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L'afer Stavishy

Un servei policiae importantissim
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estat detinguts eis assas-

¿Han
major
part
dels
atracadors
la
Ran
estat
detinguts
MAGRANISME
EL
sins de Prince?
que hallen pres part en els atracaments de la
que l'individu que parlit amb
Cinaes i del cobrador de la casa Andreu 1 fills Semilla
Prinee a l'estació era Jo-la-Terreur

Fa poca dies, el Parlament de la República. en un comencanient de sessió poc
concorreguda, va escoltar amb una evident manca de generositat un discurs del
diputat elegir per l'Esquerra Republicana
de Catalunya, senyor Magraner. El seu
company senyor Santaló. com a cap de
/a minoria. es va doldre en paraules molt
Eer.ides de la desconsideració tinguda
val, el diputat catala. el (mal hacia exposat amb tota franquesa el seu pensament sobre la politica económica que
convindria seguir en els moments ac
nostra vida pública. Sembla-tual;de
Ice el discurs no tenia el tu acostumat
discussions
parlamentaries. sigui
en les
cae l'orador no coneix prou Iré rart d'exgressar-se d'una manera coherent i orinada. sigui que les seres idees tenien
l'aspect e d'erna divagació improvisada
sobre una materia com és la qüestió
ernemica, que per la seca pròpia natomesa és propicia a teta mena de dantar j es. Però estere segura que entre els
Zinutats oye es van permetre riure de
lee elucubracions del senycr Magraner
.211; baria unes guante; dotzenes que te cien tumbé pensada una solució dels
rostres problemes económica i que, deirata arar. haurien estat tan messiànics
e ii conclusions i profecies corn el diputat

mes d'avui no s'acontenta amb les reIles fermules encara que ningú no hagi
encertat les noves que la vida pugui acceptar com a própies. Es possible, no
direm fäcil, que després de donar moltes voltes d'anar a empentes amb el
desti. la vida ens digui que dintre de
les velles Ileis econmiques hi ha alguna
cosa d'eternitat perque no l'han inventada els homes. sine que existeix per
hei de naturalesa. Tot el d'ara semnla
contingent ¡ transitori. ¿Per que ha de
tenir més rae el general americä John.
son que el nostre diputat Magraner? El
primer té el poder, i nitre no. Si fos
al revés, ningú no pot assegurar que a
hoce; d'ara el senyor Magraner no passes Per un creador de nora vida i fos el
general Johnson el q ue fa /dure els descreguts del Congres.
Pe: que fa a casa nostra, el magranisme no és pas exclusiu del Partit ¿'Esguerra Republicana. La Lliga Catalana
en va plena i és de tots els nostres paruts la que liba tres mis suc. Però un
dels seca bornes més aguts, quan el senyor Prieto anava ¿erina en el ministen i d'Hisenda de la República, espantat
de les coses que pasearen que els seus
tècnics tampoc no entenien, deia, teferint-se als liders de la Lliga: Si en
aquests moments slaguessin trobat al

I es continuen les üestions per detenir tots els membres de les
altres bandes que han aetuat a Barcelona

La policia s'incauta per fi de l'auto fantasma

xecs.
Paris, q. — El periedie "Paris-Sole" el dels talons de
publica avui una interessant informació L'acoló de l'opinló
sobre els probables assassins de Prince.
Pere heu-ros ad que l'opinió pública
Fa deu dies que ve publicant una enla fi de la inmunitat
questa dels feto prenent per objectiu el s'enerva, i exigeixfruir
els cómplices de
món dels executants i dels petits PaPets, de què semblaven
assassins.
seta
els
o
inne mitji d'arribar a descobrir els Stavisky
Ramin Hubert no és un gangster, un
culpables.
el qual
Intentant classificar els esdeveniments borne del tremp de Romagnino,
jugara la sera partida fins al final.
en el seu ordre lògic, el periòdic escriu:
Hi ha hagut febleses. Necessitat de
"Per qué els gangsters haurien matat
certs
Prince? S'ha intentat respondre que Per diners iban obligat a acceptar
compromisos. Ara s'espanta davant la
tal de prendre els documents, les dues
El
difet
del
que
ha
gravetat
creixent
cartes mes exactament, que acusaven la
ha rebut sea va. Sent al sea
feblesa d'un alt funciona. D'altres pòsit que
diuen que un corredor de joies. ¡No ha- voltant amenacesalmúltiples.
Podria anar jutge i confessar-ho
via trames al conseller Prince els rebuts
tot. Però seria el final de la seva arrede les joies StavisItY?

