le Holl n wood, en la pellícula en cura
de realització "Princess Citan-111,1g"
exhibirä un avió de gran tamany,
construtt expressarnent, igual al que
guanyi la Copa del rei d'Anglaterra
de l'any pastas.
* La Fox ha inauguras un nou
sistema de pagament als actors: és
el de contractar els artistes per una
quantitat estipulada per peilicafa. i
no per setmana, corn fins ara s'ha
antat fent als Estats Unes. Aquest
sistema, que és el que se segueix a
Europa. creuen que els pos ésser una
de les farmules encortinades a solucionar la crisi que travessen, ja que
així no binan de sostenir contractes
desavantatjosos per a la productora,
quan 1-estel" descoberta ha estas un
iracas. Ara ja veurem el que Ins diuen
els de primera magnitud. si atnb
aquests seguiran la norma adoptada
* El director John M. Stahl, que
treballa per la Universa!, esta cercant
per diverses ciutats dels EE. UU. la
"mulata". mes bonica que trobi, no
per proclamar-la "Miss Mulata" ni
res que s'hi assembli, sitió perque interpreti el paper principal de "Imitada
de la Vida", que pensa conten
car a rodar dais de poc.
* Svatopluk Innemann, un director txec, ha començat a rodar la comedia "Zblata do Lotizea L'"scenario" d'aquesta aova pellicula txecoslovaca as d'un individu que fins ara
ha estan kilt de xoter de taxi.

La Música
NOTICIARI

EL TEATRE
LES ESTRENES
BARCELONA: "Alguien"
comèdia en tres actes, de
F. Moblar
Franz Moblar segueix volent en-

cisar el públic aria) la fórmula, que
lea fet crea, de la realització d'un

somni, d'una aspiració profundament
sentida per un dels personatges. Es
una fórmula molt simpática de teatre, molt seductora, sobretot si l'autor
té l'encera que no rnanca en moltes
obres de afolnar, que el somni realitzat sigui un denominador comú a
moites vides. En "Alguien" el sonini
és propi especialment de dones suspectes, atediades i ocioses.

L'autor ens presenta una senyara
una mica equivoca, entre artista, cocota i milionäria, filla (l'un aventuren, per culpa deis embonas del qual
s'ha vist separada del seta primer atarae Insatisfeta, passeja la sera beutat
pele grans hotels. una mica lassa del
murmuri de ciesig que sent al seu
voltant. El seu somni és ara de tenir
un marit que signifiqui aparentment
la seca vida i que sigui una cosa aixi
com una mena de pateas de cors per
a les seves irregularitats i els veas
capricis. Es a dir, un marit que sigui
un gran senyor, que posseeixi titols
i que a la regada no li causi cap desead) ni cap imnertinéncia.
Vet aci. pera, que l'atzar la fa trobar aria) el sea pare, que fein a:guns
anys que no havia vise i del qual ni
tenia noticies. Es un borne d'una imaginacie, brillant. Adora la sera iilla
a la seva manera. Assabentat per una
conversa, en la qual matuarnent es
confessen, dels vagues desigs de la
seva filla, Ii promet, COM a campensació del mal que li ha fet, de proparca:mar-1i un mara tal com ella
desitja, un marit perfecte. En sentirá
la seca ombra protectora, pera no
n'haurä de suportar mai la presencia
física. En realitat, es tractara d'un
personatge imaginara En la sera creacía, l'autor esmerça el neu millar
enginy. Troba it i rmules afortunades.
de les quals una de les millors és
aquesta: "pago a/mostos, puja que
existeixo". I, en efecte, ¿cita es preocupara davant d'aquesta realitat tan
sn di
o ienxei nstyéc
o o
vi ta
de nl' te: s c i agié
unll,s gtia
quilos
carn humana?
La torea de la illusió as altrament
molt gran. Aviat aquest marit imaginari tindrà amics i enemics. Horn
Ii atribuirà deutes i voldrà cobrar-les.
lana senyoreta que ha tingut una re-

manifestacions simhaniques. Per a assistir-hi cal inscriure's previament a
la secretaria de l'A. O. de C., Alt
de Sant Pere, 27, principal, de les
set a les nou de tols els dies feiners.
Revista Musical Catalana. — Heus
aci el sumar' del número d'aquesta
important publicació, butlletí mensual de l'Orfeó Catala, corresponent
al mes de febrer: "La siistribució dele
instruments en l'orquestra", primera
part d'un treball en el qual Antoni
Gallardo estudia i critica les planea
pals col-locacions dels instruments a
l'arquestra en relació amb el seu efecte; "La histaria manchal de la dansa,
de Curt Sachs", article del jove musicòleg alemany Otto Mayer, expréssament escrit per a aquesta revista,
que constitueix un ben conscient
estudi de la important obra escorotada; "Força i noblesa de l'Orfeó Catala", reproduccia d'un article aparegut a "La Ven de Catalunva" i
signat pel mestre Joan Llongueres.
amb motitt del recent homenatge tributas per l'Orfeó Catalä als celen directius senyors 'al oragues, Estany
at illet.
Esmentem Samba les seccinns habituaba "Orfea Catalä" (festa íntima
d'homenatge als senyors que acaben/
Mesmentar); "Fundacia Concepció
Rabel' i Cibils" (XII Concurs, any

L'Orquestra Patt Casals a l'Asaociació Obrera de Concerts. — Els
concerts stniftänics que anualment
l'Orquestra Pau Casals oicreix als
afiliats de l'Associació Ubrera de
Concerts constitueixen sempre un esdeveniment artístic de la més alta
qualitat, tant pel prestigi indiscutible
de la meritissima Orquestra cota per
la coneixença que hont fa deis tnés
larnosos mestres directora i cancel-tistes d'anomenada universal. Durant
la tanda de primavera d'enguany,
persistint en tan lloable orientació,
l'Orquestra Pa u Casal s, sota el
g uiatge del seu benemarit fundador
i altres zrans mestres, i amb la
:ollaboracit) d'eniinents concertistes
-acionals i estran g ers. celebrara tres
.idicions simfaniques (reservades exatsivament als socis de l'Obrera).
s quals se celebraran al Palau de
Música Catalana els matin3 dels 1933: Composicions rebudes); "Moviment musical" (Madrid. Suissa.
iunienges dies 8, 22 i 29 del proper Barcelona i Palma de Mallorca):
,ahnt. Més endavant secan donats am- "Vida musical deis orfeona (le Cataplis detalls de tan transcendentals
lunya", "Noticiari" "Ohituari".
Completa aquest número ten suplement illustrat en paper "couché"
consistent en unes fotografies
ratee d'homenatge als senyors Moragues. Estany i Millet i sie la placa
en bronze i arreas que atta, aquest
motiu els ion lliurada.
Aquest número, com de casturn, es
traba en venda en els principals magatzeme de música i ral ia 3ca s de la
nostra ciatat, i en el local social de
l'Ortea Catalä.

MIRADOR
publicació de literatura, art i política

ES EL MILLOR SETMANAPI CATALA
Preu: 30 Ceniirns

lliscada amb les conseqüències consegüents, l'acusara d'ésser-ne ell el
culpable. No és abra el mis fort. El
mes fort és que la protagonista, és
a dir, la seva muller, se sent també
sobtadament gravida... Hora hatira de
desfer-se'n, matar aquest mara fantasma, de la mateixa manera aue
ha estat donada la vi da , P er defugir
tants compromisos...
L'obra e3, dones, un gradas i amable bibelot. Hom no pot pas dir que
sigui una obra per a un públic res.
tringit i selecte. No té res de difíca
ni arapiament de profund. Pera ami
i tot, d públic del Bar celona no bi
entra gaire. Per qué? Horn no troba
altra rail per a explicar-hm sinó la
que el palie esta avesat a un teatre
Inés realista, en la confecció externa
de les obres. Es un públic que act.
que li justifiquin tot el que passa a
escena. I cal advertir que aquesta ina
pertinent necessitat de justificació que
exigeix el públic en les nostres latituds porta a un realisme arran de
terra, que fa mas mal que be al tea.
Ore castella i al nostre teatre. Cal
admetre, al teatre, un acople marge
de convencionalisme que deixi ama
més llibertat la fantasía.
Hont deia davant l'obra de Molnar:
"E, inversemblantl" 1 en efecte, es
inversemblant la invenció en ella mateixa: pera aquesta inversemblança
precisament servia d'estímul a l'autor
per a exposar unes guantes veritats
d'ordre moral i psicolagic.
Domenec GUANSÉ

TEATRE AMATEUR
A Barcelona
Foment Autonomista Cataiä. — E
diumenge passat eh Quadre Escena
alossen Cinto, que airigeix el senyer
Andreu Guixer, representa la cornada
en tres actes d'Iglésies "La fallen
de l'amor", bou interpretada per
senyoreta Lluisa Riera i els senyors
Folch, Enric, Guixer, Permar;yer,
Bargalhí, Borrelles i Duran, ultra
daca actrius professionals.
Tertúlia Manelic. — El diumeng2
passat el quadre d'aficionas; d'aquest.
Tertúlia representa l'obra "El sea:.
cel". la qual ion dirigida pel seny , e
S. Capeila i interpretada per Isabs:
Tortajada, Adelaida Montolio, Teresa
Sirvent, Empar Sala, Enric Castanyer, Salvador Capella, Daniel Fapanyol, Antani Sala, Rafel Rossell.
Joan Bartola Robert Gabriel, j0a7
Amengual, Ricard Gonzälez i alicata
Coll.
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AVUI, ESTRENA
CHARLES DICISFORD
RICHARD AR LEN
HARY DRIAtt
JEAN HERSHOLT

trrem.kt.

buh!
AHDY DEVINE

“ORGt C. 5 Teta

La inoblidable Iliçó d'un
poble en peu contra els

illignenEMNINNIIRIMPIell
Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
7atalit 1 abans de les nou
del vespre, a la Redaccié:
Corts Catalanes, 589, 1.0
Les d'esports, a Barbarit,
lllflhlflOHuMuffnQllflm

professionals del crim
Es un film Paramount
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El problema clanubiä

Humorismes nazistes El Cap de "Le Guàrdia

Bonos respon al discurs de Mus- L'atemptat
solini, defensant la solució europea hering
era
de la qüestió austriaca
antisemita

contra de Ferro" declara daresulta que vant el Consell de
guerra per l'assassinat
una protesta
de Duca

!al de jer con.:n.rer el seu puat de diverses figures d'una solució austroContiasid rartanicatärio, Benes europea. D'antuvi els plans de la iediSeurs que fi1 les qualibt-na deració dartubiana preconitzats per
.errent avui _de la claredat i roe- certs medis anglesos i francesos. Praga
al:JMPallyades d'un evident
no s'hi ha oposat mai, però ha pres
nialgral el discurs part al seu favor per una solució que
ssolini, el anal no sembla licrz y r fe; ella en ven totes les dificultats. De tosobre cl cap da la Petita
tes maneres aquesta solució té en con-

,inistre d'Alces estrangers de Tse•
2nia ho circumscrit les seves dechs a la qüestia austriaca. S'U
.2: lasst:!, naturalmeni, a rAn. • no ¡eran,: el temi, sind perm.'
.• sir les niateises directrizis de les
acions. Ida demos/cut que la unid
afavoriria ni una
...angaresa
•:: ¡altra, ¡, cal :ami, constituirla
dels
frisos
damibians en
• zració
,,,es que na POSISien Sinä COmbafre
Austria. resions &M.S. ha de
,Ar la Sera absolula indepcnd.Meia,
inantenir ¡equilibri al Dnibi
t,-,ssibilitats de conflagració.
,inistre t.receslarac ha posa! ade
eilt Cocho:un/cut que cal, Pais
Per a fer pre:vler
perd que t i l le proa per
la deis cures. Arnb
chlranient que nenres la
cerdial de tetes les naciens
:•.- la independencia d'Austria
:l'Eu ropa Central.
erefeisa Benes! Una sela cesa,
pera diem:. El retar,:
i's
al tractat de 1922 estipula:
An:flaterra, Paila ¡ Tse.
:a independen.:.a
,-,•
tractat al
,r. altres nacions.
una
col-12.1dinet
.51
.
•
p-mants del frac.
i dc les al:res que puegueSsin
oblidar Aleman3a
• •:z eNt la supremacía p.,1;nca
• . -s al Danuld.
.(s de Benes haurien dc serd'advertiment, sind de crida
:' a i .S tiS lis CanielliSii.S.
tVli poden complar anib
aclarir la situacid
1 Per a
:
Snlinaçadora de rEtiroPa (cidra'
-"!.Vilzar económic a /n e ta els paises

7

PUBLICITAT.

tra Italia i Alemanya: la Petita Entena, econòmicament seria una perdua per
a Austria i Hongria i sohretot prepararia una tornada dels Habsburg. a la
qual la Petita Entena s'oposa amb una
intransigencia absoluta. Les perspectives de restauració dels flabsburg sen
avui iguals a cero. malgrat els rumors
que hont fa circular.
La sCIUCUS europea

Basta. dones, la solució europea, la
del protocol de Ginebra de I()22. soisció que no té res de non, però que respon als interessos de tots i que pot
totes maneres completar la S .-a:Ció italiana.

Austria h.a restar austriaca i. d'alIra banda, r.Anschluss no essem possi-

hle, cal oferir a Alemanya un compromis admissible impelan que Austria s i
-guincorpadstemnilmany. Cada un d'aquests Estats, interessats en la gitesti.'i d'Europa Central.
ei no és prou fort per ell mateix per
imposar als altres la seva solució del
problema austriac. ho és per fer fr acassar les salucions proposadee pels E s
art acord al-tasdvero.Cl,n
qual prenguin pan tant Roma com Paria Berlin com la renta Entesa.
Co ir.elaborar aquesta solució?
Del puta de vista potaje. que tots els
Estats interessants subscriguin d'antuvi.
d'acord amb Austria els principals politics del protocol de 1922 i acceptin envers Austria les mateixes ohligacions
que els guatee signants actuals.
Del punt de vista econòmic. aquest
estat de seguretat i de tranquillitatasseguraeia a Austria noves condicions
d'existencia.
Els debats de Stressa i memorandum italiä de 1933 poden fornir una
bona ba s e d. estudi per usa collahoració económica centro-euronea.
Sobre tot això el govern txec esta
cracord amb els Estats de la Petita
Finesa i amb Franiaa. Si Txecoslovaquia esta per un acord que es resnmeix
predominant
en un comnrcmis
u erquè de s itja vitae en collaboraci ó i
atetesels
dss
principals
ami stat amb
sal, Italia i Aletranya.
'Una solnció durable diri g ida contra
nosaltres sols o contra els altre', es cosa purament im pos s ible. Cal arribar a
entesa ileial tue sin gt rexpressid
lógica de lee relacions constants i pronoreione.ls de les fo rres en presencia.
Aquesta seeä la r; eteiria de la idea de
pan a ¡Europa Central.

- El ministre (Afers
senyor Benes, va pronun'. :necees passat un discura dacomissons Tafers estrangers
i del Senat txec, i exels seus punta de vista sobre
',lema de l'Europa Central i
de la qüestió austriaca.
importancia
Teques: document,
.
_;,areixera en llibreria en tortita
:sele d'una seixantena de pagines.
escapar a ringla. Es, a la ve., segons la manera de Benes. una
-ció historica i metódica de la
austriaca. aixi com una crida
una posició positiva. la qual
:leen Txecoslovaquia i la PC-,tesa per a oposició a la soluctO
EXERCICIS MILITARS
r.,ra de l'Ansehluss, a la solucio
i a les diverses solucions mi:sopees (Federació Danubiana o
PRESIDITS PER
austro-hongaresa).
solució proposada per Benes es
europea;
com essencialment
MUSSOLINI
,e ha estat donada pel protocol
•ebra de 1922. renovat en julio:
R n q ua. I d. - A raeroport (le
i que consisteix en la ga- Nloteeittorio s'han realilzat eXer,- per tots els Estats interesrieiS IllililarS per diverses es. Eueopa, de la independencia
. in del pri. iategritat pura i simple d'Aus- qlladre te s a pres&m
mer ministre, senyor Mussolini.
el que es refereix a la aolució que es trobana acompanyal del
i.ya de i'Ansehluss, Benes no sol s-secretari d'Aeronataica ¡ (le
-ecordar que fins a 1917 Ma- tots 015 generals de l'ext'rcit de
-,I mateix havien proclarnat
de Ilur pla de desmem- l'Aire. •
Després l senyor Mussolini ha
• . Austria. la unió d'aquesta visitat
l'estahliment de constrimalemany. idea a la qual rerions
aeronalitiques i les fitbri:7cl una regada per senipre en
• .:ar que trole-1%a l'oposició ab- quien que eS 'roben en curs tle
, ¿Italia. de França i d'Angla- ronslru eci(a que vindtan a forTot i considerat millor per a tust part d'un centre experimen: . a que rAnschluss no es realitzi, lal d'aeronätitica. al quid es doaguja no ha d'espantar-se nara el norn de “Guidoni" en
, eventualitat, si les gran; memnria del general d'arronän- riTueopa occidental no vota impedir-ho, ear, des del se- tira , que morí Oulant uns assaigs
pa ra e a ign des.
ei poble txec, set-flore hatut
.nada germánica. ha sabut semsabra en l'esdevenidor salva:ar. la seca existencia nacional.
-a . la lleialtat envera els nostres LA CAMBRA DANESA
- els compromiso s internacional;
.ractats de pau i el nostre late' ereonal ens comanden de no acCONTRA EL FEIXISME
7 la solució austriaca per l'AnsGopenhagtien, 22 -A la Cam,dinic en 'eventualitat desitjada per bra danesa ha esta! aprovat
rAlemanya link-nana, en qué Austria tercera lectura per -4. 6 vot s con.ingues nacional-socia li s ta, Benes tra. 18, un pr.ierle de Ilei pel
ni França, ni les altre, nacion: qua' es pridiibeix Vexistimeia
s convicció que ni Anglaterra ni trorganitzarions polniques de
•,aeressades no canviarien res a llar earäcter
,po s icid formal.
Han Vota! a favor els siwialLa coludió Italiana
deinnerales. demóreates i es_
Referent als protocols signats sua- guerra agraria, i en contra els
ra a Borra, Benes ha declarati
ronservad ors i comtinistes.
.7xecoslovi.quia i la Petita Entesa
Ilei serasilEl (In. projecte
• -sen, a priori, aquestes templaimmediatainent al Senat. el
ami, mal ull. Hom ens assegura
que el releitjari•
-antó italià que no van contra qual ho y , creu
tita Entena; que haurien de pre-,,,r. al contrari, el terreny a una
, ollaboració ¡ un acord sobre la base
L'AVIADOR BAILLY
tractats en vigor entre els Estats
Petita Entena i els a:tres Estats COMENÇA UN VOL CAP A
-essats. En aquest cas, Iluny
ata nosaltres els acollim anth saL'AFRICA
:acció. No hi ha dable, malaina27. - L'asiador
Villacoublay.
d ament, que certs passatges del darrer discurs de Mussolini poden em- Andre Raillv , Illie ar.ffilildnya
en
els
raids reeords
aetitir la possibilitat d'aquesta entesa Reginensi
Per contra, en5 oposariem amb totes d'anada i tornada Paris-Madal eS forces a aquestes temptatives,
gasear i PariS-Saigún, ha empres
durs conseqiiencies hallen d'esser el vol aquest matt a hord d'un
1 aband6 o la violad() de la Politica avió do 230 cavalls per a efertuar
del s protocols de Ginebra de 1 9 22 i
vial ge de 8.000 ipiilfunelres
1 932 , que han de restar per a nosal- de propaganda lutdst tea a D'avén
tres la gran carta de la politica cen.1'. Afrieti.
tro-europea.
El Ni lllg e d'allá& el venid zar('
ie luelona austro-europeas
passaid per Espanya, i el de torB enes analitza de seguida, per descart ar-les igualment, el que ell anomena les nada per Itàlia o Espanya.

Berlin. 22 . - Sembla que ratemptat
comes alar a la ilheinstrasse, i que noticies estrangeres suposaven que es traelava contra una alta personalitat del
Reich, anava dirigit contra un stiba
(lit austriaWc anomenat Olivier propietari Tun cinema cèntric, on s'exhibí "Catalina de Rusia, que motiva enérgiques
protestes dels nazis. i que llagué d'ésser
..tirada del cartel!. L'explosió ha estat
provocada per una granada de mi. Ea senyor Clivier i el conductor han resultat
inits greus.

¿Contraban d'armes
a Orient?
Hong-Kong, 22. - Als voltants de
Prata ha embarrantat avui el navili a
motor soviitic "Kunnetzlesso,l". que es
dirig ia de Leningrad a Vladivostok
am bgran quantitat de carrega.
Aquest accident sembla rodejat de
misteri. puix que el capita, malgrat haver-se-li demostrat que el vaixell podria ésser posat immediatament a flot.
descarregant alguna quantitat de niel-caderies, sin ha negat en absolut, i ha
impedir que s'apropie' els membres de
l'organització de salvament de HongKong.
Hom diu que el "Kunnetzlessou” porta a bord una canonera desarmada, aixi
cern diversos autocanots i torea quantitat de maquines de distintes classes.
Al costat del dit navili ha arrihat
ja un altre vaixell sovietic. i s'espera
que aviar n'arriharà un altre procedent
anadivostok.

On

Bucarest, 2 2. - En la vista
del Consell de guerra contra 52
memhves de la "Guärdia ele
ferro" per Vassassinal de president del Consell, senvor Dura.
lun estat interrogat el cap de
l'estimulada organitzacid, senyor
codreanu.
lent
resum dels molins
quals fui: fundada la "(Ruardia de ferro", ha expressat que
no eslava en relarions
.Adolf Hitler. ni t'ra lampar. rert
+pie haguessin ;una financer de Roma o de iterlin,
La "11iiiirdia (le ferro" no fuli(-hola mal elandestinament. puix
que lobs els seus inilividus i+slenlaven l'uniforme. L'any 1910
el president senyor Yacija Misia
idalmrat tui pla d'acota 511111 1 Codreariti que tenia per filial-O:II
de la "Guardia (le ferro" el comunista a bit
Roma n ia j especialment a la Besa ràbia.
Conerelant-se a la responsabilitat per l'assassinat del Prosident Dura, ha dit que era exclusivarnent de Constantinescu
flels seus dos cilanplies, i que
l'organitzarid no hi Misia interningla en res.
L'autor de Ea ssa ssina 1. s'u a
ralifieat en les seres declaraeions anteriors, o sia (pie la idea
Uatempiat 'mutua Ltura havia
il'el mateix i que Pis altres
esperialment el rap
l'organitzariO, eren absoutamput
aliens al fot i als preparatius.

S'assegura que
Von Papen o el
mateix Hitler
reemplaçarà
e Habicht

Insull? glo-japoneses no es

Port Said, 22. - Respecte al viatge del ¡Maneer en/enea senyor Insull,
corre el rumor que aquest senyor ha
transhordat un hidroavia durant la iravessia de la Mediterrania.
Tumbé s'afitma que el "Maioti s ". pea
ahans de sortir del Pires, ha canviat de
rumio ignorailt-le de moment on es dirineix.

Les converses franco-

angieses suspeses
Paris, 22. - Les converses francoangleses per als acords preliminars
d'un nou conveni comercial han estat
interrompudes-diu la premsa governamental-per les excessives pretensions ungieses. Ei tractat estipulat
quan Anglaterra era lliurecanvista
Eranea proteccionista. i aixi i tot el
balanç de bescanvi era favorable a
Anglaterra.
Avui les coses han canviat: Anglaterra és proteccionista. n'asna i tot,
i després d'haver aconseguit considerables avantatges ami) l'aplicació del
tractat. ara voldria nmdificacions que perjudicarien Eranea.
El ministre frances de Comen.., cap
de la delegacin francesa que ha anal
a Londres. no ha pogut vencer les
dificultats i ha tornat a París. Les
negociacions continuen per via diploinhica i es creu que s'arribarà a resultats reciprocament favorables per
a mi/blues parts.

EL GOVERN SUEC VOL

OBRIR CREDITS A LA
11. R. S. S.

activitats

On són els nazis austrlaes?

Les negociacions an-

A

Les múltiples
Et

reprendran
I.ronlres. 2 2. - El "alanchester Gnardian", ocupant-se de les
negoeiarions angli+ - japoneses .
ubiut que la notient donada per un
perihelio del matí, en la qual
s'asSeguravit que eI Govern de
Toquio eSi ProPOSaVa C111171'
repreSeldant a Londres per tal de
reprendre ainh el senyor itiniciman les converses (bat un. és
i"iimplelarnent infundada.
El Govern 1aponi's estildia
l'intorme que Va arlreçar-li el
senyor 3latsuedaria arria' de la
ruptura de les enlllenlailus negoriacions. sense que fins ara
s'Inigi rebut al Board of Trade
C ap nova noticia sobre agites!
part

EL JAPÓ VOL AUGMENTAR

Viena, 22. - El silencia que s'observa al camp nazi no deixa d'inquietar
eis centres governamentals. Hovn san
que els disturbis revolucionan; de
lehren han fet reflexionar els nazistes; des de 1'111nm:dual Habicht ragitaeid antigovernamental es fa sentir
molt menys. No obstant, els darrere
disturbis han donat avantatges als
nazis que no prenent part en la Huna
s'han atret rantistat de molts renoIncionaris que han vingut a engrossir
llar; files disciplinades. Pena no cal
creure que els nazis sin/ els únics
que Id han sortit guanyant: el Govern ha reforçat seriosarnent la seca
positió.
Tot aixó lis determinat un canvi
brusc en la política dels nazis, tota
idea d'un "putsch .' ha estat descartada com a massa perillosa. tant (les
del punt de vista inter:or con: exterior. No es tracta ara d'actuar en
ianátic e . sind mes aviat de fer una
Prop a g anda mes calmosa i més mesurada: es a aisrói que es dediquen
es seves troves. Hon/ conde Ilurs
mitjans: el sistema cellulari. matillevat abs comunistes i tota la propaganda per converses indivaluals. Els
nanas governamentals no re s ten ras
inactius rlavant la concurrencia i hall
doblat des d'algun temps la sera propaganda.
La niarxa d'Habicht d'inspector territorial és un signe bastant significatiu del canvi de táctica dels nazis:
anliest ca p no tenia relastiehat
zuda per adaptar-se a les exigències
de la politice i la mentalitat austriaca. El ser reemplaçament no es encara designat. perd hren pronuncia ja
tre snorns: Von Papen, doctor Hess
1 , en fi. el del canceller Hitler. que
prendria raier a les nenes mans
Aquest canvi no és pas la sola preocupació dels nazis que voten perfeccionar llur organització i sobretot posar per capdavanters honies de mis
edat i mes experimentats que els que
diri geixen -ctuament el rnoviment
austriae.
Aquesta calma momentania. signe
potser de la fatiga po:itica del poble
austriac. p odria ésser molt be noraDuda el dia que reaparegués
manera mes aguda la qüestió dels
Habsburg. Aque s t seria tocar el punt
sensible del national-socialiame que
s'aprestaria a tiritar anda totes les
seves force: contra la nionarquia.

ELS SOCIALISTES TRIOMFEN DEFINITIVAMENT
A BUENOS AIRES

Buenos Aires, 2 - Acaba;
l'escrutini deis resultals electoELS CONTINGENTS
rals d'aquesta trionifen
per majoria els eandidats norialistes i per la ininoria resulte',
NAVALS
elegits els del partit de la GuiToquio, 77. - Segons una deri-brilla.
el:traen:, ibe cariacter no oficial, el
ministre de Marina japones no
ha modifient la sena determinaLA CAMBRA IRLANDESA
cit.) d'insistir sobre la necessitat
irefeeluar un canvi eu els ronSUPRIMEIX EL SENAT
aoluala.
lingents
Dublin, 2 2. - A tionseqiiiiiielit
ii • hanor eslat rebutjat pel Senat
Lliure
projerte
de
LES FABRIQUES KRUPP Ilei pel qu'II es restringia l'Us
d'uniforme,. el senyot Valerl
ha presenta! a la Calina:, de DiHAN COL•LOGAT
m'Uds tui projetite de hei en el
qu'II es preven especial monl
raboliciö viel Senat, eom a Gatti9.500 OBRERS
lira irveslida de Poder Legislarany 19.17
tia.
i PIS dOS priniers rpen_
Els membres de l'oposició
g ua ny les fabriques Krupp han
s'ita ti oposat a que el dit tirojerte
oolloca• 9.535 empleats nous. El
Ilei fI . S adnIeS, bou '1
nombre d'obren( que treballaven
la Gambeta l'ha autoritzat per
191 els esinentals tallero a les
au vols contra 17.
darreries
fehrer era de 20.317.

Estocolm , Govern sime
ha dipositai a la Mesa del fliks(lag un projecte (lo Ile¡ pel qual
s'autoritza l'obertura Tun eredit
1.1.1.1MOS
de diversilis
per a faeililar la ro/oliva, per la
Rússia soviètica, de iliereaderies
sueques.
Armes' projecle ha estat olijerte de vives ohservacions,
part de la premsa com del
Parliiment, on las conservad...1.s , COMBATS A LES FRONi prohibirionisles es
moslren d'amird a aSS, 011yaLlr el
TERES DEL IEMEN
perill que u rprrsonh) la
Londres, 22.- Segons
eriiilils a barg tortnini.
lonint en rompte 1;1 insegurela Ha Reidor, a la frontera del
lemon s'llan titulad importante
do resdecenidor.
rionbals entre les forres del rol
Ihn Saild i les tropes del lemen.
PM, donar-se con' a derlaral
CINQUANTA MIL PERSOl'estat de guerra entre els dos
paisos, a conseqiitteia del
NES SENSE CASA
niunirat que ha estat plildieal
Meea avni, en el quia! sorTintine', 22. - De l'.\getioia btu
leu a a les forres de Ibi! Salid
'tengo.
ira n anear sola el eomandament
I,es di:llaves noticies relmiles
del ¡d'hice() lieren, per tal de
,Ire la ratäsIrofe de Akielate u-ei'uupets:n
lesposirions +pie inmrío-times
ele
l'indirien tple les
pen artualment les trotas del
rendi no sön tan nombroses. En
lemen.
re p ele, el nombre de persones
mie han mort• es sols de 100, Pn
1.000, tal ruin s'havia ilit, ALEMANYA NO RECONEIX
i quimil al de t'evite, i he mes
MANXURIA
inonys gravetat, és de 900. aprii_
xa ulg-hlu i. 22. -- Kl serrelari
ximadament.
L'inernili, que no ha pogul - de la LeginitO d'Aleinanya ha
quo lit
sor' encara domina' intioplo!a- n'a:nro.:tal
noint, ha destrint diversos lidieis !i nd i cada tu, dit orsos Ilues_ sede cases. i Ilota calrula en nOmou gons la qual lemanya es dispoxor l'Imperi manles persones que han quedal SaVa a
xurno, no te cap iiinameid,
sense alberg.

CANVIS GOVERNAMENTALS A SUISSA
tierna. 22. - conseqiiimeitt
ilo la thinisait) del ministre de
.lusl iota _ que ha abandonat el
SU earrec a Cal/Sa del reSillial
Ini referimdulii del 11 de
l'actual sobre la llei allWilenada
'De prolerció de l'ordre
que fin' retasada. 11;1 i+slat noinemil ministre do l'estimulai
deparlament el ronseller d'Estat
V7 Sülty( "Ir Bo5115 ' 'i'
mil, ha ostal nomenal vice-eancalle,. federal.

LAVAL VOL REUNIR UNA
CONFERENCIA COLONIAL
Paria, 22. - S'assegura quo el
ministre de Golf-mies, senyor Lasal, esta estudian!, dins dels limits de les atriburions del seu
Departament, la possihilital n le
tple 'hidria p e r oboe!, dirigir al

Gosern i al Parlainent recomanaiiimis quo permolin
a la prosperilat de la Metrópoli
5 dri les Colnnies.

i variades

de la banda

Stavisky
(Ve de la primera pagina)

En la dita carta s'indicava que les
ta banda, havia esdevingut el "seu enernie”.
Ara les teveladons de Fepil Henriot
donen Ilum a un fet que havia preocupat
rnolt de temps l'opinió Francesa; la
mort per emmetrinament del (anida diP lita t per La Guaiana, Jean Calmot. La
història de Jean Galmot és una serie
ininterrompuda de fets excepcionals. Nas
cut a Niea, on practica poc temps el P e
-riodsme,bupéThavr-sct
amb la filia d'un comerciant que es revelaren en ell qualitats d'home de negocis. Va marxar a La Guatana, on després d'una vida d'aventures i de treballs
formidables esdevingué au, dels homes
mes rics de França. Les seves importacions de rom i espècies el icien una
gran potencia financera. Posseta vaixells
propis 1 sostingue aferrissades Iluites
amb els exportadors americans.
ottan Franea atorga el sufragi universal a La Guaiana, Joan Galmot, que
era niolt estimar ¡ que hacia fet una gran
obra de eivtliteacto, ion elegit diputat.
A Paris es iéti remarcar de seguida per
la sera activitat i per laseva gran honestedat. Víctima Tuna intriga polit ca
de g ran estil, Jean Galrnot queda completament arruinat i torna a la (-man
-ita,onrefulsc .Fiatrob
emmetzinat en CirCumstäAcies misterioses quan es presentara a la reelecció i
els disturhis que esclataren foren
forts que el envero francés es veté oblia
C al a enviar alli un ereuen. Fon la hansia
de Stavisky upe emmetzina Jean Galrnot, que, con' s'afirma a -Le Jour", fea
detenir Stavisky l'any in26?
De totes maneres, hom ven clarament
que les derivacions de l'afee són tan excepcionals que és facil afirmar que la
iusticia pot teballar avui amb mella
facilitat per raó que tot sentit politic- ha
desaparegut.
El diari "Paris-So ir". per altra banda, ha preparat una nova enquesta per
descobrir els autor: de l'assassinat de
Prince, que pot gratificar-se sensacional Sir Basil Thompson, cap dels serveis de la fantosa "Intelligence Service"
durant la guerra. Collins. ex-inspector
rrinc i nal i Wensley de la "Scotland
Yani. Trobaren aquests detectius anclese3 urna pista?