sospitós, foren enviats a cercar uns
prismática de molta poténcia, arnb
jut dels quals es pogué observar que
eis dcl grup, en nombre de sis, estaven asseguts en un herbei que hi ha
prop de la via del tren i discutien ocaloradament.
Al cap d'una estona un dels individus que formara part del grup, que
es baixet, es va treure un feix de bitllets de la butxaca i comença a reparsobre.
de sana.
tir-los entre els altres. En adonarse'n el senyor Badia i els agents que
racompanyacen, es decidiren a agafar
un dels trens que passen per aquell
!loc. Pocs metres abans d'arribar el
catala.
tren al lloc on estaven reunits aquella
tenlos
els
que
ara,
e:1
Aixe vol dir
individus tocaren el timbre d'alarma
rainisteri d'Hisenda els nostres illustres
que correm, ningú no es rot prendre a amics e/ 1 lloc d'aquest boa borne tan esi el comboi es deturà. Baixaren poc
broma les teories econemiques dels al- verat tots seriem a captar. I es que, senabans d'arribar al lloc on hi havia el
persemblin.
que
tre, per estrafoliries
grup tres agents de policia; una mica
se propasar-sito, la República havia tintroben
que
es
centenars
els
de
a
consell
sen
després en baixaren tres mis, i els
que
gut
la sort de poder seguir el
altres dos donaren la volta per tal
el cas del senyor Magraner. Homes de la famosa dita catalana: quart no saPies
i
bona voluntat que es preocupen
de tancar-los la sortida. Els tres grups,
gues que fer, no facis res.
dinencertar,
son
per
a
situats estratégicament, s'hi anaren
de
treuen horas
seny
pensada
del
aquesta
que
direm
No
atansant, i en ésser poc més o menys
tre l'experi è ncia limitada dels sena ne- aula
pugui ni degui esser la regla
a la distancia d'uns vint metres sac.ocis, la fórmula per a una salvació ra- actual del
perquè actuen en la vida
món
A
volens
turmenta.
ranga un agent i els ordena que podical de la crisi que
d'ordre psicológic que no persessin mans enlaire. Els individus que
ta de pensar-hi, amb l'ajut o no de les fautora
din
cor
ens
meten
la
quietud.
Perú
el
elles doctrines, arriben a creure de bona
formaren el grup, sorpresos, no varen
que ningú penal deturarsense
que
el
reaconseguit
descobrir
oposar resistencia. Horn procedi a esfe que han
per endavant cap
i
sense
refusar
se,
mentalment
d'aplicar-lo
corcollar-los, i els foren ocupades dues
cansats
i
sud,
la
erial
acpossible,
quan
experiencia
pistoles "Parabellum", amb bala a la
sense que res no els contradi gui, s'avenen tuttingui
ii--que
segurament
getual
ami)
una
món
recambra, i carregadors de recanvi a
turen a oferir-lo al
notots
els
per
igual
en
corresda—s'acabarà
és
vendes
poques
que
les butxaques. Cada un d'ells portara
nerositat
seu tnagranisme ha esdues-centes pessetes a la butxaca, que
resta. El fet és ovni tan general. que bles, tant si el
I
o
liberal.
com
feixista
comunista,
la
frase
que
tat
eren les quantitats que els policies ha_
r y.lriem concretar-lo amb
tot arreu
a
rutllatan
el
si
be
les
coses
ranisme.
anrofitant
cien vist que es repartien des de la
vivi ta en ple mag
que abans de
caseta del guardaagulles. El grup esccrn del nostre diputat per donar deno- duna manera ben diferent
que
s'hauran
adonat
taca format per sis individus. També
miacie catalana a una escoj a universal. la crisi, els nobles
Roa:lamino, rhome de confiança de Stavisk y, i el seu advocat,
de
categoria
conseca
no
té
una
la vida económi
foren detinguts, a fi d'evitar que poDe fet. e magranisme és
Mte, Hubert
sine
els del grao, tots els
guessin
protegir
cébela de la guerra . La concentració motor de la histeria dels homes,
L'auto fantasma
i passatger
que es trobaven per aquell
individus
de la voluntat dels nobles en el pen- que és el producte accidental
ra, 1 la sera detenció no seria diferida.
que guien
uns quaranta. ttavlsky prenia les seres
Serien corral i exclusiu de la premia de- de les grans forces passionals
¡Per qué no escollir un magistrat, del
ELS TREBALLS DE LA POLI lloc, que en total eren
fersa, va fer passar a la direcció su- el nostre destí. Ha dit ara fa poc An- Ning4 no regatejard la felicitaci6 que CIA DIMECRES A LA NIT :: LES Per tal de traslladar-los a la Comis- precaucione
qual coneix la sera alta consciencia. i
camió
constatació:
Stavissana,
la
pulida
va
requisar
un
una
prema de l'Estat tota la vida económica dré Maurois que la vida és una pugna es mereixen en aquest ras els funcionaris
d'antuvi
Fern
PRIMERES RECERQUES
cara a cara, confessar-se de tot i Muparticular que en aquell moment pos- ky, tan Iluny com remuntem en la sera rar-1i el perillós dipòsit?
del p aís. orientada cap a un sol objecte. entre deutors i creditors. La frase és de la j'olida, el: quals poden estar segurs
la Comissaria geQuan
els
detinprecaució
d'asseguper
la
carretera.
la
/ aix6 va preparar el carai al magranis- enginyosa i té gracia per la ironia que de captar-se la simpatia general ami/ Dimecres a la nit,
pren
existencia,
sava
Hubert pensa en el conseller Prime,
neral d'Ordre Palie va organitzar
me rus, que. enderiat amb e:5 dogmes la inspira. Si arribara a trobar-la un tu-ti/cejan: can. la dahir. Perh els afroja havien pujat dalt del comió rar-se inteRigénties o suports del costat que s'ha ocupat dels afers Stavisky com
fou realitzat guts
particular, arriba. una camioneta de de la Justicia com del costat de la Pode: premagranista Marx, va pensar apli- Marx en ¡Inc del finíssim literat fran- cantents de la banda i d'altres batidos servei de vigilancia, que
objecte
a substitut de la sedó financera. Hucar a la vida deis robles, a l'hora de la cés, n'hauria fet tres volums de magra- que encara quedin havien produir a per agents, el qual tenia per
d'assalt i els detinguts doren licia.
el vea
tots els indocumentats que hi guàrdies
a aquesta altra
gratuita; es un bert
afirmació
traslladats
aleshores
par. el mateix sistema econòmic de les nisme sobre la lluita entre el crèdit i Barcelona tina tan profunda impressió, vigilar
una
és
No
I potser els documents són tan greus
que el scrvei de In Po- llagues a Barcelona, i detenir-los camioneta. En el moment d'anar a fet. Amb alguns dies hem tingut succesheces de la guerra.
el deute. Pecó la vida hauria anat trans- que cal assegurar
conseller qui no va
pròpia !fria fingid les derivacions iudicials otte i conduir-los a la Comissaria per tal baixar del camió un dels sis indivi- sivament la temptativa de suicidi del que, des d'ara, és ei
Era ben dar per a tothom que, un corrent com ara segons la seca
a dormir abans d'harer trames la dod'identificar llur personalitat. Aquests
exiociren.
is
Ile
va
descubrir.
les
de
l'adcs
repartiren
els
diners,
pot
detenció
pono
la
ningú
que
substitut Hurlaux,
Ilei, que
VI) la guerra acabada, les coses no
reveladora.
resultat que dus
deixar caure, dissimuladament, a l'in- vocal Gaulier, que tenia els talons de cumentació desorientada ::
Per aquest motitt, entenem que el pro- serveis donaren comunagran
drien tornar a rutilar mai rie.2 COM
nombre
ch contra la banda detinquda ha ¿'éster la policia detingués
tenor del curtió, un carnet de xofer, xecs i el gest de l'advocat Raimond Hu- La banda
al-ans: ver?) ningú no sabia de quina
mitre
sosnitosos,
instruir 1, er un jutge especial i que cl Go_ de desragats i de
amb el retrat corresponent i la matrí- bert, tirant-se al Sena per ésser inter- Hora pot imaginar-se la rabia deis que
manera rutllarien. 'Un home ¿aquel!
rern de la Generalitat ha de prendre els quals n'hi baria un, que és el que
s'assabenten que alló que feia la sera
culo d'un cotxe.
ternos preguntara a uns amics si creien
nat de seguida en una casa de salut.
on
donar
la
confidencia
del
Bou
va
p4.
Part en la causa exercifant l'acció
Tots els individus detinguts, en Gulier és l'advocat de Stavisky des fora va a escapar-se'ls. Car el conseller
tue subsistiria el vell contente de la
trobar-se
els
atra'tarjen
de
l'endemà
com
fruir
uno
els
li
permeti
que
Mica,
de
manera
que
tal
dir
Prince no va a guardar els seas docunombre d'una cinquantena
de t 9 z6, i hom àdhuc pot
r.ronietat o si es transformaría i en quifuro-venció directa en la tramitaci3 del cadors que van prendre part en l'a- hem dit abans, foren conduits a la afers Stavisky constituien la sera úni- ments. La seva primera cosa que fa és
na forma. I recordem que un horre dc
comes
contra
un
cobrador
tracament
frotis, afffb advocat i procurador.
general d'Ordre Públic, ca activitat. Raimond Hubert era l'ad- demanar una audiència a Lescouvé. Vol
sentit nun l'escolta v a va respondre
de la Casa Andreu i Filie, a la far- Cornissaria
es procedí a interrogar-los, comen- vocat de Romagnino des de to32. ¡No establir un rancrt. Aprecia talment els
,4 i53 no ecs una desconfiança en !'acció
que cap noble no posaria a discussió
on
de
Wad-Ras,
per
tal
del carrer
cl.ds tribunals, però és 1/114 parantia que mäda
sis individus que foren de- es lägic de buscar d'aquest cantó el punt documents que té a mi que convoca un
aeuest problema, sine el de com es poprocedir al repartiment de les quan- cant pels
identitat judicial. I se
rehiló fa temps que exiorix. La ten eri- de
tinguts primer que els altres. Foren de contacte entre el conseller Prince, fotògraf de laCal
&ia liquidar el deute enorme de la
els
corresponien.
que
titats
actuar ràpidament.
miau- poc conegut del públic, i la banda de sent amenacat
Hita diu "nava SOrint que els atraradors
mierra. i seria aquesta liquidació. penosa
rebudes sotmesos a un interrogatori
confidències
les
a
Degut
optimista
mostra
el raert sea dinos:.
es
1
febrer
El 20 de
i els portadora d'armes illícitca anuest
ciós i feren declaracions imoortants. l'Estrella?
i terrible, la que s'encarregaria de planimponement Pele jutjals, en tral;rn
tat, i el magistral sera desernbarassat
"Grrie 's'a cdaetastl a cnaers , aliolca aPl laq2al
dteenleens Sembla que en aquestes declaracions De la maleta Bessarabo
tejar totes !es altres qüesticns. de coneren
henh yd el'alauns auxiliar
d'una responsabilitat seriosa.
sefirencies inima g inables. Aquest home respecte a les üestions lliment massa ei„dos
ele- confessaren alguna d'ella que
nombrosos
de
reunir-se
al
Sena
costum
miseria
s
de
imita
de h., .i„sticie ,
comes conTanmateix el conseller Prime és atret
tenia raó. I el magranisme es va esals Ateneus Ratio- els autors de ratracament
certs
ments
pertanyents
de
remarcar
Estern
obligats,
ací,
i
desinteres deis funtionaris, sestee extloutra el cobrador de la casa Andreu
a Dijon. el zo de íebrer, i assassinat.
tendre per tots els robles de la terca en
de
Pol'Escola
de
alumne
sine
un
d'ajut
econòmic
a
nalistes,
de l'escändol,
Alguns dies mis tan!, cera per atzar,
re els tribunas d'urghria. Val la fen
del carrer de rumors, no per gust
Ins formes mis imprevistes i derruirlicia de la Generalitat, el qual, prop Fills, a la farmacia
pisqui
també de pugne són susceptibles de donar Ilum Romagnino i el seu inseparable 30-la
" „q„est„,,,,ed, ai.na na
Certants.
va advertir la Cormssaria Wad-Ras el dia abans
migclia,
del
Prince.
l'afer
sobre
basTerreur tenen necessitat de fer una esl'Ajuntament
ni suben'', i és evident que In intenten- de la presencia d'un grup sospitós. l'atracament que fou comes fa
Nornés hi ha a veure els programes
Horn conta això, que no ha estat tnai tada a Londres.
recaptador de
ció d'un representan! de la Generalitat
cae han inrenfat des d'aleshores el s marel senyor Badia, amb tants dies contra el
Immediatament
senyora
Bessarala
desmentit: Una nit
serti una satisfacrii5 que ineedird la diI a la seca tornada jo vendrà alguna
tits de tot arreu. Tots han estat d'una
bo, que acabava de matar el seu marit, dels talons de xecs a l'inspecto r Bonny
Madrid, 29. — El senyor Du- rulgacid d'aquella mena de rumor:.
vaguetat que encara dura, ¡ cap prograes presentà a casa d'un advocat célebre, com si volgués adquirir aixt una proma no sita reaFtzat, ni cap partit no ha ran-Hernals ha rnarxat aquesta
Per ara nn ti-Hm que calcita fer res
i declara: El cadaver és a baix, en una metenca d'impunitat.
r-,gut fer 11,5 del que havia pensat. Es nit cap. a Barcelona. Marxa molt 'm'os: per? si l'afer sc senttrix amb . ramaleta. Podeu guardar-la fina dema? Nervis poo sòlids
rot hen assegurar que loto han fet exac- salisfet, després de les gestiono tenrid que merrix, is 'naif Possible aue
una
L'advocat refusà amb indignació. I trutament el contrari. Repasseu qualsevol que ha realitzat a Madrid rea- re Posin en ciar casos de nealiOncia i
¿Quince reaccions té Hubert després de
hora més tard la senyora Bessarabo
rfels llibres i dels discursos de catorce ciormdes arnb
econürnic d'abandonament que poden ¿caer causa
HuRaimond
l'assassinat de Prince? ¿No esta aixal'advocat
a a la porta de
que
no
Lenin.
carera,
des
del
pobre
anys
responsabililats que s'lusuran
n per
a l'Ajuntament de Bar celoa
bert. Sembla que l'advocat Hubert devia fat per les conseqüencies catastròfiques
te n'havia vist mai de més fresques. les desposes de les Exposicions, ‚tele pot ¿asee ase en ()aro i tertaies es
set] acte?
accceptar la maleta que contenia el ces del No
fina a Clemenceatt que no sabia ben
Holt
t s de subjectes que
danin
hiblicament
1 es considera responsable del que
i amb els enllaços ferroviaris.
de rinfortunat marit.
ele qui anava. i tot sembla vell i tot sona
¿j uren (-m'equis emes a res de banda
es
l'advoque
passat?
dir
ha
de
senyor
Duran-Reynals
No es temerari
nera bull. El mateix pasta emb els prirners Espera el
a uno casualitai
suscepNo és un gangster ni un borne de
aquests assumptes seran d'alrerada r s 1 es degui(Matan
cat — si era capaq — eracombinadelta la
estearina del magranista Mus solini, com que
en Poder
arte aqueses subiettes
certes
vis sälids. Des d'aquell moment
en
participar
especialtible
de
realitat,
magranisel
una
per
molt
aviat
rassara (Entre sie poc andi
l'aunritat. Ai.r3 vn/ dir que hi ha
impressió d'un personat ge perseguit
cions forca irregulars.
de Hitler ¡ del Brain trust que aconsella ment el segon, l'estudi del qual coses que no mallen 11 en els sertris
comença a parlar
nit
La
iixa.
una
idea
R0111141111110 I el seo boli
a
porta molt endavant el ministre rme han d'a...ternura r la frarquillitat
a Roosevelt.
en vea alta i la sera rnuller comença
Stavisky rnort, erts trobem en presen- inquietar-se. La tensiO nerviosa s'accenAixi, no vol pas dir que el magranis- d'Obres Paliques. Quant al pri- hilas Ps passible que si el prorés que
el
estat
sempre
es
en
contrari:
Hubert
ree sigui un mal. Tot al
cia d'un home que ha
mer, caldrà esperar les decisions ora enmença es perla atril, tot l'interk
tua a tal punt que la senyora
aquestes hoces de transformació totes les que s'adoptin durant l'aprovació ¿rail faule, malles d'aquestes coses re palloctinent del patró ¡ que ha heretat el ven obligada de cridar el metge, que orexperiències que pugui tolerar un Doble d g ls pressuposros, o, en darrer sin tan en eviencia orne delerminin alseu boti. De que era constituit el seu dena el trasllat a una casa de salut.
(Continua a la pagina 7, col. I)
estan-------permeses. No se sap encara si ha Lente, aliar a la concessiä d'un tres Imarediments centra els responsables
boti avui bo sabem:
de
reconomia classica. 1_1
reolimlndes 1 de complaences pufrac
1 •. De joies o rebuts en dipiisit
crCdit extraordinan,
entera de
quals
és
el
valor
de
les
que se sao do que la inquietud dels hojoies
la 'Ira de deu indicas.
Formen, gar ris ar erdS del COVertt ele
2•. De xecs i talons de xecs una sola
la Generalitat respondran als desias eme
part dels quals ha bastat per capgirar la
permès d'expressar en liant de
vingut una mena d'atuell llegendari,
impossible gairebé de poder-lo trobar
enlloc. Dones be. Tot això; és a dir,
els atracaments, el terrorisme que hi
era anex i l'auto foren capturats ahir
rodare que des de fria temes tenia
per la policia, enmig de la sorpresa
i indignada l'opinió
de tot Barcelona,
per les artes audàcies. El servei ha estar i de la satisfacció de la sera capassabentar-se
rapid i brillant, amb una execueid Una que, en
que va respirar a ple
mica espectacular, que ha tinque el en2- tura, es pot dir
traient-se un pes enorme de
rit de no haver costat nous tessaments