Remarquen'. per Iltim, que el "Daile
Herald", el diari treballista angles, anuncia eine diverses personalitats angleses
que ocupeo un primer ola es troben seriosament compromeses en l'escardo'
Stavisky. El comissari Daning que es
troha a París, ha reunir un dossier que
Iliurarà al govern anglis s usceptible de
compromete ealgunes d'aquestes persones
afectades.
Un altre mort
Paris, 22. - El senyor Brun:chwick, diamantista, que era un dels
nombrosos individus que s'havia beneficiat deis xecs de Stavisky, ha estal trobat mort a la 'uanyera d'un hotel parisenc, on ocupava una cambra.
Es troba junt a cll una carta en
la (mal mar :deslava la intenciä de
suicidar-se.
En coneixen -se aquesta nit la noticia a la Cambra, ha causal viva sensació.
El doctor Catuboulives, n •embre de
la Comissió d'Enquesta de rassunipte
Stavi$1‹.y. ha declaras als Passadissos
de la Can/hm que se rhavia cridat
perquè certifiques la mort d'un individu anotnenat Brunschwick i que immediatament 5bia personat al Iloc on es
truhana el cadàver. Eh mateix ha cridat
uuu corniseari de noticia, al qual ha llit:ra t 1111 vas en el ion. del qual es notava
una pols blanca.
El dit (Mena ha a malt que no podia
dir si existeix algun 114 d'unió entre el
suicida i la persona del ntateix norn que
figura en un dels ates ile Staviskv.
El doctor Camboutives i els seus collegues esperen ara el resultat de les investigacions que es realitearan sobre ras-

El comissari ha manifestat el seit
sentiment pel fet que el senyor Dalimier escoltes consells d'aquest individu.
El senvor Dalirnier contesta que
aquest viatge el realitzi Ver IneiUS
d'estudi.

Ncus carnets de seca

Al domicili de l'advocat Gaulier i
després d'un minutiös escorcoll de la
noticia judicial, han estat trobats quatre
carnet; de xecs d'Stavisky. amb so xecs
estesos pel propi estafador. La noticia
ala incautat, encara, de nombrosos documents i cupons del Deute hongarès.
Aquest advocat h aingressat a la presci
de la Santé, acusat d'encobridor i tornplicitat en l'estate.
Sera exhumat el cadàver
de

Stavlsky

La Comissió que entén en l'escandol
Stavisky ha decidit que sigui exhumat el
co,
f alor.
p r tal
tin a de
segl'e
on5at a au
p, iaere
s niqeutegeess
boratori Médico-Legal de París. El cadiver será desenterrat la setmana entrena

GERMAIN MARTIN DEFENSA EL

MANTENIMENT,

PER FRANCA, DEL

PATRÓ OR
París, 22.-En un diseurs que
ha pronunciat en un banquet
ofert a honor set' per l'American
Club, el ministre do Finances,
senyor Germain Martin, ha expressat el desig que tingui exil
la gran tasca de reorganilzaeid
empresa pel president senyor
Roosevelt.
Assenyalant desprAs la necessitia, que els Estals Units i Fray,
(a segueixin polítiques 'numen.p ies cliferenls, el ministre ha rehut jat ratinnació que Frany,
rornandre m'a adherida
palró or, sigui (1111.57 de peririrha eions Pll reeonomia mundis I.
L'abandonament per Frani;
del palró or, lindria rom a úni.,
resnItat un n'os-Miela d'especuhirió que donaria lloc a deseenfentamonts que solen ésser go:uer,d'ur do perlorbarions poliligues proftindes.
El ministre ha arabal m'econitzaut una obra de eollahovació
i compren,iA internacional que
permeli artinar el reten de la
hrunanital a un :n4. gran he-

diputat Piot a k
Comissió pels fets del
6 de febrer
El

París, 22. - 1-a Comissió Parlau “:. •
tinta, que enten en els successos del 6
ha escoltat alud la declaració d'un periodista en diversos setmanaris.
Ha declaral. a pende, del diputat senyor Piel. manifestant que havia pogut
observar la gran violencia dels manifestanta ¡ ha afeeit que aquests lu3virri iet
foc cantra el servei crordre.
El periodista en e üesti n'n e s t7:`kgr2
juntarnent amb el servei dordre prestat
per agents de noticia i gendarnieria. 1
Ii sembla pe el servei d'entlae entre
el Prefecte de Policia i els SelLS Suhordlnats deixava ierea a desitjar.

de r.
ebre

El cita/ diputat Ita manifestat que ha- ELS NAZIS ESTERILITZEN
via pres totes les precancions útil; per
a Murar a la policia els °bienes que
VINT PERSONES MES
fiaren trobats al costal del eadaver, i
Berlina a.. - El Tribunal de Saint
iegeix que rer una carta trobada s'ila
sabut que l'esmentat individu tenia in- Hereditaria. do Wuppertal. rema
aquest mati per primera vegada.
ció de matar-se.
En aquesta primera sessid el Tribunal
Deolaracions de Durand
ha acordat que siguin esterilitzades 20
persones,
ele les 21 que cemponien la
i Dalimler
Aquesta tarda ha prestat declarad(*) Ilista que Ii havia estat s3tmesa.
(lavant la Cotnissió Parlamentaria l'exComerç senyor Durand.
ministre
Fa testunoni ha explicat en quines UNA DENUNCIA CONTRA
condicions el senyor Garat ii 'meta diEL CAP DEL PARTIT
rigir una carta cridant rateneiO sobre
Vinieres que presentaven els Bons de
SE1YOKA
les Caixes de Credit
El senyor Garat pregava al ministre
Tiquio, 22 Lea autoritats han reque intervinguis prop del ministre del but una denuncia en la (mal s'acusa el
cap del Partit Seiyukai d'haver acceptat
Treball. senyor Dalamier.
testimoni aus a Lausana el dia in0000 iens per hacer intervingut prop
seciient, i els alta funcionaris del tni- de la Justicia l'any 1930. a favor d'un
nisteri ualactaren una contestació cri- nee a-iant niilionari que estava complicat
dant l'atenció del ministre de Treball en un afer escandalós.
sobre el (lit assurupte.
Mes tard el miniidre de Comere va
transnictre al SCIlyOr Ciare una carta
lliurada al ministeri de Treliall per un
deis directius de les Societats trassegurances.
1.iindres, 22. -- El Sr. Munster ha
En la tina carta s'indicava que les positat a la Cambra dels Loes en non%
Companvies en qiiesti..1 havien subscrit (lel Govern un projecte de hei relata] a
lonoo.not'1 en Bous de Credits Munidproduccie (le petroli a la Gran Brepals diversos.
tatua. el (rail h., estat adoptat sense
DeSpTiS lia declarat el senyor Dala- discussiii, en primen lectura.
mier. ex-ministre (le Treball el iptal
Ira reconegut les deelaractons que ha fe'
in el:léale la Cambra sobre les due:
caries. que, cenit a ministre. ha signat,
recomanant els Bons dels Cd.ret
especialment el de Bayona.
contissari lvt preguntat Sellyer
Dalimier si sabia quelcom respecte al DE BARCELONA
vialge realitzat a Spanya per Stavisky
_en el Illes d'abril de 1932.
UN ALTRE DELS DETINGUTS
El testinn oni ha reepoat que nonihaA BORD DE L' " U R UGUAY" QUE
via tineut relació amh l'estalador en
!l 'HA FET ESOAPOL
aquest mornent ni mili.
Un altre emnissari l,,s le: observar
l'n 111)1i5 idu anomenat Eranal senyor Dalimier que durant el ciat- res(' 1411i1oZ Mart inea, que eslava
ge que realitri a Espina tono 1,133 pues a hora del saixell "Urua fi dr fer contracte s per a una 5oeie- guay", aronsegui fer-se escàpol
1 u anónima parisenca de construcció, es- de l'esmentat saisell. Slan doligue en relacions amb un individu sospitón, anomenat Chipot. que trartava ma les (mires oportunes perquè
'rumorar a Espanya 600000.000 en es procetleixi a la captura da-.
queda nou es siGI.
obres.

Noticies curtes

Darrera hora

1

Divendres, 23 de mere de it3i

BARC ELONA
Pels Centres Oficials

lo al Butlietf Oficial de la Generalitat de Calalutiya.
Aprovar propostes de retencions de sons a obrers 1 empleals
de l'..1junl a ment a pel iciú
Illles A S:SoCiaCiú Inslt•ucltatt.
Aprovar Jubilado:1s forçoses
de diferenls funcionarle per ha5 er cumplert l'edet reglamenta-