La informatid que argucis produirà
stms dubte una satisfaced) a la ciutat.
Es trocla d'un bon scrvei de la Policia,
que ha copal una Part de la banda d'afro-

El Sr. Duran-Reynals
torna a Barcelona

El boxador Max
Connsaixò,
Schmeling s'obre
sió d'enquesta donat Ilurn
assajar
dels xecs,
principi gener
hauria passat
pogut passar restran- el dit gros de la
Stavisky

ent liras

vida de la politica francesa.

Palita.; que Zahrofilara el ser^.^; xenftlrinful gire 'na ter ahir la tnli donar al Arené,- iudiri.-1 feto
tia
trn trino,/
l'amen/rol are calen, nern0
no fniqui mala, a rombra d'un

r feet

lf f

ha
cal

mirteri.

Barcelona era, feia ja hastant temps.
víctima d'Un estat continit de terrorisme. El. atracaments que es tomet'en perióditament a la ciutat havien ~1;1 eis harce10n ; nA en un estat d'alarma. Aque sta alarma baria
,tet anumentada pel Set, que a molla
gent semblava incomprensible. que
C ts ten, autors no e • en trobats enlIne.
Es fonien, davant de 11111 astorat del
ciutarlä i de l'ull sorprès de la policia, g ente deixar cap mena de rastre.
Amb els atracadors desapareixia també un automEibil que s'arrihä a fer

vide, o las seafl

ara que una
sobre lad'imaginar el
der
de
si al
que
a
hagués
Dones
no
!
documents
els
ger amb tots
part
°Miden que munís coneixem una
impordels talons, sens, dubte els emes
Respecte a

¡ que avni era un "Buick" :
demà un "Berliet" i un altre dia era
d'una altra marca, el qual, segons deia
la gent, ¡estilla unes velocitats inversemblante.
_L'auto fantasma lamba hacia esde-

mi

dreta

tants.
Heu-vos ací Romagnino de tornada a
¿Qué
Paris amb aquesta arma terrible.
diferente número de matricule
o clrá eelehrar-se
L'interior de l'auto fantasma amb els
passa Ilavors? ¿No esta amenacat de dos ZP
trobades al garatge on
de que se servien els atracadora i lea dues bombos
l'arde
tem
costats a la regada? ¿No
matx ami) Usenhi havia l'automòbil
el
dels que aquests documents amenacen de
altre
costat,
tots
els
d'un
I
Cont
deshonor?
Generalitat.
dun,
anunciat per gil
contribucions de la
de la
set agente a les seves ordres, va trasconseqüència d'aquestes declara- seus cómplices, tots els membres
lladar-se a la caseta del guardaagulles, situada prop de la Placa de les
Gleries Catalanes, i de§ dalli es disposaren a observar els rnoviments del

grup que els havia inspirat sospites,
que segurarnent era el grup ¿'atracollosa la reunió dels quals liarla estat
anunciada pel confident.

Com sigui que des de la caseta del
guardaagulles no Co distingien clarament els moviments ni el que feien
grup
ele individue sue formaven el

una
banda, no reclamen llur part i no es
Mona, la noticia va practicar impartants serveis. Sembla que, relacionats tornen agressius?
A darrera hora comunicare-n abir
de confianca de Romagnino,
se el bozaamb anuests fets, es procedf a rea- L'home
no és altre que radro- de Sitges que, entrenantseu
conseller,
domiciliaris,
i
el
escorcolls
uns
litzar
hora a l'al- dor Max Sehmeling s'obri la gennna
cat Raimond Hubert. D'unadefinen,
que van Esser detinguts quatre
¿reta.
mä
i el del dit gros de la
ésser
vidus més, els quals forro concilias tra Romagnino pot
Ana a curar-se a una clínica.
sera objecte de recerques.
a la Comissaria, on declararen la for- seu domicili
advocat
No se sap si a conseqüència d'aperú,
que
el
sea
No oblideu,
ma com acostumen a funcionar les
que quest accident sera possible de eelaquest,
que
i
Hubert,
duce O tres banda d'atracadora que él Raimond
d'abril l'anun_ejat mgdx
havia acceptat la maleta de Besarabo, no lebrar el 8 Uzsudua.
hi ha a Barcelona.
pealó!: amb Paulino
menys
dipòsit
refutar
un
ha
de
3,
rol.
3)
pdg isa

dia 8 d'abril?

(Continua a

n
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Les Lletres i lee Arts
UN NUMERO
DE "CAHIERS D'ART"

Joan Mi

r•

rO

"Cahiers d'Art" prepara un doble nOmero totalment decline al pintor Joan
Miró, de Barcelona. Contindrà ao reproducción..
Vet aci encara un fet que palesa Ia
imperancia que hom dóna fera del 'lastre pala aquest discutit pintor insubornablement catall i situa a primer
pla de l'actualitat pictórica europea el
ecu nona

**
Es a propbsit de Joan afirt5 que James
Johnson Sweeney escriu al marge
dels seas quadre a Nona
York:
"L'essencial per a un artista Es conservar els ulls intactes.
L'ull pur Es l'ull del somni.
Es l'ull subordinas a lea operacions
del subconscient que en la nostra rnaturitat física es troba prou intimament nigat amb ele nostres ritmes bàsics oreénics per re-despertar a través d'ella la
intensitat emocional de les reaccions directa que coneixem en les nostres fantasies infantils.
L'essential és, dones, una immediatea
de visitó no enterbolida per cap mena
d'intellectualització.
I avui, entre els pintors contemporanis reconeguts, loan Mira destaca principalment per aixe, el set: triomf, en con..
servar i estimular una tal frescor en
els ulls.
El color de Miró ha estat sempre jove,
ciar i segur.
EMIR que en les seres primeres obres
horn hi sentia sovint un cert encongiment.
En partieular en ele Titirita de les
seves composicions.
En una tela, per exernple, atapeida de
petits motiva fantästics quasi representatius. una nota de duresa es trefa sovint
ella mateixa.
L'ira nota d'incertitud — tota comeqüent falla dels elements a fusionar-se
netament en la unitat Pera en la
darrera obra de Miró tot ristre d'encongiment ha desaparegut.
Fonamentalment tradicionalista, Miró
fa a fi de comptes catalä.
Afeó s'evidencia en el sea persistent
'Meres en la pintura al tremp.
També en els seus verds-oliva.
En ele eco ebruns i blaus loteo', amb
la sera evident relació amb la gamma
de colore de les primiives &marres mu.
rala de les esalisies de Catalunya.
Es, pera. finalment sota els ton, mie
alegres 1 ele seus ritmes nous nue tenim la clau de la seva guat itas. Tot allí',
que normé en el sea cervell en infäncia:
les Sr/sure s ingenies del pohle i aquells
ioiosos ararais arbitraris vivament acolorit,, xiulets, vasos, etc. tan populars
a la terra catalana.
I iS el record d'això. el. austers rit.
mes del set paisatee natal i els lent
moviments terrals dels pageses. que ha
conserve amb una frescor meravellosa.
el (rue avui trenada en les formes cl'a(sueste darreres teles, les rnés nuaores
(lest ill ecion s le la sena sensibilitat que
mai hagi ofert."
Evidentment. la critica tal tom l'entén e, vol entendre-la la icent — ceta
genteta — de casa nostra, té ben noca
cosa a fer 'laven l'obra de J oan Miró.
Johnson Sweeney, en rann, amb les
luyes paraules obre camins i vastes Per.
refines fluvials i l'agulla ben imantada
del seU instint més q ue els reflecten' —
anuesta negada inútils — de la sena inteligencia el ealt d'una manera precisa í
dreturera al bell mig de la rodela invisible on tantes mans crispades projecten
inótilment els seta dardo
La indiferencia davant l'obra de Joan
Miró es inexplicable. To admeto tínicament dues nosicions. La dels purs i
deie impurs.
evnerits purs han d'encentar la pintura rnironiana angs joia, unto armella
ioia neta i vital que hom •ent divant
la florida d'un arbre. Reacció positiva.
gess r'em dir-ne.
El imprars, aquello que tenen ja im_
presionada la place de Ilur sensibilitat —
aquella placa out it al fons del fons de
nosaltres mateixos i que a voltea hom
conserva intacta fin. a la mort — han
de reaccionar nenativament. La visió de
les teles de Miró ha de produir-los
amsella andnia que donen lee sobreimpressions terbadores. Confusió, vet aci
sal mot.
!is impurs obraran, donrs, santliMentel seu instint mateix de conservació els
he aconsella — firgint de les seres obres
que impliquen reeteda en un clima en
el qual no hf tener' vida possible.

pintura de Joan Miró. Estemagrafla en el 25 de fabear, en la testa homenatge que
dibuix. Estenografía encara en el color. fou tributada a l'autor.
La velocitat s'ha fet estanca. El dina* ioach-Roges. — L'exposició que
mime hi és condensat.
Bosch-Roger Va inaugurar el dissabte
paseas a La Pinacoteca va essent visita*
disrima aquests dies. L'éxit aconseguit
Jean Miró, que dibnixa amb la punta
ami) aquesta exposició per Bosch-Roger
esmolada de l'estiles del seo sismögraf, supera
segurament el d'anteriors exposifina eta ritmes interns d'una manera percions.
fectament automática.
Ritmes interne precisos — torprenents,
* "Revolsció eatalonisto".—La pmvitals ele seas, com els moviments
el seu Ilisísmica de lee terres inquietes, que la pera Diada del Llibre tindrä
Revolucia Cama dócil va enregistrant i que ell con- bre. Aquest será el volum
Carbotempla mis tard com una cosa que ja talanista, de 3. V. Foix, JosepEs
tracta
nen i j. M. Batista i Roca.
no és seva, amb uns ulls menuts i addirigida
especialment
a les
obra
d'una
mirats...
Carlea StNDREU joventuts catalanes de tot estament
partit amb voluntat i ardor per alear
Catalunya al cimal dels seus mimes destins nacionals. La portada del llibre l'ha
dibuixada el pintor Artur Carbonell.
Eis
Aquesta obra, d'un alt interes nacional,
sera molt llegida.

nous

"Els contes de sempre"
prr ANNA RUBIES

;Heu vist aquesta gentil coHecció de
rondalles que. sota el titol genèric "Els
rentes de amere" ha publicas la Biblioteca Infantil Ramon Llull? (A propòsit
de rondalles: ens cal felicitar la casa
Nestlé ner la seva edició catalana de
"Rondalles d'Infants", dins la colleccia
dels seas albsmis per a crome. Bella
presentació, bella litografia. patriotisme
exemplara Aquests contes, adaptats per
Anna Rubiés, van destinats als infants
catalans de 6 a 8 anys com a llibre de
lectura corrent. Fins ara van publican.:
"Rie, Rac, Roc", "Les germanetes i
l'ós", "El nen-follet", "Els porqueta enjogassats", "El ninot de pasta", "La no.
ea eixerida", "Ploma daurada", `Les
joguines fan disbarats", "Riki-tikitavi!..." i "Quatre cantaires". - La impressió, clara; els dibuixos. fácil, de copiar, adients. No dubtem a recomanar
aquesta coHecció f a felicitar la ronda!lista.
GER

Jocs Florals de Lleida
(Any 1934 - XXXIX de llur inatauraciCO
El Consistai d'aquests J oes Floral'.
complint 'honrosa «Manda que li conferí el Cos d'Adjunta, es complan a
convidar els pactes i proestes de parla
catalana a prendre part en la vinent
Festa que hom celebrares el mes de Trille
d'enguany, a homenatge de la nostra
Llengua i a la norte& de la nostra volguda terra. — Pcre Bosch i GimPera,
President; Felip Soler i Otievr Vier.
president Mossin Bonaventura Pelear-f,
Ramal, Pere Castra Praneese
de P. Gener, vocals; Josep Sol, secretan
Premia
1—Flor Natural. - Premi d'honor i
cortesia, que hom adjudicara a la milite
poesia nue canti l'Amor. El poeta quemador haurà de fer-ne ofrena a la dama
de la seva elecció. la qual será Proclamad, Reina de la Festa.
IL—Ensrlantina d'or i argent. - Oferto
pel Consell Municipal de Lleida. a la
millor poesia g ire canti la Pat-i,
111.—Viola d'or i argento Ofrena del
senyor Administrador Apos oilie de L'Idda, a la mes inspirada pesia que canti la Fe.
IV.—Copa artística. - Dierla per la
Comissaria d- la Geae-alilat a Lleiaa,
al millor treball que en qualsevol
verse estudii Lleida o qualque comarca
Ileidataria en alguna de les modalitats
o activitats llur.
V.—Copa artística. - A un trehall de
nrosa literaria (novella, obra escanica.
narració, contes per a infants, etc.)

Extroordinorie

eer a temes !hure& poesia o prora
VT —De la Societat eenneimice d'Ames
del País, d'aquesta rititat. - VII. De la
Cambra Oficial de Comerç. de lea romantones lleidatanes. - VIII. De la Lliga
Catalana, de Lleida IX. Del Casino
Prineinal. - X. Del Casino Indepeedent. XI. Del Circo! Mercantil. - XII. De
l 'a teneo Lleiaata. - XIII. De la Cambra
Urbana. - XIV. Prerni Joan Bergós i
Deis= (,ufert veis fills dcl patria; lleidatà: Mil pessete s , al millar treball en
prosa literäria cae estudii en forma de
auadrets n petits comentaris els noms
dels carrers de la ciutat rneibils arnh
qué s'inspiraren el Paers en m'arriendelos, bree: historial del nom, fet o personatee, ete.)
les contransicions, en resala. s'hun
trametre "er tot el r5 de Tenia a 7. Sal
Vallespir, Majan., ro, Veda.

EL CORREU D'AVUI

* "La sola él' pleno!" — J. Roí,/ i
Rabentós ha demostrar posseir dols
d'humorista en la me y a comedia en un
L'art de Joan Miró no ES fieuratiu acre La sala és plena!. Aquesta eorr4ni repreentatiu. Ale i tot s'explica per dia va tenir un gran exit tosan va hit,
ell mateix. Es pintura estenogräfira la po:ada en eseena per primera negada el

LLEGIU

MIRADOR

* "Camins".—Hem rebut el nana 3
d'aquesta excellent publicació Ileidatana.
Es amb interés que seguitn els esforços
dele lleidatans acucien dele destins de
la capitalitat de la Catalunya occidental—aína es, Lleida—ofegats massa sovint per la masa provinciana que els
ignora.

de Literatura,

Art

* Les obres de loan Ereixals. —
Joan Creixelli, el malaguanyat Creixells,
toma a revium illMb lea seno obres nosedes al públic, Les madures reflexione
que caracteritoaven al Creixells da lisvors són essenciades en l'edició que publica la Catalónia a cura de J. Estelrk 1 Carlee Riba. Tete ele jove, catalans que es vulguin formar un espetit
enlairat, digne de la riostra terra, 1kgiren apestes obres, que per la sera
importancia literaria i intelectual han
d'ocupar un Ilcie preferent en la riostra
biblioteea.
*
"El erit de les banderes'. —Josep
Pu ig i Bosch ha Iliurat a la imprenitta
Montserrat, de Reus, el eeu darrer llibre,
El crit de les banderes.
*
Redel Solanic exposaa demä a
Sara un conjunt d'obres reptaiats, fosa,
i esmalts, les quals, ultra la noblesa
d'ofici, posseeixen l'expressió eicultórica
ja reconeguda de Solanic.
*
Busques tambe inaugurará &atta
a Syra la seva ja anunciada exposició
de pintura, constituint una de les mis
interessante de la temporada.
Ralas, membre de les Arts les
*
Artistas també exposarà demà a Syra
vint obres d'ad, dibuixos i un nombre
reduit de teles. Aquestes produccions de
Ràfols han superas Irs que en l'exposicié de l'any passat li proporcionaren
leven acolliment.