FULL DE DIETARI

AL

DIA

VARIA

CursosiConfere'neies

La policia va pesar a disposicid del
menten poden demanar a la DiJutjat número vuit, que lisas ha reciaNo
és
penyora
de
res
recció General d'Administrauió
mat per un delicte comú, Julia Bover,
PUBLI-CINEMA
ficació que tenen al nostre pa¡¡
El Comité regional del Sindicat de Local un funcionari perquè el
Mussolini ha fet un homenatge al qual li va ésscr trobada una pispermites publicitat, p rop aganda, re.
tola
per
a
rúa
de
la
qual
no
tenia
Curses de Publicitat Moderna
mis e la rnemenia de Juli César,
Llurn i Force a la Conselleria de Tre- fan. O collaborj en la seva forclam
i anunci. denmstrant la nee,
ball.—Ahir a la tarda, va éster a la Con- maciú.
fundador de l'Imperi. És possible que llicencia. Va ésser posar a disposicin
Amb un interés creixent ala des- tat d'emprar l'una o l'altea en cada
selleria de Treball el Comité del Sinentre ele dos peraoratges hi hagi ilel Jutjat de guärdia pel delicte (le cabdellat el curset de Publicitat Mo- Cas.
Econoniia i Agricultura: Ordre
dicat Regional de Llum i Foro, per tal ubrint una informaciú pública riaAprovar IIIIR
algunes afinitats, però també és se- tinença illicita d'arme s , i més tard derna que Pere Catala. i Pic ha donat
I acaba el senyor Catalá i Pic dient,
proposta de la gur que hi ha
será oosat a disposició dal Tribuna:
de donar compte al Conseller de la congrosses diferencies.
que la publicitat no s'ha de con sideaquests dies a Puldi-Club.
sobre
la
c.onveniencia
d'establir
Conselleria Itegidorie dii Serveis
formitat amb les bases aprovades, per
Corn Gaaton Roux ha demostrat d'Urgencia.
El conferenciant ha tractat la pu- rar una carrega felauga, snió tau
part deis Sindicats del ram de tota la tui quadre de rones de protecciti Públies j Contractes, en virtut (o mis ben dit vulgaritzat, puix que
blicitat com una activitat psicomotora despesa de distribució q ue s'ha ea.
dels indrets de Catalunya que per de la qual Sita de comunicar id la tesi no és nova) en el seu llibre
comarca
que
ha de regular i dirigir una cons- moreras en la premia distribuci6,
Degut a qué el Sr. Barrera no va Hure condicione forestals,
...m'adusta Vicene Piuluelis que recent, la dictadura de César va tenle ASSENYALAMENTS ciencia d'acord ansh eta mètode,
q ue l'augment de xifra de vendes 04,
poder acudir a la Conselleria perque es rioniques o arqueològiques tenen a partir del dia dl'iXi de totes les caracterfstiques d'una diccológics, refrendada pela procediments tingada grades a la p ublicitat ha ch,
PER A AVUI
trobava al Parlament, i com que des- un litterae turit:tic.
prestar el ßervei de brigades a tadura d'esquerra. I aixà no sola perPsicotècnics i motivada per les con- compensar el cost d'aquesta, de tr
ores de la sessió &hada de reunir en
Departionent de Treball i slontjuic. passant els individus qua Cesar havia militat cempre en
manera que en comptes de cartee
veniencies dels mercats.
Consell, la visita va quedar ajornada
Obres Públiques: Mides de Ju- (HM conmonen lit brigada del dit els renales del partit popular, sine,
AUDIENCIA TERRITORINL
1/estatal:ti la necessitat d'ennuotIlar el preu de cost de l'article tendea
per a avui.
perquè
a
disminuir-1o.
les reformes que va emprenrats Mixtos de Cataluityn.
senyor a fort»iir Fevenliial PH la
Sala Pr Mtera.—Divorci: Carme les indústries dintre del osare de la
Soluci6 d'un conflicte. — Una coLes quatre conieréncies, acontpa,
Iteestpliiciet de Coatribucions forma que disposi Ini Conselleria dre eren d'un carácter francament Roncero Escalame contra Bajel
Psiaolog:a experimental, tant en el que
revolucionara Adhuc per ala que, tot nils i 'borra. — 1ncitlent: CMta Pujo) afecta a la part distributiva de la nvades de demostracions gratique
missió d'ohrers de la Casa Ga- de Llenita: Edicto del recaptador
de
Serveis
Pública
¡
Contraclea.
rn. que es dedica a les construccions
fent una confusió lamentable, atri- contra Angel Cabeza.
mercaderia com en el referent a la forra escoltarles ande gran interei
de la zona de Bellvis.
Ef ee I na r el paga meid del eupú
els assistents que per té
elèctriques (Mallorca, 418) acudí a la
bueixen ala homes d'esquerra la nota
Sala Segona.—Josep Peinado Va- seca elaboració, ja que si en la ins- desitiant
LMana de Barcelona. — Nego- si:ollero 21, que veme PI dia 31 de la dissipació i de la disbauxa,
nIe fer-le extensives siguin
Conselleria de Trehall per tal dc propel contra Maria Aurora Torrecilles. — taHació de la fibriaa i en ei repar(MI
ola
t
d'abandonament
Anunci.
testar d'haver estat acomiadats quatre
corresponent n loe César resulta un bon exemple. Tota Terceria menor: Trin:tat Aragonés timent dele treballs regeix una di- des i comentarles en dies pareen:ale
obrers de la casa. Per la Conselleria
Delegació d'Hisenda de Tarra- o bligneinne del Ferrocarril Me- la vida va anar amb males compa- contra Gonçal del Castillo i nitres.— reccú psicotècnica, s'obté una econo- al mateix local del Publi-Club.
El conferenciant fou mill fel!eltr
de Treball foren cridata a una reunió gona. — Jurat d'estiniaeiú de la fpo n o lllit d8 Barcelona, s . A, . nyies: fina quan va arribar al poder Incident: Pau Aymat contra
ruja de temps i d'energies i per tant
JoSep
„. „1„,),,,
els patrans i els obrers. L'encarregat de coellriburtó general sobre la
Del seu docurnentat treball.
i comprengué la conveniencia de can- Pijoan.— Pcbreaa: Pau Janes i Mas una misiva dele preu de cost.
per
l'ailinlanoutt
Pene"
transitar aquest cas fou el senyor
Parla de l'eficàcia que en aquests
Nirtut d • escriptura pfiblica de 25 vlar de relaciona, sembla que no va contra Maria Paseó i altres.— Dida: Coeficields aprovats.
'neta , cola a delegat del Conseller. El
sentits presten els laboratoris psicoSecció Administratis a de Pri- de mare de 1999, fent-se p l pa- Da . aconsegulr-ho. Era i restava el vorci: Pilar Borras i Angles contra tecnics n els instituts d'orientacii)
dit senyor va recordar-los que hacia es"moechus enlatas".
PER A AVIJJ
proburel Vidal Sahst i fiscal.— Divorci:
tat dictada una disposició pel Govern mer Ensenyament de Lleida. — gana:id per tnitjä del Batir Bis¡El feixisme és una re volució es- Lluis L'agosta i Gascon contra Con- fessional i i du menció del que d'apate,Cilinlnsal, n l ! mal es lliutari
de Catalunya , en la qual s'estableix que Anunci.
quest carácter funciona a la nostra
euerrista, com a eatcnes ens velen cepció Luno i Felino i fiscal.
els obrers nn p eden éster acomiadats
Institut Francés (Provenca, 323 ) ._
líquid de l'esmentat fer creure Ilusas paneeiristes? ¿Vol,
Distriete aliner de Barcelona:
ciutat sota ele 211SpiCiS de la Generase nat donar-ne compte ahans a la Con- Resoluciú.
copó.
AUDIENCIA
PROVINCIAL
litat
de Catalunya, sota la direcció del .1 les 19, conferencia de M. J. Cae
realment, fabricar un Estat nou, mis
sobre
"Renan et la democratie".
selleria. Aleshores a'acordá que els dits
Assahentar-se del pren IP,I
iust i mis equitatiu o no es s inó una
Seich', Primera.— Tres orals per doctor E. Mira.
Juntes 3funicipal5 del Cens
obren tornessin al trehall. Delezat per
'llelulsit
El
senyor
Català
parla
de
la
conSocietat
d'Obstetricia i Gineee
per
gran
maniobra
al
de
funeiiinninent
defensa
deis
inteestafa,
iMaries
i
atemptat
contra
MarElectoral de Catalunya: Restilla Conselleria hi anea un inapectnr.
el
resan,' ranitalistes,
de Cienries
ti Pires, Tomás i Franceac veniencia de crear un organisme din- gia.— A les 19, A l'estatge sor.,
qual esbrinara el rus , per tal de proce- tete de les eleecions tl conse- olela Junta
vestigació
psicopiddicitäria.
en
es
pu(Latetana,
31, Casal del Mese), ie
Certament, quan Mu asolini va Argüelles.
rs
de en justicia.
llers inunicipals celebrades
Secció Scgona.— No té asaeny-ala- g ui estudiar i preveure el resultat si6 en la qual secan presentades
l %aeslimar cl retire de repo, constituir el aeu partit parlava, alt
D
Als e xportadora de frultes I iialaluilya el 14 de hteiter den(l'una fumra campanya de oublicitat seguents comunicacions: doctor raß
sició forniulat per En Fraticrse i fort, de c onfiscacions i de dissolu- menta.
verdures a França sotmeses a gua ny.
Secció Tercera.— Tres orals per per tal (l'evitar que es faciis despeses rell i doctora Quadras Bordes. "Cc:Sept'dceda ene mon del senyor ció de societats anònimes Però descontingente. — Per a )a tercera
(le resultat massa problemitic. Diu sideracions sobre la clinica i trans
Administrad()
prés, un cop poder, no ha pas can- desordres pllnisc. lesiona i furts
.I.ian Antoni Gu p ll i López, en viat
l'estructura a cidia% mis aviat ira Josep de la Roca, Manuel Rodrí- que no ha de fer-se publicitat, quan toent de l'epitelioma de la vuiva a ptvdesena ile l'actual mes de mare Erlicles, subhastes j ranrursos
um crateri re g GiX, tense una gran con- päait de quatte casos estudiats
E a s sumple retalin a lea obres
eernbla haver fet una temntativa guez i Pire Batos, respectivament.
les Seccione agronölniques de d'Ajuntaments de Catalunya.
fianca en la seca eficacia. Natural- recopilats.“ Doctora Bordes i doctor
Secció Quarta.— Dos oral; per
Catalunya estan autoritzades a
Administració de Justicia. — d'enderror del templad silual ala deeesnerada. i fins ara reixida, per
.jarditts
de
la
rasa
tifintero
8
de
a
defertaar-la no « ala dels a t an del arredos de leimt i lesione contra Fluga ment que sainare hi ha el factor ins- FIn Majó. "Observacions sobre el
expedir certificacions fitosanita- Ser' 'untes i edicles.
In Rambla Jala Estudie d'aquesta
marxisme, ai nto del, atacs del t'ad- ilanifinan i Joan Sintes, respectiva- previat, tnajorment en un país com el cos de Wolff i canals de Meter es
ries i d'origen als exportador: .le
.tícia Militar. — Bequsitdm'arre on no tenins res organitzat, ni la brama') dela genitals anuas fe•
talisme euicid,
mena
cinta!.
J'imites ¡ verdures a Freno, sol.- des de diversos Juljais,
menina."
l'n oral urgent per tinença d'armes tan sola un servei estadistic.
aDeanréa d'aquesta etapa, quina
Impos:tr pPlIt ol rr. e1 a diferents
Explica la utilitat i funcionainent
meses a contingent, que ho haAn e x titile. — Extracte dele
et a na vinclA
contra Nonito PMg,
Lyceum Club (Fontanella,
d'alguna
aparells
nsicotecnics
gin sollicitat, la Serien') equina- acorde presos pels Ajuntaments pr.ipielaris per no l'a y er prOSPI1que
proEle ancia l istes, naturalment. opinen
tal el full declaració de Ibrecta, i presenta el Publipremsograf tercer).—,-4, e 1913, M. Langlois
TRIBUNAL INDUSTRIAL
mirle Musaolini. com
mica de Barcelona, fine a 155.400 de Cal a lunya.
els
sueceseors
de la sera prnpia Mereció, que te Fea donará la segona
Frutera ni evita-id ele rontrarles.
Citar, no sortirà d'un absolutisme
quilos de verdures; la de Girona.
Antejudicis a les deu.— her recia- p er °hiede commovar l'eficäcia dels cid de l'infanti "Lo que debe saber
Baixes Pll PIS HM-II-mis
tinus r onservarlor i p retoriA. Penh la
fins a 20.000 quilos de venturos
(le salaria: Pura Castillo contra antincis de are:lisa.
la mujer para llenar su misión de eral.
I Po rSeeVaPit5 i neteja de histetria, per he que ea repeteia, mai Eduard Rubag.—
i 1.300 de, fruiles; la de Lleida,
Per acci.ilent del
AJUNTAMENT
El conferenciant s'eaten en l'eatu- cadera-.
clevegueree.
no es repeteix d'una manera nre- treball: Pascual Cuello contra Manufine a 43.600 quilos de verdures
di dele mercats considerats con] a toar
Comides de perits fercers tV11 vista Ben mirat, per als ene abren factures Catalanes i altre.— Per acei- deductiva de la publicitat que cal fer
Societat Catalana de Ciincies.—A
i 8 . 700 quilos de frailes. i la de
Acords de la Comissió de go- expediente. de phi, válna.
cada eni aodi, es cem si no es renetia, dent del treball: Diego Sariego con- i entra a analitzar els diversos mit- .es t9'15, Si Servei Meteoroingic
Tarragona, fin, a 40.000 quilo,
tra
TrirNpOrt
s
ern
municipal
del
dia
21
de
mane
MIxlerns.
Catalunya,
Urgen, 167, reunió de 'a
con,
si
fos
una
zapsa
d'interminables
N'ondee esmeril de -'enl
jans de publicitat, recritninant tots
de verdures.
Judicis: A dos quarts d'onze.— Per aqttells que no tinguin un minimum Secció 111, tema; "Conversa aolset
de 1934. — Autoritzar el sensor relstives a difercide itibitrisnut- scrareses.
Per a la present desena no PS c
En resum, :iones, l'hor e enatge de reclainaciO de salari,: .Asmilipci.; Ca- de correccieí i de bon gust.
actualitata meteorológiquea". Paute::
fixa en el cupos concedit a les onseller regidor de Cireulacoi
Ren-t Mussolini a Juli
ir a un estudi comparatiu de l'efi- doctor Als aren Caatrillón.
P o liaia
Cesar. Pare sanova contra linda Vernal:de,— A
Fa II de peficiano relacionnal.,s de
Seccione agronämiques de Cata- comiste aUrbana perlane (boli
tres
quarts
d'onze.—
Per
i
del
reelamaciA cacia que s'obti d'una propaganda de
r esaristne, t: un
Club Femení i d'Esports.— A In
la Comissrú 'consisto- a nth els arbilris de colara cense eionifieat ea g
Itinya quantitat per peres i poue, literari, teatral. aue de salaris: Salvador Puball contra cinema, de prensa, de radio, de car- t 9'30, segena «Inversa del curset
rial del mateix num d'uu diota - adifiaar i aohee. el vabny
TIM ene d
.angel l'iquer.— A les . onze.— Per re- tells o Itunaosa, segons unes dude- Ire la raça
mes, per tant no seran
!ina
cap
pencora
segura
Mesa, a cartea del atare
ra e n proposant la platal:oh) de Inri ars, estiguin . 5 nn
a a'-ate el futur de la nostra germana clamad.; de salaria: Benedicto Suez
certificats per aquesl es fruites.
estadístiques estrangeres, i dernostra Lluls Elies (Aneas). Tema; "Histera
places vacants de director de
de millorea per di- rd la.
contra 3Ierce Roque.— A dos quarts cota no poden donar-se unes norme:: de la civilització d'Israel".
El Butlleti 04ficial de la Ge- Cireulaeiú i Pulida Urbana, ofi- riireals Ohl'PA.
dotze.— Per reclamació ule salarien generals, cae devén nie l'indole dd
Caries SOLDEVILA de
neralitat. — En el seu número cial majur de la Seeciö Atinada
.Arrgei Capel contra Fill de 3lanuel producte i d'una serie de circumstinIleirin un . (1PAPI*1 el entumes
Centre Excursionista de Catalunei.
Bone.
d'ithir publica el segiient su- i guiare agregals 1 demes red- por ni It v p mla I/A IPS qu'Ore
eles el que s:itui mes convenient l'em- Club Alai Català. —.I les 22. .:,
Públiques
•le
mad:
la
Serciii
de
Eoierencia
efonat amb el Iramil de les o l e' r Cru p s hm:talladas a 1 ' 2 IIONP
arar com a base l'un o l'altre
pel senyor Josep Gallart, ie
i els' mis adients per a la publicitat uta: "Senyalament a distincia
Presidencia: Llei de Coopera-tuneaopsic r. Palan .1 . 1mbislriea Talas del lucid, id Registre tieneral de SenIe eantolement.
tes p er a la confecció d'un codi u
eret
aria
i
nI
despalx
de
qualsevol
tives.
Autoritzar el senyar conseller Pa
de al on I juip.
ANUNCIS JUDICIALS Puntualaza coneretament la signi- sen Y al, •
irrt ari ole la risita 1,
Justicia i Dret: Decret anta- regidor de Circulació i Policia
idees de proJuhi la ei. n de di terral' s funcioritzant el conseller de Justic.ia Urbana perque doni comide a la narle municipal, i ab n nantent de pnstriö per a optar al s nluniniatraltield 1naleriala per al serC g DULA DE CITACIÓN
)1 Dret per a presentar al ParlaPer la catalanització de la Dues notes de l'Oficina al
Consistorial del maloja pagues de gracia.
ei de reparado i vonsert asió de
ment de Calalunya sin projecte 11n111
tit ea ¡ tssutxre en el tu p ir') .1•11:1- In'-,
diClatnen litslatitt
En virtud de /o dispuesto por ei seTurisme de Catalunya
nora Guia Telefónica
ifl>1allacions
de Bo l regulant ei procediment l'uniforme ¡ equip deis Cossos de bit s1/11S.
ilaaillurnenal. ,".er jaez de primera instancia del ‚buper a l'exercici dels drets de re- P o licis; Urbana i de la Puliein ¡le
zado m'uvero NUEVE de esta ca;.i:al,
de Catalunya
Aiitnsnitnn r el senyor ronseller tarea, ea le taco in , ventilad()
feréndum.
Tratar.
El pas de la collada da Tosses
cegielor de Pi o veonente perql1O timbres de les dep e nddiries !mu- en pro videncia de este dia. dictarla en
los autos de cuantia instados por
Cultura: Decret auforilzan I el
Cedir el Pate do Meittjnic pur th n tij rnmplo al Pie eonsistonal, nid/mis. fins a l'import
FI Govern .le la (1 011Pra !da t dP
Cita brigada d'Obres Públiques
den
Felipe
Rodé%
Riddrich
eent-a
donIe
15.000
pesaelea,
¡
amb
aubconseller de Cultura per a pre- si Ist cursa cieliala en la qual sus a ti de 1;1 y es :1 aprova,V,. d'utt
Ilota Imiya patrocina la salda .pie lid comenot els treballs de p es e ntar al Parlament tus projecle de disputar el Trofea 'alasforrer. di cl amen relatiu a la venda de jacal() al idee n le nt undid • ions i ta 'María Baldrich y otros; por la preInri
Palestra
sente
la
Protectora
Se cita ra,r pritilera vez a los de1
‚In laje del mis de la collada de
relació de malPrials que fins al,
de Ilet de conservaciú del Patri- acte que ha de tenir Ilue el die ln taronges.
mandadas de ignorado paradero, dtt:la ITIISP!Iyalit'd C:11;11;111;1 alS
Tosses a la carretera de Barcee stuentals rlin i h o
morn Històric, ArlIslie i Cietitllic ulahril viiieiit. en el bel) enlf'a
Cota pa riiixer lista sil PI Tribu- posa( s li susdil ra estaran ex- Maria Balulrnclu Remen y caen ile haber litina 110 It . 1 Catalunya perquP lona a Puigeersin, intetroutpuda
de Catalunya ,
Negocia'.
quo, el trincan:en'. del Pare. a fi nal Cont etteiús- Administ sil iu
fallecido, a los ignorados herederos o sollicilin de la f;onipativiii 'Pele- per 1es Heredes des de ja feia
Presidencia: Decret traspas- tle :d'''. celebrar Ist dila prora. el reenr›
El preu del ef.— Per delegaritS herencia yacente de la misma, para que fassest que Ilurs noms i srls'et'e,, trlgun teinps.
interpo.sta per "Franivies
bant al Deparlathent de Cultura haura de fer-se sola e l control
tomparezcan
ante este Juzgada. sito en
Malgral la quantilat de nec
de D a rcebuta, contra un d'una a,:a•nitnea tinguda si Vilu- el ala iaquierda riel Palacio (le Justicia conslin iii tilslfs en la nova
reanpa pels Ajuntionents tut
les Escotes Superior, alitjene 1 del senyor conseller regidor de ecord municipal relaci
Guia TelefOniea de Calaliniya.
acumulada en aquest es
o nal amb
de
Fermin
Galani
el
dia
treinta
el
Practica d'Agricultura anib el larculacid 1 Miela Urbana.
Prot
q le, s, la r p dllebu . do t i , han
Palestra ofereix a tois os confin que aquests !rebatir, quecl pla
cartillui de ti p les d'aly uno del actual y !lora de las ove al
Pensionat anex, I al Departement
Aprovar la distraen:di) de etl- Iii iii in Iris.
‘Isitat l'airalrle. bailaor Estiles l'i
objeto de absolver bajo juramento o .t.jullialeents de Calalunya i a daran etilleslit mal anal.
dTeolutinia i Agricultura el La- bals propasada per la liderVI'llL'Oficina de Turisine de Catapromesa indecisoria tos posiciones que toles les etilitzds, associaeions
difei
eid
s
asid inutin i Issinyer, el senynr alcalde 4Ie
boratori General d'Assaigs 1 . 16 ilfrinittipal por ntritIllrit,
l st :retira. et tst i ltylot • rionl, en re- la parte actora presentará y sean
l'ex P edienl a d'obres parlieulars.
de- parli p ulars unes larges-formu- lunya farit públic el morneut
Acondicionar:1am de la Genera-, a hli gacions del mes 1abril viprosenlaeiö
lari
per
a
¡
cursar
a
la
(id) ihn'
(1M.pas quedi altea.
ulm idrueies relacionades amb
el claradas pertinentes.
ist st.
nent.
Barcelona, veintidós de Mario de mil Companyia TelPfnmien o a pa- ale antimpabils.
Sell :P0 1' a leal& Puigdallint.
4 sspedients d'obres pUbliques.
Governaria: Ordre disposanl
novecientos
treinta
y
cuatrn.
El
Secrenoo
lestra
maleix
(Goels
Catalanes.
Aprovar l'extracte ilels acords
mpanyars dala diptilals (lúeA P rovar id rIel plee
tario, lace. José M'. Salva
que els Ajuntaments que no ha- presos per la Comisa-da) de grovriTti
número 592, pral.). Aquestd.
i pressupostos per a treure 1“re Ai g uader j 1 rm e nilares. Desgin pogut aprovnr en temps munic i pal ¡ el pie de
Borsa del lloguer d'estatges
AMI largos es poden reeollir persomois
tle Ilitirar les conelusions de
a subliasta les ihres nIe coberoportu el repartiment general nient durant la primera quitizona
durant l'estlu
miltneid o per mil jit de t'ordinal',
tura del Boga teIl en l'enarena- la dita assenthlea han proposal
d'atilitats pels n ' otitis que sea- tic frhrer darrer, a fi de publicarEl senyor Sänchez Silva al nostre local.
Por tal de ciinipletar
ent alubia ¡fija del ferrocarril s olurions initnediales per tal
La nova Guia Telefine¡ea de Ire d'estages de lloguer dura:
ird e nti,eguir la revalorilaacii1 del
ile M. S. A.
torna a bellugar-se
Catelunya constituir:1 un indos
cases, pisos. •
Adaptada a la plantilla d'a- proa del vi.
ealalimilat. Cap entalla cons- respondre a les demandes q les
pels Encants
morlitzaeidi del personal prnceVlsites a Valcalde.—L'alcalde.
cien' no voldra rPI11111Piar a s'Andritil de la tinärdia Urba na en SPIlt o d Clildes Pi ¡ Su ti> er
dirigeix ii l'Otirin.:
u o -Id PI seu nom i adredi
, ha
Turistne de Catalutiya, els prmbrits dels; P XÍlinens (terrera- esta( ro mplimenlat prils settyors
Una entitat titulada "Unión Gene- mi
Namds vol la reina de rielaris
i administrador,:
ment relehrnts.
Serrallirnit, Renard i pre- ral de Vondei'ores e:: loa Mercados de duma na /t...
e,talges snn pregals de focas:Aut ovil zacii id director del siden'. v iee-peesiden1 secreta]
13arceiana" p ilMcava-0 Ii pu'i'icaven-A Palestra es reben dinstantj
Laboral.] i 3Itinicipa I per a ren- re-slueclivsnsuiu'uit lud Cerele
d,urnantat a - 1-aS Noticia," una llarga inent demandes per Pscrit d'abo- lar les seves ofertes a l'e›wel.n o ta el la qual deia que sortia a la delada Oficina, Corte, 658, ni e3
titear una prova previa ^ne perde Sutil L'u.
fensa dels "ltaxlestt,s vertedor, del tra- nat, de Barcelona i d'arreu de seran facilitals els tulla impumeti precisar quins dels rayana
(Pu mi Toles les Deleguen-me
dicional
mercat
d
HM-Cafre",
que
din
so,: en els. gneis hilaran di. 117
COMPREU NOVETATS de la Servir') munlada de l'antige
que estan indignats -por la serie de de Palestra i tle la Protectora constar el m'en ¡ altres n inits
roliledin
serveixen per a
trascuerdos que el Ayuntarrient ha lii Irebaven acliaament. A llores Ciolls del Bogue'. du les finques.
COMPREU CONFECCIONS la produceiú serme torapimd'ara ,ja s'Imn relml demandes
‚(51 piado con respecto a ellos",
tics.
de la nota, perä, veiem que d'Agramunt, .1rgenlona. BarlalaCOMPREU CALÇATS Arreplarin»a de renúnciee de CAUSES VISTES AH IR tataAlelsfinal
a traacuerdas" ea reclue 1 Nen a la na. Cubells. lloslidele, Igualada.
diferents futtrionaris del Cos de
Ilhona, San( Sri- FESTES DE PRIMAVERA
esinena del regidvr Sanchez Silva
COMPREU-HO
A la Guardia Urbana a passar a les A la SeceiO Primera es va veme alfamosa
dictamen del ta d'actubre, qite, con thieni i Solerns.
plantilles actives del nisiteixCant, una cau-si romea Eustaqui
Catalans! Amb una mica d'a p
ja la Insulsa uligué, era precisament el
La C.omissiú de Feste; .le PriIr tal de1 poder esser adaplats dio, el q ua! es va apoderar d'una car- que perjudicata els enea:Mate.; en beIRSP!I-tivlapodenfr s
tera and, diles mil pessetes d'un ande nefici d'iras quanta pervinguts.
a la d'amorlilzació.
Od1411 n 111ilinitnIn. Iti regalegeu ma\ era en la tst • Vit 'terrera ri'sea , ner a qual casa el fiscal va detinni avordn el pla general de
Pu.... el Inés curias dcl cas es que el 40 , 1 re (tarima:,
Placa de proposiciona. — Eins manar 011e fos condenmat a la pena
testes que tindran lloc a Barceaquesta "Unión General de Vendedores
al linn 21 d'abril vinerd, a les
d'un any i un dia de presó.
de loa 'Mercados nie Barcelona-, que
lona des del die 8 al 15 del pri9,'adinetran a l'Alcalflia, al Nepel
sea
titol
sembla
que
!savia
d'agrn.
%nieta DIOS amb metal
40 A la Seme n ,' Segona, va com.
gociat d'Obres Pabliques de la
i obtindreu grana i variats
El Concurs Internacional del tercer all i\ ereata de la Bepar tuts els venedors, no reuneix me,
Seeció de Foinent, al Registre pareixer Manuel Letran, reincident (Ille el senynr Situchez Silva i 40 5) COntpublica. a les quals es israpc,'
en delictes contra la propietat, per
de Bellesa de 1934
General de Secretari i al despatx haver-se apoderat d'un farcell de ge- panyS, deis quals solament eis l a t as que
donar el máximum d'e:pie:101
de qualsevol nolar¡ de la loca- neres que polaca al carrer Llúria. eren alavorits per la famosa esrnena s6r.
lilat, pirata de pr o posleió per a Li va esser aplicada la pena de dos mes o mcny, encantistes, n'entre els
"El Die Gllifiell " da el tliari per tal (me resultin dignes de
veritables agrupata en una altra agru- encarregat ele Corganitzaciú a imporlaneia do la ciutat.
alar a la subliasta relativa a la anys de presO.
.
SENYORS: Recordeu els
pació sota el taan !le "Noca Minna de Espa n ya del cm-mitre internaciofa anunciados 3
La Como iss
construrcill nIe eb t vegueres , ala& A la Secció Tercera inri es van Venedors dels Encalas" tant treballa- nal de bellesa. L'esmental diuri algunes carrosses i colxes 1:19
brIlons j imbornals Pe r a los
acure causes.
ren perque l'estima has suprimida c,ins
VEST1TS A MIDA
prendrau part als concursas nfr
aigües de pluja i allres obres
adveiteix que la senyoreta
era nist que fos i com sembla que amé.
A la Seccin Quarta es va veme
colxes ¡ carrosses florides i
olitingli¡
PI
litol
de
Miss
Espanya
arePssbries als 'art -ere de Saal
ainh pron g reu del senyor Sánchez Silva
a preus de propaganda
Ps,Nostra Dona dele Reis, una causa per danys cometes milels sens interessos, com ja din la nota seria prendada a :ab 8.000 pesco- Blanc, que to celebraran al
Passeig de la Fold d'En l'al guies. janeant explosius contra Josep Rodri- en remarcar que "circula entre ellos el les. E1 teman» d • adinissiö de seig de lirkeia, j segons els pro"
VES11TS A MIDA, a 58 pessetes carrera de Magelalenes. Jncs Flo- gar, Ruiz, el qual a Manresa, va rumor de que va a ser presentado al butlletins i retrate de concur- jectes exposats pele respectite
posar uns cartutxos de dinamita a la
prolongarid de Dnoiz, I 'Ve. porta de la casa cnn vivia Esperança Consistorio un nuevo dictamen que no sante ha estat perlIongal fine al interessats seran dignes de du"
VESTITS A MIDA, a 70 peinotes rete,
larde j Torrent de Vallvidrera• Alonso Martfnez, perqué estara res- será ni rn:sa ni ¡Tienes que el de 13 de din 5 d'abril. Les entitats que mutar -se els premie.
La inseripció de cotxes i efir"
bola PI pressuposit rip 19.17055 sentit asusti aquesta, i hl va calar inc. octubre empeorado, puesto que va a su- elegeixin senyoreta represenlant
VESTITS A MIDA, a 90 pesantes pessetes,
printir,e de él la enmienda presentada ealdrn que elegeixin, tambe.
1 ninb subjercló n1 pro- i va carlear perjudicia els Avale van
r o sses fforides i de Cöä Blei z
Por
el
enfrascas
concejal
Sr.
Sánchez
valorats en tiiies 2.3011 pessetes.
corresponen1 Coul d'Ilminta Les s'efectuara a l'Oficina de Cer°
jacte 1 eutralicionse !lile fins ale
Silva".
senyoreles que vulgoin huerta- montal de EAjnittarnent
es:fletante !tia i hora Pelaran ex- El fet va ocenrcr el dia ti de novelan
SAtielt:z
tar
seguir
el
senyor
Pot e s
lere nie any passat. El fiscal va solre'a indepondentment ho hm in ‚iii de in Casa de la Cinta!), del Al;
pomas al stiedil Negociat.
licitar que li loa aplicada la pena de Silva .ple els encantistes, el; veritahlea, ute
fei a Ist redaeriú daquell 'lia- marls dius 3 fins al dijous iliá
— Fina al (Ea 23 d'abril vi- catorze anys, vuit mesos i un dia de cataran madi contenta del non dictamen
nent, a lee dotze, s'admetran a presó, i el Iletrat defensor ya dema- del conaeller regidor de Proveiments si r'. on facilitaran tots els detalls del meso d'abril vinent, dr lee deLo
de) metí a la una de la tarda.
l'Alealdia i al Negóclat d'Obres nar que los absolt.
es el que el senyor Sánchez Silva tem. re fere n ts al Concurse
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BARCELONA AL
Butlleti Peclaüóüie
UNIVERSITAT AUTONOMA