Les Exp osieions
SALA PARES

Campe-Ribera, artista laboriós, d'una tenacitat exemplar, alubia a tots
els concursos oficials, no sovinteia
gaire les exhibicions particulars. L'exposició que actualment té oberta a la
sala gran de l'establiment del carrer de
Petritxol, formada de trenta-nou teles
—figura, paisatge i naturcs mortes—,
és fruit de tres anys Ilargs de producciO no interrompuda. La varietat
dels temes, la quantitat de les nitres
el 'crups transcorregut d'enea de la
scva darrera exposició individual sóis
factors que permeten de situar amb
precisió la seva interessant personaWat i valorar les adquisicions formals
que caracteritzen la cena pintura present
En general es manta fidel a l'embita nonelliana. en la qual s'infeuda de
bon principi. Ajad vol dir que continua essent un devot de la materia
com a exponent de [enea i que les
influenzies de Vimmestionisine francas d'Ultima de segle ce f an sentir
d'una manera niolt activa en la sera
pintura. Cal observar que avui aquest
Ilenguarge platina li és familiar i
litaa amb un aplom magistral. No té
l'elegancia de toa ni l'agudesa de retina del atas modal inoblidable, pena
da indubtable que avui cont aval, ell
es el continuador mes qualificat d'aquella técnica virgulada, que cerca en
el tramar suniptuOs de la materia un
aliat poderús en la con:mista de la
qualitat pictórica i en la invenciti de
tintes i d'harmonies.
En les figures da on es nie g ue més
segur del test esta, cci algunes de les
quale, penó, iobeerva l'atracció (falsees fórmules. llintre la seva manera,
que en dirien< tradicional, sobresurt
la compoeció amb die% figures fora
de males. Es la tea ;neo atortunada
que li recotalern en la iteva producen',
en la goal a un cic,,cciicc total en la
dicciO san suma una vitat,tac que de
negades lc es esquiva, i cmi la goal el
colorista ha encertat als dels montents

mes feliços de la seva paleta, que
claven del tema iba ha mas eso/Sien
mis delicada i mis persuasiva que
mai. "Figura en rosa" ea un alto.
encert de color. Com ho es la gamma
neutra en qué sis interpretada la figura femenina "AurClia". "Nu en
cantil", que havia figurat en l'Expoajen+ del Na, vist ami. Ilunt natura!,
ens ha unible anea scblicl i mas ric
de materia que aleshores. "Davant
del mirall" assebyala un inici de desplacament, a la recerca d'una mejor
densitat, I "Nuri" "Pilarin" ame.
nyalen una conversió cap a un estil
nade reticent i ¡gil, d'acorde simples
i vitae, amb el q ual unible que el pintor comen* les exploraeiono en els
dominit de la gricia.
En lee s'atures mostee i en les flore
l'autor troba teme, propicie a la seca
digitació i obt* composicions interestante, per la guainas i el color,
entre lee avale anotem "Caralmeea i
boleto", "L'olla d'aram" i "Flore en
fono negre". Del. paisatges dataquem ele de Montjulc, i principlment
"Me« de febrer", pintats (linee le
técnica primitiva de l'autor; ele del
Pare de la Ciutadella denuncien unes
aleen preocupacions ettilletiquet,
entera que la modestia de l'argurnent
i la feixuguesa de l'execuel6 no els
fa pire seeequiblee, eón testimonio
excellente de la sensibilitat del pintor,
t'U amb aquieta exposiel6 peendeix
a un lloc ben dietingit en la nostra
pintura.
LA PINACOTECA
Amb aguaita exposició, Botch-Ro.
ser liquida una trasladó estilistica i
consolida una etapa nova iniciada ara
fa une doe anys. El dinar:tiente formal
que abano ere la sa y a fórmula predilecta ha eetat substitult pes una ohsernaeió mes reposada I enalit i ca del
terna; el gust per la maniria preclo.
mine en la técnica present del pintor,
que 11 la fmtgs d'abano oposa una

ANGINES
RONQUERA
REFREDA1S
GRIP
TM MEMA

1 Política

Prev: 30

*. Mirado>, din, 1 ~kit, aparegui
dúo' i és a punt d'exhaurir-se.

properament inauRevista de Catalanya so/alta a
*
*
mitjan abril. No rblideu de trametre la gurara uno exposici6 a les Laietanes
vo s tra alta a Tapineria, ro (Ilibrerial. amb una collecció de quadre a Poli.
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mejor consistencia estructural. No ha
abandonat del tot aquella rudesa originhria que es manifestava en una
escriptura cursiva i aspa: la mä,
però, sembla mes insistent i la paleta,
tot i conservant l'ascendència coloristica. l'ha fet mis diversa i a estones mes subtil. Paisatges, marines i
visions de multituds al carrer eón
els temes que solliciten indistintament
l'interès de l'artista. i en tots elle s6n
ben visibles les qualitats del seu temperanieur. Entre ele primers aasenyalem "Correr de Penyiscola", "Paisatge roca", "Paisatge gris", "Paisatge de Primavera" i "Paisatge de
Montjuic", pintats amb sostingude
sagacitat d'anäliei i estructurats ano!)
robustesa. Entre els assumptes de
mar sobresurten "El port sota Montjuic". Barquee i xarxes" i "Rece. del
Club Näutic". Les composicions
correr, en les quals l'autor descriu
l'animació dels mercal!, li donen oca..
sió de posar en joc alta paleta !luminosa, que de una novetat en la traslició personal de l'artista. "Mercat
de la Boqueria", "La Rambla de le;
Flora" i "Mercat de Tarragona .. . testimonie d'aquest non aspecte de la
pintora de Bosch-Reger, que era fer-se
nido reflexiva, també ha guanyat en
densitat i eis vigor descriptia, corn
ho dernostren igualment les natures
inertes que complcten e) cataleg.
GALERIES LAIETANES
Buttner, ja conegut a les nostres
sales d'exposició. esposa unes quanlea aguardes trartades amb aquella
seguretat d'execimiä que li es habitual. Indubtablement aque s t es un dele
principals atractius de la seso pintura, dedicada al comentari de temes
urbana i d'arquitectureß tipiques, que
a travs de la factura sänia de l'artista adquirciscen Una simpàt i ca netasteca. Acompanya les aquarelles anth
unes (mantea natarce /nortes a rcli.
d'una qualitat i vigor ben notables.
A. Bosch casposa una concedí, d'aquarelles pintades anula discreció i fidelitat d'observació. Eleuteri Blasco,
artista aragonés., exhibeix una sèrie
de dibuixoe, composicions epigramas igue s, de vigorosa execució, al setvei d'una fantasja uno mica barroca
i fenistega. El pintor R. Palmero:a i
Romea ocupa una de le5 sales amb
una almena dolía amb figures i retrata, pintata entre un tipisme convencional l aa,h nna técnica tense
gaire nirvi. S. Mateu í Pba expolia
dibujaos a la ploma d'execució calligrifica, alguna lleugerament coloras,
que ocien unes vinyetes excelients.
Bartomeu Pujó clon la serie d'expositora amb unes eiluetes en metall,
que demoetren notable habilitat manual i evident enginy.
SALA BUSQUETS
El pintor Pere Bada presenta una
coliecció de figures i paisatges a laquerella que tant per les proporciona
com pel mini pictbric. tibien l'autor
en un dele Primer. llocs dintre el
¡itere. Ele dos nus femenins, espee:alment l'aeeenyalat amb el núm. 2,
eón obres pietórieament molt ambirimes, que revelen un dibuixant i un
mesare en la teman. * de l'alumna:
molt notables nimbé els retrate ite
formas natural, sobretot el qua pera
el número 3. i mole vigoras i ben en
tonal el bndegó. Acampanes aquelte. &querelles amb unes guantes teles
a l'oli, entre len (pele sobreourten
"Poble", per la clarease dele termet,
i un bodeq6 d'excellents qualitats.
J. Ferrer i Palita exhiheix petits
paieatgee i pintures d'execucló timida
i convencional.
Carlea CAPDEVILA
2121~ENIMMI~
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De Catalunya. — Babe, 3 en a 13/

Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mónica, 29, segon
(Oberta al públic tots els dies feinere,
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze e una del metí)
Acitdirnla de Cienelee 1 Arta, —
Rambla dala Besudia, a, pral.
Aeadtmla Catalana de Bailes Aro
de Sane Jordi — Casa Llotta (de
nou a una). Especial d'Art I Arqueologia.
Atatlimlit de Medicina I Clrurgia.—
Carme, 45.
Atetó Social. — Amadau Vivas, p.
Acadantla de Donas Llama. Car
tea del Biaba Capador,
Aria. — Pasad/ da la Repüblica,
26, pral. (de nou a una i de vuit a deu)
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Revista de prems
Toe d'alerta
Segons L'OPINIO, cns acostem
tenores:Uf ereirent vera ol fekeinne:
"La progressió es fatal. afoviment
falda del mes de desembre. Declarado!) de l'estat de prevenció. Movi•
nunts vaguistes i amenaces de revolució del mes de febrer. Declaració
de l'estat d'alarma. Bomba de Saragossa. Sahotatge de Valencia. Attacemente generals. Pertorbeció del
Ram de l'Aigua amb bracete olla)).
guits, nora invencid demencia' dels
faistes. Restabliment de la pena de
mort. Dintre poca dies, continuacia
de totes les malifetes a hendid de
les dretes, si no mogudes de sota per
elles, i declaració de l'estat de guerra.
El final, que ningú no ho dubti: és
una dictadura feixista.
L'any 1923, aquella monstruosa
vaga de transporta de la nostra ciutat,
amb les escombrariet al carrer i les
mosquea a niilions, va ésser la demostració de la irrensatesa a que
havia arribat el moviment obrer i el
preludi o l'anunci d'una dictadura.
Avui, Pactuarió de la E. A. 1., a Catalunya, en el Ram de l'Aigua, per
"eure de pa r alit za r tot el Ram textil,
i les actuacions violentes de bombes.
sabotatges i atracaments a tot Espanya, non el preludi i l'anunci que les
cisnes veuen apropar-se amb extraordinaria rapidesa el seu mornent: el
moment d'implantar la nona dictadura.
La democracia catalana ha d'estar
a:erta. Els anuncis són prcu clars per
a veure on es vol portar cl país. El
sabotatge de l'autonomia per les dretes catalanes i l'exacerbació extremista demostren que el perill di imminent. Cal exigir energia del Govern de la Generalitat i donar l'ajut
necessari. Cal, tenle, aprendre la
!Herí de disciplina i de combas per
tal de fer possible la reconquista de
la República. Es un deure de la nostra dignitat nacional. Es un desee,
samba, de la coniianea que en nosaltres han posat tots els hoines lliures
de la resta d'Espanya. Davant del
greu perill (exista existent, hem diniposar l'ordre a tota costa i hem d'organitzar-nos i disciplinar-nos. A la
guerra, com a la guerra. Front Unic
dels antifeixistes, sense exaloura'n
ningú.N i el proletarias guanyarà la
batalla col, ni la guanyaran sols els
patine politice d'etquerra. Comp:eza
unió de tots. Aixó fa el que cal. El
toc d'alerta esta done. A seguir-lo:-

La pena de mort
EL. DEBATE
En nn article exhaltdnf afirma que la
coasciencia nacional la reclama. .4taca

de barbarie en sus execrables hazañas esta turba de malhechores que
manipula con la bomba y la pistola.
Puesto que de esa magnanimidad
mostrada por la República pretenden
aprovechara, para continuar en el camino del crimen, no será mucho que
el Poder público les prive de un beneficio que ellos pretenden convertir en
arito de impunidades."
HERALDO DE MADRID

redicid de /a nit, comenta com
selueis l'ediurial de "El Debate":
. .'El Debate" está alborozado. ;Se
habla de la aplicación de la pena de
muerte! Y alude a "esa criminalidad
que va del atraco al terrorismo".
;Mucho cuidado! En lo vago de esa
acepción "terrorismo" puede incluirse el delito político. Consejo de mucho cuidadol que damos también al
mismo "Debate", conto órgano defensor de todas las actitudes reaccionarias.
Porque ¡no es terrorismo irrumpir
a tiro limpio en las calles de la ce..
pitai una madrugada para derribar al
régimen: ¡O asaltar, causando víctimas, las oficinas de la F. U. E.? ¡Va
a ser sólo terrorismo las violencias
de la parte contraria?
El fondo jesuítico a que aludimos
es la más; anticristiana excitación al
rigor que pueda concebirse. No es la
lamentación ante una terrible necesidad, que comprenderiarnos situándonos en su punto de vista. Es el furioso regocijo de quien grita: "; Duro
y a la cabeza!"
;Tal es la actitud ante el problema
de la pena de muerte de quien vierte
a diario raudales de lágrimas pidiendo
amnistía para aquellos a quienes salvó la magnanirna y verdaderamente
cristiana piedad de :a República!"

Ambient asfixiant
LUZ
Fa observar amargameot ;me als ,easscdissos del Compres, a les tertulies de
caPs, als elaustrts universitaris, a les
oficina privades i púhliques, a les recia:E-Mas des d'anís, a les acedbnies, a ¡co
penyer literaries, a ter areett, es COn:. ' 12in ínsula d'immoratisat que momo
de eubmeepie la Refreibliea. TOM0191—ditt
-- e0Ktel iliSedliel

en

tea baLro, i

nd s'atreveir a traduir-les eis actisació
concreta.

"Eh comentario no se hace en nombre de una oposición determinada. No
pertenece a la exclusiva izquierdista
ni al monopolio de la derecha. En los
pasillos del Congreso asisten los periodistas a espectáculos de la mayor
elocuencia. Diputados de la extrema
derecha comentan la situación en
amistoso diálogo con otros diputados
de la izquierda republicana. Y son
los primeros quienes más energía ponen en las palabras, quieneß revelan
casos mas concluyentes de ignominia
administrativa... Todos coinciden en
que la asfixia tonta caracteres mortales. Y tan fuerte es la reacción españata contra determinadas conductas.