titut de Segon Ensenyament de Tortos a . el senyor Manuel Salce 1 Boli,
professor del dit centre.

ticle 17 del Reglement qe malaltie.
En la darrera junta general
celebrada per la Cambra efe la
Indústria de Curtits fou elegida
la següent Junta directiva:
President, Llufs Isainat ¡ Pazroh; vice-president primer, Erancese de P. Palieres i Corberó;
vice-president sepan, Josep Maria Bohigues ¡ Vives; tresorer,
. Iose P Ju ma i Monner; comptador, Agusti Doicet i Pral; vorals: :Miguel Vila i Boix , Ignasi
Zaragoza i Salvador, areis
i Ros, Carlee le Boeuf Perrier
Ilamon Escota i Adellón; secretan general. 3Iartí Carric) i
flugs

Els estudiants de la F. N. E. C.
ValenLa matrícula a l'Institut Nacional
• Valencia . — En tornar de
la delegació crestudiants de !a "Salmeren". — Es posa a coneixede ment del públic que a partir del
d'Estudiants
;acracia Nacional
dia :2
saaeaya, que foren previament in- d'abril vinent, i durant les hores doUni- tierna (d'onze a una), quedará oberta
a
l'acre
de
clausura
de
la
;:tats
easaat Popular Valenciana. visitaren a la secretaria de l'Institut Nacional
Rector eraquesta Universitat, doc- de Segon Ensenyament "Salinerón",
a. Bosch i (impera, i li donaren ¿aquesta capital, Muntaner, 2(7. la
de les matricula (lanares i ensenyatnent lliuntC dels acres realitzats 1
steeciatis rebudes a la capital valen- re, d'acord atad, les instruccions que
es detallen al tauler eranincis de la:sCala.
E;5 visitants mostraren al Rector ine:fiar centre.
espels
ion
llamas
eeraarní que els
S'ha resolt el conflicte dels norma.
ataaseas valencians, ofert a la F. U.
El Comite de vaga dels norqual conté una sentida i listes. —ha
E C..saeldedicatòria.
cursar aquesta nota: "Hamalistes
pergami
és
El
vent rebut ordres concretes del nos
ve7itabi e obra artística, tancat en tre delegar a Madrid, i no podent-nos
asxas marc.
reunir per comunicar-nos les dites
E:5 delegats cata l ans visitaren la ordres, hem decida reintegrar-nos a
raversitat valenciana, i roren rebuts elasse circumstancialment el divendres
doctor Peset, diversos eaR
:a Rector,
viment
i gran nombre cralumnes. i
Per tal de donar-vos a conèixer les
totes les dependencies del
causes que han motivat aquesta deAliir al migdia, al carrer dele
;entre docent.
cisi
ó , se celebrará el diumenge vinent
Paranimi de la Univiersitat se una reunió en un local que °porta. Banys Velas uns desconeguls
Unde
la
rele5e ä lacte de clausura
nament anunciarem. — El Comisa" creinaren un cernió Ilançant-hi
rentat Popular, dissertant el degà de
tina ampolla de líquid
a Facultar de Ciencies, doctor BelComesa la n'antela errenBigorra, sobre "Labor dels

gers, el motor anglès "Ponzano",
dels senyors Mac Andrews i
Companyia; de Marsella. amb
càrrega general 1 de tränsit, el

Servei Meteorològic

de Catalunya
SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES SET DEL

DIA

22 DE MARÇ DE 1934
Torna a empltIorar el temo a ala
paises occidentals d'Europa, I ¿aumenta la nebulosItet I es registren
eludas des de la mar Contebrica fIns
a les Ines CrItangluea, degut a una
depressle baramétrIca situada a Bretanya I que avenga cap e la Peonauta
A Andalus a i al nord d'Arrice el
temps do bo, I dentina cel seré sota
la Influencia de les altos presslons
centrades a rtAlantle, entre les Atores I Can:Irles.
ESTAT DEL TEMPS

1

lambe van visitar, en la sera estael Pulan de
ca a Valencia, la Llotia,
Generalitat Valenciana, el local
Rat PeLo
sacia
Valecianista,
,Ace .
ra: el Centre Catala de Valencia.
L'Associaci a Valenciana dEstuaras obsequia els seus collegues ca
.-'. s amb una brillant ¡esta, al sea
lliuraacá l social, que acaba amb el
:rara del pergamí i en la qual

estuliants pronunciaren eloqüents
Ilacarsos.
Faanient, abans de tornar a Bar-e:

'. es representants de la F. N.
,seiaueren, en comissió, i acorna. Caos escolars valencians, a
in rana de clavells, guarnit
7:es amb els colors de la F.
C. la bandera catalana, a
eqüestre del rei Jaume I.
.i . :e g ació catalana d'estudiants
satisfeta de les atencions i
rebuts durant la sera estada

ENSENYAMENT SECUNDARI
E: Collegi oficial de Segona Enseeyança de Cervera. — Contribuint a
re de divulgació cultinal que rea'ara tots els instituts de Catalunya,
C-alegi Subvencionar de Segona
-7 7'.yança de Cervera. no obstant
s sesa del seu personal. ha orga:-....r,t tres cursets de Llengua i
catalanes, un d'ells dedicat
tsp.r.7:alment a obrers. a a-1Tc de:
stefessor Josep Serrano.
Axi mateix s'han organitzat excurs:ons de carácter artístic. que se
re'è,, raran setmanalment. a arree del
772:essOr de Dibuix senjor Adolf
rerrer.
proiessora Maria Taboada, uln. les lliçons d'Histörfa, que amb
eer .'eccions dina als seas alumnes.
card una serie de conferencies de
nació histarico-artistica.
arofessor erEducació fiska, seMateu. ha organitzat una sec:
.-le rítmica i jocs, arnb secció de
.eara 1 altres esports.
A: saló cractes es donaran sessions
e n Tnerna educatiu, a cartee del seClaudi Gámez.
Snmenaments. — En virtut de con:a ha estat nomenat professor
supernumerari gratuft, afecte al
grup, creció d'Idiomes, de l'Esa:a d'Alts Estudis Mercantils
22 7C, :nna, el senyor Anselin Batalla
:Serret.
Es nornena vice-director de l'Ins-

Noticies Soltes

En una clínica particular va morir
motor "Ebro", de la Comercial
Combalia Sagrera; de Fiume i ahir Josep Arias, a conseqüència de les
que es produí treballant a la. fáferides
escales, ami) un passalger 1 tritt' regit general el motor "Puccini". brica de Ciment Asland. de Montcada.
del senyor Emití Carandini; de
S'avisa als que tinguin joies empenyoMarsella, en nasa el vaxell nord- nades a la Caixa d'Estalvis i Mont de
atnerica "Exponer", del senyor Pietat (Central) les dates de prorroTomás afano' Bosch; de Valan- gació o enmenyorament de les quals sicia. en Ilast, el vaixell suec "Lu- guin anteriors al 30 de juny darrer innaria", del senyor Tomes Ballet clusivament, que en la subhasta pública que tindrà lloc en aquest Mont de
i Itoseh.
Pietat el dia 12 d'abril es procedirà a
Vaixells sortits: Distäncia na- la venda de les penyores dels préstecs
vegada dels vaixells que 11.\-lli han números 26.574 al 100.000 i de VI al
sortit: l'ora de Thoritza es tro- 30.249 que no hagin estar prorrogats,
ben els espanyols "Cabo Creus", desempenyorats o venuts anteriorrnent.

ció d'Honor que l'Empresa del Teatre
Barcelona ha tingut la gentilesa de dedicar a la "Senyoreta Mecanägraia
1934" i la sera Con d'honor. Amb
aquest motiu la Companyia Rivera De Rosas posará en escena una de les
obres més aplaudides del seu repertori
i no cal dubtar que l'esmentada funció
d'honor será digna pariona dels festice l ebrats el dia 18 passat, amb sarollós mit, al Tcatre Novetats i al Palay de Belles Arta
La Delegació d'Hisenda ha assenyalai
per a avui els següents pagaments:
Ajuntarnent de Badalona, 9.30461;
ídem de L'Hospitalet, 15.04070; ídem
de Manresa, 30.123'13; idem de Mataró, 18.614'33; ídem de Sabadell, pessetes 54.213 . 8a; ídem de Terrassa, pessej
tes 13.145'54; Manufactures Pecera;
9.592'75; Carme Anglera i altra, 207;
Baquera Kuschc i Martín. 2.66617;
_loan Barfull, 230: Mara Blasco. .00:
Castor Calviiiu, tarso; Xavier Canjeó,
954: Josefa Freixes, 5.741'45: Vicenç
Gonzalez, 3.553 . 401 Ramir Hortet, pesretes 24.1.45 . 40; Sebastiá Mateu, 158'85;
Carles Maristany, 1.500; Carles Plana
cherin, 50o; Josep Núñez, 35.392; Manuel Rodríguez, 8.750, i Ildefons Carda, 3.000.

amb cOrrega general, cap a Bilbao i escales, del senyor Fill
Bosch; "Río Segre", amb
volee a les comarques de Tarragocarre ra:a general, cap a Bilbao i
na, I cobert des de Barcelona Tuns a
1 RESTAURANT
eseales; "Sagunto", amb pasj Al Pallars I al cura Inferior de l'ECoberts a 1060 ptas.! a la carta
l'Empordi, u s'han registrat algunas
satge
i
carrega
general,
cap
a
pluges a Glrona I a la costa de LlePlats regionals. Excel-lent cuina
vant.
Cartagena: "Ciudad de Valencia",
I Servel perfecto - Salons per a
j
Al Patines i al curs inferior de
ami)
passalge
1
carrega
general.
del
rente
forts
l'Ebre
s'eun
establert
!
Banqueta, Rodea 1 Festes
sector nord.
eap a Valancia. i "Ciudad Me
Preus moderats
Ei deseen, de la temperatura ha
Palma", tots guiare (le la Corea Orquestra
retal general: mInlma d'avul, als
Ilacs de Capdella, 10 graus arda mero.
panyia Transmediterrania; l'aleLes festes Iluidissimes que enguany
I a la van de Pdúria 7 gratis sota
I zero, on hl ha un grub n de neu de
many "Pluto". atta) carrega ge- salan celebrat amb mota' de la Diada
i50 centlmetres.
neral de tränsit 1 amb dos pos- de la Mecanógrafa seran coronades desatgers per a aquest port i dos ma, dissabte, a la tarda, amb una Fun(tes obsormetens riel ternos a
ies
set,
van
a
la
cap•
a
le tränsit, de la Comercial ComENSENYAMENTS
caven a córrer sense que se'ls 11 Bareetuna.
estera de us prinieiu
Sagrera; l'ilaliä "Silvia
podes detenir.
nnn•n•nnnIMIKy111....1.
ESPECIALS
Tripcovich", amb rärrega gene- Homenatge a una catalana Després de la profanació
— Abans-d'ahir a la nit un
ral
i
de
transa. cap a Tarragona
d'Amèrica
Escota d'Enginyers Industrials de D'al:isla
de la tomba de Maciá.
atropella, al carrer
i aseales, de la senyara Vídua
Barcelona. — De conionnitat amb el
El dimarts proppassat, per iniciati31..nendez
Pelayo,
Francese
Verde Baixes; els destructors de va de l'Associació Protectora de l'Enpreceptuat a les disposicions vigents,
Comunicacions de protesta rebudes
i d'acord arnb les condicions que es di i Alonso, de 37 anys, i lí causa
guerra "Almirante Valdas", "Al- senyanea Catalana, la Nlatua Escolar a la Presidencia de la Generalitat amb
concreten als avisos iixat al tauler !chiles conluses a la canta escalla Galiana", "Lepanto" "Chu_ Illanquerna oferi, al seu domicili, un muna de l'acre 'vandàlic comes a la
d'anuncis de l'Escota. s'adrnetran a guerra mit dieta. El ferit
'ruca", i el transpon "Almirante 'Le d'Honor a la distingida artista tomba del President Maciä:
:a sera secretaria, els dies feiners auxiliat a la Casa de Socors de Acció Catalana Republicana Lobo", cap a Cartagena; l'anglas catalana senyora Elissa Ramoneda de
Centre Republicà Català, d'Almacompresos entre el primer i el 15 del Gracia.
-Cast alia", amb cärrega general Ruiz, que resideix a Buenos Aires, celles; Centre Republicà. de Nalec;
inclusivad'abril,
ambdós
mes
vinent
Portella; Jodespees de 22 anys d'absencia, ha
— La policia detingué ¡ posa ACCIO CATALANA REPUBLI- i de transit, i antb passalgers ivingut a passar una breu temporada Centre Republicá, decrEsquerra, de
ment, de les once a les tretze hores,
(-catar Republicana
de Iränsil, ral, a Gibraltar, do
CANA DEL CillINARDO
les sollicituds d'inscripcia de !Patri- a disposlcid del Juljat de guardia
a Catalunya.
Sr. Salvados Garcia, de Vaalaials;
cu'a per als alumnas na oficial; tala- Benvingut Pérez Jimenez, el qua!.
Causes alienes a la voluntat dels l'AgCncia 31arilinia
Precedi a l'acte una minuciosa visi- lencia; Centre Carilla Republicä, de
:MIL) 1.1na escopeta, amenaeä amb organitzadors fan que la visita que
res).
ta a les aules i depernb'encies de Blan- Caldes d'Esime; Centre Unió RepuVAIXELLS DE GUERRA
querna, i rhomenatjada en va treure blicana, de Batea; Ajuntament d'Almatar el seu 'convef Josep Jordi aquesta entitat tenia projectada per
JAPONESOS
una impressió plenament satisfactäria. dover; Joventut Republicana SociaPalomar per haver maltractal al dimuenge vinent s'hagi rrajornar
ASSOCIACIO PROTECTORA unes gallines propietat
i d'abril. Per
En Tache (le te, el cor d'alumnes lista d'Eta; Ajuntament de Lleida;
Per al iba 1 4 del propsanent
del pri- per al diumenge dia
fixada
serviran
els
a
la
noca
<lata
ibid ig tenen anunciada la seva de les escotes, sota la direcció del Centre Joventut Republicana, de
ilier, Se80115 nuttlifestacions d'aDE L'ENSENYANÇA
mestre
Joan Llongueres i de la se- Llasorst; Junta Extraterritorial del
mateixos tiquets.
arribada a Barcelona els vaixella
quest.
CATALANA
nyoreta Canipmany, cantá diverses l'a n tir Nacionalista Base a CataluEL NOU CENTRE D'ACCIO
de guerra (le l'esquadra d'ins•
El detingut Benvingut Pérez.
cancons tnpuularn i la illustre pianista risa; Yalestra, de Barcelona; Centre
CATALANA A PORRERA
!meció japonesa "Iwale" i "A da- senyora ('arme Aznar eXeellti uu,s Se- liepahheä Cultural, de 3;ilosell; SoL'Assaciació Protectora de l'Ense- .nie resulta estar reclama' pol
Tal com anunciäveen fa uns quants Illa " , els gneis romandran al lecta peça del sen repertori.
ciclar Agricola Obrera, d'Aldover;
nyança Catalana (ComissiO delegada Jutjat de Manresa per un debele
de Gräcia i Sant Gervasi) avisa a zo- de lesions, ingressä tels t'alabas- dice, s'ha sonar ai(it a Torreta usa 1W:5W 1)011 fins al dia 18 del inent. la sent-ora I:amoneda de Ruiz AiUntanient de L'Arboç; Centre FeDelegació d'agnest Partit. Molt aviat ¡antele mes.
catitä diverses cançons argentines i deral d'Esquerra, de Selva de Mar;
tes les escoles en general i en par- aos del Pulan de Justieia.
la nova emitid celelirarii una junta
Les esmen I rulos unit al s perl a_ catalanes ami, una gracia i distinció Ajuntantent de Vilovi; Foment Reticular aquelles que prengueren part
— En un establiinent
general auch rohjecte de nornenar
pablicá Gracienc; Sr. Josep al. Siganyen a la dasse de guarda- verarnent encisadores.
en el Concurs de Lectura i Escriptura carrer
de Duran i Bas toa detin- seca Junta Directiva i prendre els
A lacte assistiren representacions les Pomas, de Sala Joaa Despí; CenCatalanes del gener passat que lacte
costes i tener) les segilents prinde la publicacia del fall del :bina i c oda Carme Santiago Gómez per ar,rd5 (a t e calguin per a la seva eipals earaeterfstiques: "Iwate". (le les Juntes de la Protectora i de tre d'Esquerra Republicana de CataExcursiodel repartiment de premie Malea lloc l'a y er-se apoderat d'una partida acturtebi.
9.180 tones i O milles de cima: Illanquerna, distingides clames i gran :ama de Vinyols; Centre
el mati del Mumenge vinent. dia 25, .le initges de seda merare fein
organitzadors anuncien tandie "Asarna", 9.2 10 talles i 2 1 mi- nombre dele P rof e ssor s i alanmes IneS nisia ' "Rafel Casanova". de Barcea y:1110(1es en Iturs estudia
lona; Ajuntament de Sanalmja; Coa la sala darles de l'Orfeó Gracienc %ellre que comprara. La delin- per a rin,lt aviat la inauguració de
nes. Porten, el primer, 639 triLa senyora Ruiz sortí a l'encienta elite Municipal del Partir Republicä
Astúries, 83).
auda passit a dispuslcia del Jut- restatge sorial de la noca entitat, pulants, i
latir mateix, antb el seu marit i fills, de Denmeratic Federa/ de Barcelona;
et
segPn.
60;.
que será solemnitzada amb tu) acre
jat de guardia.
Casal Cauta Republicà, de Sant Ceimporlant. en el qual prendran part Eslat tnajor esta integral aixi: tornada ca p a Buenos Airea.
'ani; Ajuntament de Sant Pece de
— Teresa Gascón, que ha destaeades personlitats del Partit. Caniandatit do la (Iivisia: Vive- suusanas
Torelló; Centre Republicá, d'Alfas;
;limitan
}hijill
ue alatsushita; caestat a l'Hospital SOlinesa a tu::
UNA PROTESTA
Banquet d'homenatge
Centre d'a-aquerra Republicana, de
pita de 1-lwate", capita (le naopereeiö quirúrgica, ha denunPER UN ATEMPTAT
Tora; Centre Catalä Republica d'Esval Kiyoshi natal; capita de
al senyor Cases Abarca
quena, d'Espluga Calba; G ruP ExI.a Joventut d'Acci,.. Catalana lea I-Asamit", capilla de navili Taiji
El Gremi de Serrallers i Fer- siat que en arribar al seu doDimarts,
al Sala de Festes de l'alta cursionista "Gennanor", d'Esplugues;
rers de Barcelona celebrara re- micili es trobä que li havien trames a la Joventut d'Estat Catala 01 ha.
tel Ritz, va celebrar-se raniniciat
Sr. Pere Kbes, mestre de Perataunió general ordininia al sen ratea una quantitat en metällic. de alanresa 11114 Iletra en la (pral proEls esmentals vaivenes porten quet crhontenatge al senyor
Cases nada; Sr Jo>rp Dolade. d'Aitona;
estalge gremial el dillIalellge Ni- robes j altres objectes que guar- testa de l'ateniptat de quie va essec a bord 170 guär(lies Inarines. i Abarca anas mota. ¿lave, cessat re- Sr. Joan Trialls de alada, de l'agitevíctima el president de la Joventut procedeixen de Marsella i ataran glamentáriament
nent, a dos quarts de den del
en el arree de pre- ( es; "Un grup de catalans senyurs
dama.
inanresar,a esntentada.
sident, que durant quatre anys ha caer- Juan Vergas, alzan Bages, Pere Rus
...al) a Malta.
metí, de primera convocatória, i
nit.
del
Circo'
Artística
de la riostra atea t altres signants, de Terrassa;
a les den, de segona.
ciutat,
Sr. Martí Rovira, d'Aiguafreda: FeDt van assistir mes de 15n comensals, deracia Catalana de Cecs, de BarceMOVIMENT D'AVIONS
El ditnnenge vinent, a les onze UNA NOTA DE LA
integrats per una nombrosissinia repre- lona: Sr. Josep Pruner i Anttinia Madel /mili. al local Esquerra
sentacid de restnentada entitat, naire- grans de Pruner. de Barcelona; ParAHIR
DE CATALUNYA
rEixampla, tindra Itou l'asseinsentants de la majoria de les entitats ar- ta d'Esquerra Republicana. de BaAeròdrom
de l'Air-France. — tistiques de Barcelona i amics patti- ((yates; Partir Unid Republicana AuSeeordinal
de
la
in
blea general
Praeollont de l'e h o tt ,a
739 culars. Ocuparen la presidUncia, a pon tonomista, de Bunol; "Un grllti de
ciú d'Invalidesu i Nellesa del Han. La importació d'ous
SEMAFOR DE MONTJUIC arriba l'avid, amb corren, les
Assemtuerca_ de rhomenatjat , el conseiler de la Ge- soldats catalans a Saragossa"; Asnode l'Aigua del Sindical General blea al Prat de Llobregat
deries
neralitat de Catalunya senvor Gansoó.
Benehica ''12Arlántida",
tres
passatgers.
1
de Tacnies de Catalunya. en la
Observacions metcorológiques:
Tractat amb Franca -:Procedent de alaraclia, a len el conne de Güell, l'actual president del Barcelona; senyors Lluís Llamador,
qual es renovarla la Jutta direcA :sol NO111 Pi E. fros , . co p
7.5-1 arribä Patita amb eorreu, Circol Artistic, senyor Clara; el vice- Merca Guitard, Josep Pla i Joaquima
d'estiu
tiva per al meta exereici.
cohen. anal Ileugera pluja.-et mereaderies cap passatger
president. senyor Planes i Daria; el se- Col!, de Barcelona; Unió de Tabasi
lITeS
it
lt'S
Gol],
que
roba
el
vent
En la rPtInili que el Conaell
Procedent de Casablanca, a cretari, seuyor Almerla Callis; els vo- m ires, de aluntornés del Valles;
El Grup Mutualista Concar - (le la Uniel de Sindicals Aapacolea a Test; al migdia. S. fresquet. I 3'1 3 arriba l'avió, arnb corren. calo de la seca Junta de Corees. senyors Irafia Burn Batzara, de Pamp:01..x.;
Morera, Castells, Traba! Pui g Casa- 5eityors Ratlion Figueres i Ratr/Orl
das edel Callegi M.1gents Comer- (le Catalutiya
nimbus 1 horitzons boirosos. mercaderies i (Ms passalgera.
va celebrar el da.
uel!s, Bosch Capdevila, de Lloren, de Vallbona;
naves, Aloma, Davalillo, Cr
dais de Barcelona celebrara as- 21 de j'actual
a sol ponen'. S. O. tres.% mar
s'ac0rdh
A les 11125 sota l'ave: cap a Ruger, Rosal, Coromines i Capmany, i Sr. Josep Ferrer i Sra. Eaperanea
semblea general ordinaria de se al ministre d'Indústria ,1 Co- marejada del S. E. i el cercle 'rotosa, anib correa, 1/101•CaderIP:s
els semors alestres. Caries Vasquez i Muevo (le Ferrer, de Barcelona; seIrania denla, dissabte, a les qua- meta; nulificant-li l'a y er N'ist andi queda eadiert i pluja.
j dos passalgees.
nyor Felip :‘1,-tre. de Vitaria: ConJunyent.
Da ritt re, 7513'5. Termómetre de la tarda, al seu estalge salisfacció l'Ordre publicada
A les 1318 sortí cap a MarA l'hora del brindis el secretan del set! Directiu del Centre Catalanista.,
tro,
11.
A
continuasocial, T ra fa Igar, 1.
sella, amb corren, mercaderies Chcol Anistic va Regir les cartes de d'Esquerra Republicana. del atasnau;f
la "(iaceta (le Madrid" del (ha 17
cid, lambe assemblea general Ich corrent, relativa he la cotona
multes per sonalitats que s 'adheriren a senyors Cascajo i Rigoberto. de SanMoviment de vaixells a posta i un passatger
extraorilibana per a trailer de
A les 759 sorti l'avió cap a l'acte, entre les quals hom rccorda els lacar; Sindicar Agricola d'Esquerra
avistad() de les importad:ale de sol. -- Demoren a l'es h tina
Republicana de Catalunya, d'Estany;
la inothficaciú dele anteles 25,
Ca sah la rica, a uni torreta Inerea- senyors Bosch Gimiera, Jeep Francés,
Tenis, i insislint ensems sabre uolet‘t i dos bergantins-golet
i Torres. Sr. Pere ((arcas, (les de Tudela (NaColme 1 Vila Puntual,
26 i 27 del Reglainent de defitn- la e anvenn
que viti en popa, una galeta i deries i tres passat pers.
varra);
Sr. Francesc 'de Boronas i
st'
uf,,
Monjo,
Ferretee,
alares,
'
aci
a
qu
e P er tal
cfi i invalidesa j edilicia a Irque vela:linee. itel
sale agutirdar els interessos aviAeròdrom de l'Aeronàutica Na- San, i Lloigues, senvoreta Isabel alo- Itenages de Fans, uhr Barcelona:
:sud inia cariada j una balandra val. — L'avió proeedent d'Es- ma, Ntarcelli Santa-maria, Esteve Or- Ainntalnent de L'Antetlla del Valles;
coles As necessària una di>pcque van tali a la IllaleiXa
tega, presidents de les Acadernies de Caem Catalä alartinenc. de Barcelou uh gard no arriba.
sici0 obligara que tot ou imparna: Sra. Maria Salicor, de Barcelona;
1111 III lurhtstt IIIP passa a poProceilent de Madri (l, a les Sant Ferran de Madrid, Sevilla, Paredes Sr. Joan Alvarez Yuste;
:al poni en forma clara i IlegiGrup Fenina, un pailebot a motor (IP
1 l'55 arriba l'avia "Foklzer 8 - i Rius.
ble i de manera indeleble. niar.;at dos
aleni d'Esquerra. de Sant Boi del
paraula
ele
Despees van ten Os de la
pals, que se del mal, 1 tI KG-AKK", aval( (merma mercastei.loaregat; Ajuntament d'Arenas de
t• It Volt i en letrita Cl miu
dele
secretari
Planes
Darla;
el
senyors
S. O. tres bergantins-golela, dos raes i sis passalgers.
i5 d'angra], de canformilal pailebots i una pdela (111e Van
Amics dels aliaras de Catalitnya, se- Mar; Esquerra Republicana, di Tor"Rohrbaeh
A les 8 sorti '
Tintorer; el doctor Cris- reheses; Ajuntament de • Berga; Carleó
alllb el n le prevea el Colmen in- 1: n opa, tia balantalra, un
bergentí- 1)-1 6 9 2", cap a Estalugard, amb nsor Bosch
tells, ex-conde de Griell i Gassol, els Badalona de BadalonaaCentre Repu:ven:o:ion:a de ltrusselles de r ti goleta j th:s pa /1( . 11103 que rete.escales a Siteiselha¡ Ginebra, quals posaren de manifest les altes qua- baca Radical-Socialista 'Causal de
de desernbre de 1931.
lillett, 1 n'es patlebole I( Motor
arab corren, mercaderies j cine litats personal s i artistiques de llame- Tortosa-Jesús; Socief,d de Jort;aters
A ¡tripas la deis represontants le vt, lion tul poll. (le vela ladina
natja1 i la brillant actnacin d'aquest Agricultors, d'Esphiga ute Francoli;
passatgers.
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corren, inereaderies i 2 1 pas
El Comissari geneeal d'Ordre Públic,
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de l'hora d'estiii. el Consell, fle.:5- dB Valencia"; de Ceuta i escales, .dicines de l'esmentat diari —plaga que per tal que el palie estigues aseaPartit Nacionalista Català, arre:. del
aleshores
Useu Dens cada dio
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en el carregament i en el trans- "Role Jarra deis senyors lilIe (le gides per mitjä de "El Dia Gráfico"
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valencians".
Prenunc iá el discurs de clausura
doztor Alcayde Villar, i es llenita...e(
entre , es quals
es ra.hesions a l'acre,
GeZurava la del President de la
tralaat de Catalum-a, senyor Lluis
semeanys.
Despres, els estudiante catalans vi!a Diputació
i :taren el Palau de rebuts
pel pte..'.1,amtame n t, i torea
;alela d'aquella i
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L'activitat política
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ESPECTACLES

,erame nt. Del grup de rendes és de reorear: 3 per 100, 0710 (-6); 1917
elliberada 4 per 100, 7340 (-100)
imS 4 per 100. 7420 (-95 ) ; 1920 4 per
10 4 (-0 ' 8 5 1 : 4 i mig per loo,
.955
Banc de França,
'&.-i'oo). De l'especulació: Rio Tinto,
140 1 (-14 1 : Royal Dutch, 16 700
(-25o); Canal Suez. 19030 (-201;
Kuhlmans. 549 (-13): Wanons Lits.
e; (-1). Barcelona Tractioa 5 i mig

Unimos

Teatros
sale11411

TEATRE ROMEA

mo, 71: (-4).

Tel4ren 10801

Careen s dles d'aclimata companyia
A los 5 ,In.lique s a 2'0o pies.); pajas
EN LA ALDEA, ,bra 'Im de »Momeo Soler. A les 10'15: LA PAINON Y MUERTE
te N. 8. JESUCRISTO, meelvlIcsa Freacniecid. 0 , 011. tuerta: ALAS 115 LA ALcattillt
DEA: mi: LA PASION. Ditimee4e.
a les l'on O 1/60.. 1017,
La sessivl dolor en aquest de la r•empanyla:
LA P 5 8105. DIssable de gloria. debut de
inercat se celebrà amb regular 13 compota de EL DIVINO IMPACIINTE:
Ricardo iIalvo Rosarf
oneurrencia i transaccions fora Iglesias.
Josefine Saulaularla. 1.nprz >Evo.
limitados per la manca de deri.sid S'adtneten rfichrrees per a les den primores
i epresent aclous.
elapradora notada en els diverg . s sectors.
Wats: Tan sois podem dir que
e: practicaren unes vendes pron • edents d'Ortigosa, superior, a
53 • 50 pessetes, i de Saliagün,
a I. posat tuts damunt
Cern panyla lirios LLUIS CALVO
Morase: Els preus van afermant-se cada dia mes a mesura
Tarda. 130, popular. Butaquesa duce
pesseles:
que minven les existi•ncies.
Nfització vigent per a aquest
uta As, segons classe. de 58 a
peseles, damunt carro nioll
per Cecilia Goleen i Fulgencio
6116Ble•

Mercat de Uotia

4; MI , a les 10:
R6VISTA PARAMOLINT. PARA1801:NT
GRAMO. DIDUIX08 I

I .3%111, larda, a lea
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CATALUNYA
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Aval , larda. de 4 a S: MI, a les 10:
KURSAAL
Albert N'Alean
1 lardt I 930 11.1: "Barrio chlno"
SU ALTE211 LA VSNDEOORA
caneen' tarda, •• La sollora no quiere M:irob Mario Bell
"PariS MOnlecarlo",
Es despalsa por a la sessid numerada ies'', Niary
Iletiry ()arel
de filomena°. 8 tarda
•ATNE •ALACE
Continua 4 /arda: "Con Tarzan Inc islo". "La gran atvacei3O1". El temor 1
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11r10.—Foancfort, 231 m. "El
iie, b un', opera de Auber.
19'3i:t.- 6 erlín, 357 M. Cünrert
7 - ins.
1333. — Praga, 470 in. "El
.. de Walletistein", poema
: . . nic de Smelana.
11:1'30.—Terre Ei:fel, 1.389 m.
- •o a elässioa i ne.derna.
. 13 . 35,_Londrcs, 5 12.; ni. PrIld' Wad, all 1 ti., i West regional,
', 7 m. "El barber de Sevilla",
. :a de Ilossini.
zeoo.—rcilä, 3 99 ni. i Roma,
, I ro. C o tierrt sietinio.

1:

20'30.—Lille, 247 in. Concert
.r. La C.,sai de Santa Cecilia
Dotiieel ti1.
..tyre-sur-la-1.

4 tarda I 930 int: "Con Tarzan tilo Las •
to" 1 úldrament larda,. Pos buenos camaradas". •• 31.ineebo de Pollea" I Noticiar'
GRAN natas COMTAL
Continua 345 tarda: -Radio patrulla".

E uxernburgo

•

-Dos buenos camaradas'', "Mancebo de
botica". Califa i Ifibinaos

per Cecilia Gebert, Antonl Miras,
Rancies, Ruiz Paris, ele. Oil, a les
den: No FALTA NAIDE . I l'exiMs
Mari del mestre resello

)

• -dPissAhn.
21 , 00. _ Emissores de l'Estat
' , L-icas: Gran cadleert des del
•.-di de Tolosa: Raraeau.
. Eine, Manier.

'i.4 . 00. — Reglonals angleses:
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Honduras de infierno

COnlinfla 3'10 111,18: "Oimb3". "Anny se
"Crcpiisculo
rejo", liudolf
Fosler

Esclavos de la tierra
Mantletpaciva

per Maria Teresa Planes, Trinl Asen',
manuel Izquierdo, Penen., Ruiz
Paris, cte. Grandiosa presentaciö.

alrierlealla
AM.R.nn

Peesel e de &Sola, 28 - Telf. 18342
a s.
Avui. torda, sessid cominua,
I I nit, u les des: NotIciarls, Cultural I

TEATRE POLIORAMA
CArrpanyia d'alta comedia Narrero-Soto
Carrera dies d'actuació
, rui. larda, Pi dc O. 1 . opebr . : EL REFUGIO: nit, 11 M11: LAS FLORES. Le/111,. larda: LAS FLORES: MI: EL REFUGIO. Xeul I denla. tal 1i ioL {I te esla
p r r Porquesira Napcleón-Quinteros 1 la se •
jo vedelle LISIO Bayron.

'Lo projeett a ;es 419. a les 639
I a les
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METROPOL CINEMA
Llúria, 116 - Toléfon 81222

tout divendres. tarta. sesee) enntiniza de
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MÁS DE 5.500.00 0

DATGa
MAPAS - INDICES

SECCIÓN
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pequeito Directoria Un

Malle del C;mercie, lelJ1tlhI N414041.14
da lipa, y hissioses
Precio de un •learnpleir completos
C IEN PESETAS
Manco de portes en toda (apiC al
—..—
ANUNCIE

EN ESTE ANUARIO)

LE COSTARA MUT POCO r LE
IIENEFICIARA surcritsrmo

«IN

)

te rltwe Granados, 85 y 85 • 0ARC:L01111
Pie

TEATRES

aiemany

Apolo. — Tarda 1 nit: °verterle Goldin
Barcelona. — Tarda: - Matcrooiscile - ;
lamen"
LIqutdac161 ruinosa
rda I nii: "La camisa de la
Cenono. — fa
te g
,
P. •rup adour".
e les filies (ler Planee".
recd. No us enu lvo- Eapenyed. —Tarda:
-3Iolin os (le viento" l
maniate. —
dom.
"El conde de Luxembur g o": 1111: —rana
Federare".
ereimn
anua del lagar".
Nou. —
Pollorama. — -Las flores" 1 "Las cartas
boca arriba".
ROMO!. — Tarde I nit: "la Paslön y
Min. :e de N. S. Jesucristn".
Meterte. — NIt: •• La embajada en Den-

elplip•nn

interessml flnrumenlal explicada

CINEMES

CINEMA ESPLAI.

VOLPONE )
Nil.

CORS2CA. entra Mantener 1 M'Iba°

reposicid de
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/no alta 31. 1 a s enyoreIrS)
MMI.On04»...M.14111.

BOMBOLEGS DE BETTY
REt/ISTA PARAMOUNT, LA EMISORA FANTASfilitt, p e r Palpe 1 .,r1lers
u Ir lardar. NO DEJES LA
PUERTA ASIERTA, en espanynt, per
liaoul noulieu 1 ¡Insta Moreno

/

I

lele.M.0.1

Un hombre de corazón
per Gustav Frobellen

ptes
\s'O!. /arde. Sin. PaI 1 511,
vors' . o'S.0 pies., LOS PICARD8 CELOS,
CARCELERAS 1 LA TERRENA CE LA PApattme,
e )n- 1 , 1n. 11,ta9u r e a 4
- VAYA MAZAN.% I Erv:t EL AMO

DEL LAGAR

TEATPE OLYMPIA

044.4414.444.114444+114+Pelet

eefflealenIleelleillwn

SPLENDID CINEMA
Consell de Cant. 217 - Telifon 30815
r-rupend progr,,a“
1.61 /1.1111,1 6 . 01117011a 11111eiral
HAY QUE CASARLOS
per Army (nutra

la producen', en eepinyol
A91 ES BROADWAY
'
ree Jo i litrardo Cortez
BETTY TAQ'Jlft5E.C.1, ilIllIlIxes SonOrS
Lsliona d., Id c..an superproducchl

E•deeoa de

Di”able, dia 24, I dIumengo, dl. 25

a les (len

en esp.:layo!.

ROLAND D'ORSAY
ET SES CADETS

LA VIDA PRIVADA
DE ENRIQUE VIII

PROGRAMA MONSTRE

•n••nn••MMO,

HOLLYWOOD

FANTASTIQUE
REVUE ESPECTACLE
belli1,1,11eS

1

cekbi

BEAUTTES OF GAILS, 18
rarcoarklars
Aurora-1300,
Lee Likerloys and dual
CARMEN SALAZAR, la celebre dansarina
e:
true,m-n
de la plrufla
Charles le • nd,
en tres plris
Les 9 Beiroontlri s s,
ronflco-taurIncs

Rambla del Centre, 88 - Ten. 18972
s‘,11 REVISTA I NOTICIARI FOY
EL RODEO re LA MUERTE, Der 3,,e0

'i

Ir

,n. VANIDAZES, denesisd e.,
mFrIta

i A TODA VELOCIDAD
per NVilliam Reines, Madge Elan: 1
Conrad Nagel
1
(Sessea continua)

TERESA MANZANO

Acrob a tic - Dona-Gafad
Guerra Kind
Cruiple (le mervelleo- ,/ •b ro ur , PUIE-VENT
and Fate.r121.
1.4 mesana atr66 66 6 6 n 0 1 la (Me r en renlI r ele116 6

ROLAND D'ORSAY

11115 els er ne Ille00ipae 11d0 4 (-Adela co n .
piensan armes' maenifie
FAPrrneT/Qut5

1

CINEMA

PARIS

i11: 410: 1111. 0 '11/ PEIPSTA. I t

1 A14 160011ill 0111,1 de lo

Et Pillill PEHEUE0 CE HH HIJO
CIBUIXOS. Nali, y carroil 1 Gem ge
Itaft en

Unidos en la venganza

66 0 ee0 60 0 0 , 1 66 01, 41161, 1110 16 .1 606
LA HIJA DEL REGIrVENTO, leiuttlaa
f.orbardiP. Jr
ENTRE DOS CO-

5520 RES

mmee..
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REVUE ESPECTACLE

I.'ennrme capacite? de 1 011In, p la perrucl
de preßeillar 31 pulule de II arcelona nques1
arandl os I sei''- parl e, e s /ir/el:1(de, al prro
inversemblent de

TEES PESSETES BUTAQUES

PESSETA L'ENTRADA GENERAL

TEATRF.

SALO VICTORIA
T414fan 72634
Valencia, 285-201
Avul, clivendres, tarda. e lee 411, I nit,
e dos (mirla de del]:
ECLAIR JOURNAL

COMIC BAJO EL CIELO DE CUBA
vendient entona eme erearló

REVISTES

La camisa de la Pompadour
selecto 11 as fasta

SIRFOPILOI

DEBILIDAD!

3IUSIC-HALLS
Cada selmana debuts. Vedettes
U/va/035110es I Nlerreles FIN.
Ba-Ta-Clan. — Verietals. Ensila Valles I
II/1 Ragua
Pompeya. — Exil defInlInt de Elsle Bayron. Vicharia del mar i la formidable
orquestra DeMon's Jazz,
Edén Concert. — Exilie “Satanela".
n e nt estrelln. nova a Bine...ion:1: dilluns •
Apolo. —

impollant 0,5111 de 1013- 10.
Moulin Rauda. — Temple de la trivoiltat.
Angebta Martin.
Stambui. — Oran eeit de 05151 WIlSon
(*Armen Welteril.

DIVERSOS
Malean Dardo. — °nuestra eseentrlea
The liare Jata.
— 10 c.razy
Sale Doró ,Granla
6446111401

Iloys,

MI ele le 31

sortIda

teatres.

Triana. — Tiptc caro riamene, daten pee
Pop, Hurtado.
Casa Llibre. — Avul 1 rada ella, Tbe clanSaOl
Hotel Ritz. — Azul t cada Ola, Tilo dansan

reina".
primer derecho de un hilo"
1 "Enldos en la venganza".
Pathe Palace. — -Con Tarzan me basto",
-1.:1 veo, atracelent" I "El Panel".
Miró. — "Humanidad", "Melodia
(la" 1 liii alise.
pulpo Cinema, _ neportetges d'artualivit.
Rambles.--EI rodeo de le muerte", "VanidaileS" 1 .. A toda velocidad".
Roy.alr. ep—mr-niSilom/rioa l'o', ..."Anny se divierte" :
mart Clnema. — "Una cliente Ideal" 1
"El cald.o . de los cantares".
Parle. — "El

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

v•

PORTEU
DINS LA BOCA

AIRESE mis els calbs h0 son per la sebo>

Tea, aquesta hipersecreció del cap,
G que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es e/ començament de la
calvicie Combatre aquella is evitar aquesta.
No es tonel altre cspecific contra la se.
borrea que el so!re. 1 no es coneix mes que
un medicament Que nermeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOP1LOL, ara
de nou otert al públic.
El SLILF0P1LOL no ks, doncS, un producte empine, casolä, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrarl,
està fet per facultatius catalans i basat en fór-

UNA vnpors
PASTILLA
n'AA
bailaantles

mules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.

PASTILLES VALDA

Es l'únic remel que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la caiguda del caben en qualsevol moment en que es trobi el seu proas de calvicie.
Amb el SULFOP1LOL tindrà, demes, sempre
1 perfectament e/ cabell net i sec, evttant que
la caspa li malmeti la cabellera I li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

rica Lawrenee TIbbell 1 Lepe velez,
¡MI

Enrique

saló victoria. — "Bajo el cielo de Cuba"
1 •-mi debilidad".
— -Ras:mitin y la zarina", "La Isla
li' los almis perdldas" 1 -El robo de la
Imana Ilsa".
TIvoli. — "Ese:Ir/dalo en Budapest".
Trianon. — "Melodia Prohib i d a " 1 " Se eretoo".
Trlomf. — "LA dame de otee alaxIM's't
"Gajo" I "La Ultima emboscada". •
Urquinaona. — Tarda: "Honduras de in1 01110"; nII: - Esclavos. cle la sierra".
Valga. — 345 tarda I 945 Sil: "El leello de la estepa" (linirament
-Vals de :uncir" I "Me/denla 33".
Xile. — -Flor de Uatvay" 1 "SU único
pecado", en espanyol.

UMMIRMINIMS

min

deilcinsa comedia musical, pels apiondits
eslels Lillall liartiey 4 Lew Apoco

kplendid Cinema. — -La vida privada de

EL

CINE RAMBLAS

EVA ACOSTA

oipervedeile de rotor. primer pum! 1 me.
belleses
dalla der en el flarrer evincurs
ex;diques celebra! e Lo* Angeles
BABY -RUDY
,014 la ser, mic r o: r i cen:1 F"PLISUC - Dance
'ENE ELL'E8 STARB
Molern ?t'Amical - Ast.
Luz de Cerilla
1 6 epan n ola

"Secretos" 1 -Tres %PUS de Mujer".
Capitel. — -La felieidart no es el dinero"
-En nombre ,te ta ley".
Catalunya. — "La hermana blanca".
e. — "El relicario" I "Re,.
Mentí/li ó „C„Inden
Colneum. — -Civismo".
Colom. — "El gran desfile". "Mercado de
esedndalos", -Tärne,ns" I "MOnomaiila".
comams. — "Caballero por un clia", "El
nr,ltago'• 1 "Nupcias ballables".
Comtal.—"El vongador - , "Nido de amor"
••vli debilidad".
— -Danion" I "Boliche".
Diorama. — "Calina de Nliel'a York",
horas" 1 "Rapto-me usted".
Intensa. — -Eselava del pasarlo", "N,
vi, ruborosas" 1 .: CanrIon de Ortenie"
tapial. — "La suerte de LIMO'''. "111Mno guet• rren". "Crephsenlo rojo" I "La
vid:. privada de Enrique VIII".
Excelslor. — "La mundana". "3111ehaCh.le
cal 6 O Orla - I "Liebelei".
Fantasio. — -Su alteza la vengadora".
Fimlna. — "La vida empieza".
— •• 01elodla P ro h ibida" 1 "Seere
Goya. — "Fra Diavoln", "Prosperidad".
•• rineda libre", "Legionario estrafula"Charlo% maleante" 1 "Acortaao
1'"
— "Vida nocturna" I "TacInU PCinema.
zan de Ins monos".
Irle Park. — "Vivamos hoy" I "Lad y

Actualitats. — Reportatges d'artualllat
:i Caballoa de
America. — -PAZ de tierra".
r .1.1". -El Con g reso *e divIerle" I 'Co'
rrio lu me deseas".
Arneu. — "La Isla (le as almas perdidas"
-Puro de pelar" I "..5 , 1 unir() penado"
chino", "La seflora
Arenes. — "Palacio flotante", en espa• Kursaal. — "BarrillI -Parli•MOntecarlo".
no quiere hijos"
vol "El hombre de Arlzona" 1 filtres.
n.
— "La vida privada de Eiirl•
Avinguda.— "A toda velocidad" I ".Adids Lantana.
que 0 111", "El salto decisivo-, -Oye
a la& armas".
papa". "Sinfonia subterranea" 1 "Grau
Barcelona. — "Vivamos hoy", en espa•
g ala Mickey''.
- Palacio flotante" i "En hombre Majestic.
— ••Vampiresas 1903". "Nuescle /In".
tros amores". 1 •• La senda del diem ,ifte"
Dohemia. — ^Innuanidad", "Meloilla pro- Merina.
— -La Muno de elle/. Maxim's",
altre.
hibida" 1 un
-odio" I "La uliuna embosrada".
Bosc. — 110min, Plbulxos "Ila estirado Metrnpol. — -e:empanen. de Lonas" 1
un fotógrafo" i •• n .repierulo Rojo".
- 6011 Alan Cobbart al Loro KIvu".
Broadway. — "El adverSarlo invisible", Mirla. — "Con Tarzan me busto- (mames larda), "Dos buenos camaradas"
I -Mtirebo de bolle".
Monumenu. — •• Simba", ••Ilinnotizados"
I -crepusetilo m'o".
Mundial. — -Ena cliente Ideal" l "Mo10.
die prnhlblda".
Nürla. — -Paprika" I "La muerto negra".
Olympia. — -Dancing" 1 "El collar aq

kernei cientittc
contra la calvicie

pel gran amor Chailes Laughban

oe,

effleet-~44-24-keee4~
Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

TEATRE NOU

Ilul,',Al. a les N: LA CAMISA OE LA
POMPADOUR. Nit, e lea 1015:

RieraReunidas,S.I.

Programes daval

mo es „„,r s. .i utl,

61 arnstes imrluoboirds.
preigiren part

ANUARIO
GENERAL

ROYAL
27.tO exit dels

I

espr e tacles

del

214

1 MADEMOISELLE i
(SENYOR(TA)
y Nit , a un van d'Onz ., funeld exlraorillnaria a honor de II "Sen,yo•
reto mecanógrafa 193 l'•:

FARIP ACIE S I DROGUERIES

.."
.1732LICE121137.irsdr.f.'.

10 CRAZY BOYS

CON ALAN COBHAM
AL LAGO K/VU

Ce sis:

digereixen amb dificultat
LES

Dipòsit: FORTUNY, 3. A., Hospital, 32 - BARCELONA

TES 1 SORTIDA DE
que actuen
TEATRES
la r 10 a 12, 1,11: SEXTET TOLOSA

P3panyOl.

Avui , envendres, tarda, a un guau )

l'estámac (disprpsia, gasträlgia, dilatació) o que

A

GRANJA

VU1, feetival

i TEATRE BARCF,LONA 1
Companyla e. euneSla
i
Rivera - Da Rosas
1

1
1
1

"u

CIA, ARGELINA, VALENCIA, T'ERRO,
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Decirla d'11 a 4 de la matInada
1 un ALEGRE VODEVIL

.....1nDnrxnMIMPIN

11.,1••nnn-

Tarda. a lee 4 MI.

forman un ejemplar Complete

ato e... '

86. F. Label, SS - Telf. 31970
Tarda. 330: alt, 9/ 3 0
SO ARTISTES, SO - Estrelle.: GAR-

E/espata a Complarlorla

1:1

embarassades, a les dides i a las aquells que pateixen d'una

BA-TA-CLAN

4 gran* funcione, 4
. honor I roenlat cle.s limosas

-romos

responden a lotes les exigrucies fisiolitgiquos. agr adable al paha resolt la
ladar i d'una digestibilitst perfecta, el PHOSCAO
qüestió de l'alimentació racional dels malalts. deis oimvairsoents,
es
Z. dels anrians. Veritable acuniulador de forces, el PHOSCAO
audisellat pels inetges als t$, als esgotats, a les dones

Diversos

I TAPIA FED9i0VA

I
i

'Aliment complot, compnst 1 dosificat• a'ssenyadarnent por tal de

BOHEMIA I PEDES

i/orilInua 3 • 45 Luda: "Humanidad". "01,
10111.1 prohibida", en rspanyul, rose 310Pra,
U114 altea. Notician l DIbulaos

Denla, tarda I lift, l'exilas

1

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

DIbuixos

ROTAR.

Ira ive ninni nartheinie ss . Beti, Pavo..
i Filo] AVarner Prosa - First Natlonal
1 ES despallen lotiblan aMb cree cln:s

r - • • ert. simfònic: Schubert i

IIIÚSIca
•omporänia.

MONUMENTAL

o.onitnua 345 tarda: "S.Unba".
Lides". -Creptiseilla rojo", Rudolf Isoster.

i p., nobert Nlonigoniery. Mala@
• Evans. Waller Ilusion, Ilota:FI Voang,
I
Produeelel Mitro 10110 'a Mayer
. 011, a les deu. es:reria del tallo I reselva( pel 1 11101 "L'OP /i / lif •

aria
Federova

1

Aval, larda. a los I. darreres
projecel es de

20'55.—Poste Parlslen, 313 in.

lip

1 tarda I 930 nit: "Compensarldn"
100 111. -Anny se divierte". "El
Idnel" I Dibuiaue

i LA VIDA EMPIEZA

Programes europeus
selectes

, , IL

EXCEL 8 IOR
MIRIA

:EI Conde de

Reunió deis obligarionistes
del P. de l'H.

r'; .

Dccumentals
Actualitats mundlals
Etc. - 8,2,16 continua
Viatges
Butaca UNA PES9ETA

12/RE

1,1,h1a.

Dibulxos

PUBLI CINEMA

Gutierrez

revela 1.

Peal de la "Unión Gremial",
carrer de Fiveller. 30. principal.
por tal de donar compte de les
gestions i trehalls renlitzats en
pro dels interesses afectats aixi
co ya de l'estat actual del pro-

1 tarda I 10 MI: •• Eactindalo en Budapest'', Francisca Cruel 1 Paul norbiger.
Atraerle 1 COmlea

larda I 930 tall: "la fehrldart no es el
dinero", Feliz Esmpers. -En nombre de
/a Id y", Mareolle Chantal l Gabriel °abeto

MOLINOS DE VIENTO

Tels els ohligacionistos del
P,Oronal de Iliabitacid ' de Barcelona so:in invitats a la reunió
que tindrà lloc demä, dissabte.
dia 24, a les sis de la tarda. al

TIVOLI

Són films ParamoUnt

1

TEATI1E NOVETATS

magatzem.
Despulles: Tal co ta jadiezirem,
ele preus han sofert citieleoin
bajas, coro pot veure's per la
., elització que registrem a part.
i es de creure que per la manea
cm.Isum que hi ha i la molla
existencia. poden encara minvar
urIcorn mrs.
En els altres gèneres, sense

SALONS CINA.ES

CIVISMO

per Muy firland I Richard Aelen

Ia cedros reetectficstal pral de 7'50 PI

sernpre eme volgneu fugir dele

st

perils del Fret, de la Humitat,
de la Pols i dels Microbis:

quant as molestia els Estoruuts, o Tinten/41
carraspera ü Opressió de pit;

Quan us sentiu REFREDATS,
quina
i ant1septles
mi toril:acercan i eulrassinrün
la GOLA, vis nuoloquis i els PULIEONS
HENS, ADULTS, VELLS
pera EVITAR. per a CU I DAR
418 MALALTIES DE LES VIES RESPIRATORIES
TIN011EV SEMPRE A MA
perú eiobre Lot no usen mai sine)

LES VERITABLES

que so u solsranent lee qu'ea 'osen
en CAILEES
1 portan a la tapa el

VALDA

Dom

'""1.e.r5NWERNTirr:

LA PUBLICITAT

Les breus paraules 'que caben en aquest redult maro
no basten a fer una exposioI6 de la Importincia que te
la Indústria textil a Catalunya. Per alx6 la presentac16
d'aquest Importantissim aspecto de la vida catalana s'ha
de concretar a uns mota d'elogi a l'Industrial anònim que
ha contrIbuit a l'expans16 del prestIgl de Catalunya arreu.
A mes, ens ha de satlafer oom a catalana la preponderencla que els nostres compatriotas han sabut infondre
a la indústria del telxIt en tots eis setos aspectos, a la
qual han contrIbuit l'esperit d'empresa dele nostres
industrials I la cooperació obrera.
Aquest espera d'empresa I d'estímul que significa la
creació d'una riquesa autóctona ha fet que avul dia la
Indústria textil es troba a l'altura I en condiciona de
competir amb qualsevol altra del món, tant per la conatant renovació de la maquinària que s'ha vingut Introduint d'uns quants anys ençà, com per l'experi è ncia
adquirida en el treball constant I persistent.

de

Dieendres, 23 de març

La Indústrla textil I les que se'n deriven o en depenen
ocupen a Catalunya el mes Important contingent de mä
d'obra, I es pot dir que ha tingut una veritable tradició

4

ilavors que en gran nombre de pobles 1 viles es vela

un teler a la porta de maltea llars.
Aquella época molts pobles la per:orden amb melangia,
parque representa una etapa floreixent que dosprés de la
transformació de la indústrla no han pogut veure mai

mds. Paró el trasbals va ésser en sentit de millora
1 d'adaptació a les necessitats del temps, i no ens n'hem
de doldre perquè gräcies a aquesta transformació l'expansló de la indústria del teizit ha estat importantissima.
A molles cases importants en aquest ram els trobaríem
una veritable I arrelada tradició. No solament s'han sabut
sostenir a través dels anys, sind que han experimentat
transformacions realment exemplars, Ja que han arribat
gairebe del no-res a constituir veritables fortaleses

la indústria.

liz.-.1)>e--eZE$2.
MANUFACTURES DE PINTES I LLIÇOS
PER A TOTA MENA DE TEIXITS

MANUFACTURES DE

Casa fundada l'any 1855

Neopätria, 73

LLUIS BOSCH CARRERAS

Telèfon 55640

Telefon 1524
Carretera de Vic, 62
MANRESA

BARCELONA

MARCEL.LI TENAS

Filferros, Enreixats, Cèrcols laminats
en fred -- Pues i llieos per a teixits

Retorts de Cotó, Sedes i Estams
Fils novetat
Telèfon 18225
Blesa, 47
B ARCELONA

JERONI

BOATES

M. ABAD RIBERA

FILE DE J. MARTÍ GRAU

GIRONELLA

BOATES
Telèfon 19782
Gignäs, 17
BARCELONA

BOATES
Sant Pau, 21
Telèfon 23216
BARCELONA

JOSEP FOLCH

JOSEP CODINA TRAVESSA

Generes de punt

FABRICA DE PANES

Telèfon 17462

Copons, 3 i 5

TERRASSA

Ali-Bei, 10

Telefon 50105
BARCELONA

B ARCELONA

.02=,
-e2=-131=
i—L4i7,03__--wiii_2=1 e
JOSEP M. 5 ARGEMI

C. FONT, S. en C.

MARTÍ ALTET I PALAU, S. L.

PANYERIA

Mantellines i Vels
Carrer del Call, 1
Telefon 18894

Mantellines i Vels

Trafalgar, 39

Telefon 13489

,1

Productes per a Blanqueigs'
Aprestos i Tints
Sugranyes, 50
Telèfon 30757
B ARCELONA

=
i

D'ALFONS A. LIZE
Maquinärit tèxtil

B ARCELONA

Teléf on 35205
Carrer d'Entenea
B ARCELONA

Passeig de la República, Si i 83
TELEFON 70353
BARCELONA

FILL DE JOAN SOLDEVILA

ANTONI SOLDEVILA

J. TERRADAS

FOLRERIA

Tintoreria, Aprestos i Acabats

B ARCELONA

NARCIS CASADESÚS MALLA

FILLS

Hospital, 36

Telèfon 15988

-

FARRICA DE TEIXITS

Consell de Cent, 463 -- Telefon 51985
B ARCELONA

B ARCELONA

e

7,11

it

Montserrat, 15 - Telefon 32
CALDES DE MONTBUI

n

Fsè

JOAN NOGUES

VIDUA DE F. CARNE

VIDAL SERRA I COMP.'

JOSEP MORAGAS MORERA

Vànoves, Conxes i Tovalloles

MAQUINARIA TEXTIL

Blanqueig - Aprestos

Retorts i Fantasies
Plaça Sant Jaume, 24 - Telefon 2041.

Portbou, 74

Telefon 34073
B ARCELONA

Pere IV, 34

Telefon 52001
Final carrer Teulat
B ARCELONA

Telefon 52652
B ARCELONA

SABADELL
LL1
-

ALBAREDA I SERRA

JOAN CHORDA

Fàbrica de Filats i Teixits de Punt

FILATS

Saldos Generes de punt
Especialitat en mitges de seda natural
Salvit, 32
Telefon 31958

Manufactures Antoni Gassol, S.A.

B ARCELONA

Fabriques: Mataró 1 Salt (Glrona)

Plaça Prat de la Riba, 34 - Telèfon 1440
SABADELL

Bureau: Rambla de

Catalunya, 9

TELEFON 12407

BARCELONA

CINTES 1 TEIXITS

FABRICA DE TEIXITS
NOVETATS PER A SENYORA

INDUSTRIES MURTRA

- Vapor Fornells
' Apartat 12. - Despatx: Pulgnovell, 14
Telefons : Despalx
6 0 8 : Fabrtea,
O ,3

Despatx a Barcelona: CASP, 66 - Tel. 17741

TEIXITS DE PUNT

TEIXITS DE FIL, COTO I MOCADORS
Fàbrica a Vilassar de Dalt

MANUFACTURES FORS, S. A.
Espectautal

en tipas
eanale, esta anieles, en nat/res 1 mil.
J ona °de llana. (11 1 seda. 3111.1ons de col. Mitges de mall,
tina en 'tuba
fa. Artleles d'esport. Mu g es rouon mal!,
fina en seda 1 (11. Models palentals. FabrleaceS de guards
(sport malasia

MATERIES TEXTILS
Deixalles de llana

MATIAS MAGRIÑA

F. H. R

os - cera otaules
luuuuieria - Califes _ Telsas - blredn
Jors de holla - Flassades - Joes 5 Ilit - Generes de rollo
Equlps per a 1111015
Venda al detall: Fl ve I lor. 1 1 (amos Ferranl. Vendes a1
mapa: Plaea de sala Miguel. 1. Plefon 21023

.

DE MAR

BARCELONA

JOAN MARULL

JERONI CARBONELL

VELES I LONES

TINTORERIA

le
Floridablanca, 126 -- Telefon 33835
[II

Acondicionament I pes de tota
mena de meterles textils. - Numeració i assaig de fils
Laboratori 1 anàlisis quimico- tèxtils
MAGATZEMS DE DIPOSIT

FABRIQUES A GRANOLLERS

A

B ARCELONA

räbrica: Avda. V. Montserrat, 109 - T. 54031

ACONDICIONAMENT
TERRASSENC

M. C. S. A.

(Societat Anónima)

Fàbrica: Rambla d'Egara

CANET

INDUSTRIES MUÑOZ
S . MUÑOZ
Despatx: Rambla Catalunya, 77 - Tel. 73562

_I

VENTALLÓ I TUSELL

FABRICA DE

FABRICA DE NOVETATS EN T'al.Xi7S DZ
PUNT I nwrcEs COTTON

BARCELONA

=teaa-7-1-21-1--,D=H
=4J-2—,!

TERRAS 8

_

1

(Tobella)

JOSEP ARNAUS
FILATS
Telèfon 1573
Igualtat
TERRASSA

Telèfon R- 6
SANT POL DE MAR

rril

JOAQUIM COSTA CADEVALL
Pitägores, 39
Telefon 1725
TERRASSA

erig-:=3311-.:H
==e____,
—ce411,
c=i41
i BLANQUEIG, TINTS I APRESTOS
de peces i madeixes en cotó, seda i les
seves mescles

r[

FRANCESC SOLER

JOSEF PRATGINESTÖS CAROL
APRESTOS

Campmany, 19

Rec, 19 - Telèfon 55 -- GRANOLLERS j
.0_
',_‘31zz
e=j1331=3
;—It.3271°,

Telèfon 2103
SABADELL

c=e0=3--ep

MANUFACTURES CE CIENIERE3 DE ponv
AllIs mivetals per a seny n a'a
nens
Espeeialital en milges "COTTON" malla fin:.

IGNASI DALMAU ARAÑÓ
ESPARDENYES, SADATILLES
I ARTIOLES PER A LLUR FABRICACIO

lj

Fabriques a Mauresa i a Elx
Era de l'Esquerra,
Despatx i
(Carretera de Card n ata _ To14.11 19J6
BARRERA

l=0.2=i
-c
1-41--01=3
L-42=2
r-gaoe.

Marques regist

10

"(; ALA", "FANNY"

PERE VALLS,

S.

en C.

Despatx: Passeig de Verdeguee, 22 I 24

räbrica: Sant Magi, 67 - Tzl. 303 - IGUALADA