/a Constitucid, que en efiliCIdtat,0
i dis:
"Parece que se ha encontrado la
fórmala para resolver el problema legal: leyes de excepción, aplicadas por
Tribunales de Urgencia, que suspenden el Código penal. Algo era preciso hacer, y si esta es la decisión
que se adopta en Cl Consejo <le ministros de hoy, la daremos por buena.
De momento hay que salvar el obs:aculo contra el que un penalismo
atrasado y una retórica burda amena- EXPOSICIONS D'ART
zara con estrellar la seguridad pública
en España. Las ilaciones que van a
la cabeza del inundo aplican la últi- GALERIES LAIETANES
ma pena. Hay ejecuciones capitales
CORTS CATALANES, 613
OUTTNER
en Inglaterra, Francia, Atentan:a,
Pintura
la 0 1111 EU
Austria, Italia, Estados Unidos... Las
FLEUTERI • LASCO
Oil/altos
hay — ly con qué bárbaro rigor!—
A. 130uCH
Aq uarel.“
BARTOMEU PUJ0
Siluetas en ~tal!
co ese paraíso soviético en que pienFina al 18 d'abril
san los mismos que votaron la abolición en nuestro puls. Las habría entre nosotros si par una catástrofe improbable et adueñaran esos ente, LA PINACOTECA
PAESIM CE GRACIA, 30
"humanitarios" de la gobernación del
BOSCH - ROGER
Rinturee
Estado. Han anuaazado claramente
Ems 41 6 d'abril
con ellas, entre las muchas amenazas
que exhalan todos los días.
Nada, pues, le opone al máximo SALA BUSQUETS
rigor en el castigo de atracadores y
PASSEIG DE GRACIA, 36
terroristas. Razones de justicia y de
Nobles 1 °hiedes dane
conveniencia práctica lo reclaman ast.
PER. RADIA
Pintura
FERRER-PALLEJA
La sociedad española, invadida par
Fina al 12 d'abril
una Ola de criminalidad, exige pronta
y eficaz defensa. No creemos que ei
Gobierne experimente la menor vaSYRA
cilación."
DIPUTACAO. 262
TallifOrt 18710
AHORA
Art 1 ornen/inició
30110111M
8UNTER
Pintura
'l'atabe crea que l'opinij. alarmado,
11141IVEL CAPOEVILA
texigeix:
PER! AMAT
T'Aula 0e/rallar
"La opinión, justamente alarmada
ante la conminada de los crimenes
terroristas, exige unciones las mis SALA PARES
graves para castigar este linaje de de.
PETRITXOL,
/dos. El aparato espantable de la pena
Plntura
CAMP8-1116ERA
Fine al 6 d'abril
capital suacita. sin duda, un movimiento indomeitable de repulsa en
nuestra sensibilidad. Claramente 3e
advierte, sin embargo, que esa es la SALA GASPAR
DE CENT. $ 23 - Tul. 12064
única amenaza ante la cual puede CONSILL
Pintare.. Olbulsoe, Atarea. Gravita,
arredrarse el ánimo de los profesiofillralla I Rotiluraa
vicia n NAVARRO
O/Santas
nales del atraco y clei desmán terrorista. I.a célebre frase de Alionso
Kharr vuelve a colorar imperio en
esta reacción de la sociedad contra
RENART
sus enemigas. Desaparezca en buen
Diputacid, 211 - Tetaren 5 0217
hora para siempre !a pena de muerte:
Deeeracid - 00,1eotet per a promete
Marca
P ero. .. "I Que empiecen los etilos-es
Sala d'enanco:me
asesinos!" De no haiier sido abolida
si es 1 del verrroM,
la máxima pena en nuestro Cen:go.
Inaugur•ció de resumid!, de
Pintare
quizá no hubiera llegado a tal punto
JACINT OLIVE

que ni siquiera los monárquicos
neficiarios de cuanto está ocurr
se alegran demasiado de la realid
presente. Los relatos que estos di,
circulan de boca en boca, Sabrosj,i
mes episodio, de la picaresca,
dejando atónitas a las gentes.
propias minoras que hacen peal,
con sus votos la continuación de to
lo presente sienten deseos de sant
ie;co de si tales pesadillas. La olas'
les alcanza antes que a ningún ot.
grupo politico, y la náusea les te.
de angustia en términos incoerep,
El país sabe que los r e s ponsables d7
rectos e indirectos son los grasd¡s
núcleos de la Cámara. Es i nútil que
se distraigan y que pretendan corte
gir la responsabilidad contraida es t•
hemiciclo por medio de observacies,',
acongojadas en los pasillos.
Va llegando ia hora de que la
republicanos piensen muy seriamezo
en la obligación que :es incumbe Irete al deshonor en que está cayegso
la República. ¡E: silencioi
campaba implacable que to nifique s
los desengañados, lleve ante el tribunal de la opinión pública a los cul¡a.
bles y ponga de manifiesto que deltro del régimen aun hay clases? Eao
resolverán. La República no sir
ciertamente, para afiadir unos cuensn's
a la colección de Boccaccio o unos
capítulos a la "Vida del buscón" E:
designio fue otro, muy alto y
noble. Creíamos todos que se car'.
pliría plenamente. Si alguien hul,ara
asegurado en abril de 1 93 1 que te e:
régimen repuhlicano quedarían
radas, archisuperadas todas las eo.
pas de otros tiempos, se le habría te.
nido por loco. Y, sin embargo. :a re,
lidad es más fuerte que cuanto pu::
temerse."
Catalanya, per mis que "La Ve;
ratmosjua de la Rejniblico E;
molt mis clara i respirable.
EL SOCIALISTA

Arribot al mateix ternes re
comenta i subratlla la importancia c:
l'editorial transcrita:
"Jamás hemos negado que puede
hacerse una política de derecha te.
cente, hone,:ta, limpia; impugnaremos esa politica por lo que ella teng:
de contradicción de la nuestra; per,
aqui, según el comentario de "Luz-.
no se trata de censurar una poatica,
sino de defenderse de un peligro ma.
cho más grave: del deshonor. "Luz:
pide a los republicanos que reaccienen contra semejante peligro. Se
pide con gran interés, dramatizando
su apelación. Ahora se explicará e:
colega ciertas incompatibilidades.
Ahora se hará cargo de nuestra enemiga a una política que tuvo su de.
fin:tina consagración en una gestiCa
municipal no olvidada. Aquellos gbtorea son estos gestores. i Y desta
tuyen Ayuntamientos socialistas Na.
slie tiene derecho a la sorpresa Lt
que sucede co tan natural y previs:ble como el tránsito del día a la no
che y del invierno a la primavera.
"Luz" debe tener buenas relacione.
con una persona que se opuso re.
sueltamente a que la cartera de Jinticia, en ci Gobierno provisional, su
adjudicase a deternünada persona pca
razones muy concretas. Aquella pl.;ubicua impide a nadie—subrayemos ese nadie—alegar ignorancia.
El periódico siente el desconsuela
de tener que producirse, deliberadamente, de una manera poco claro y
concreta. Se consuela de esta contrariedad pensando en que no es tan di.
iicil entender. Son centenares las si)*
ces que divulgan las noticias, sin rice
pueda decirse que son de un 10:3
partido. Correspowlen a todos y
ninguno. Ahora bien: ¡cuánto tierna)
continuará este espectáculo? ¡Cuando va a cesar este terrible estado dn
cosas? Azatia se quedó corto en EZ
catilinaria. Fui blando y bondadosa.
Las últimas noticias consienten afa,
talarlo así. Aun con medias Palabra'.
la condenación que establece 'Lis
es terrible. No sabemos si tendrá u:
y resonancia. Lo que si sabernos ei
que, de no tenerlo, la República cara
para no incorporarse jamás: al empuje de la propia opinión eitidaelssr
que la puso en pie. Entonces la IZt"
pública no era otra cosa que una ilta
sión, una esperanza, una litagrzii,
pueril que prometía rectitud. honestidad, justicia. Hoy está corporeizada.
Es esta jerarquia y la otra y 11
más allá. Y sobre e535 jerarquias
ra la ira popular para acabar creand.
lo que la ilusione en ese moneas:
¡Salvar a la República del deahoner•
Parznies un momento la atenCin'
en todas las bocas una misma
sacian._ ¡No será ya tarde para .
‚t u e nos propone "Luz"? ¡No haba
que llevar la República —ei Etnpu:i.
del 14 de abril — a sus últimas ce,
secuencias? Salo un país conocemo,
que no tenga SU Staniski: Rusia. Al.
no tiene nada que hacer. En Esest
debió pensar que si, y por e:o
De la mana. al parecer. de P iel/ . ca
MI tiempo a esta parte, escribe de*
masiadas inercias v para almort5.
con quien las dice en ahundanco.

se»....•••44..+•••+444.4.6

EI Centre de Confiters i Pastissers diu:
El públic que accepta un regal
sobre una compra, no sap a
quin preu paga la mercadería
El comerciant que el dóna
sap be a quin preu el cobra
El Centre de Confiters i Pastissers lamenta que els seus productes, com seo
/es MONES DE PASQUA, siguin equiparats als articles de propaganda
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EL CINEMA
Pessimisme e ii el
cinema amerieä
Lépera de l'Occident llunyà amb
es cavallistes honrats i els cavalltstes
traidors sembla completament liquidada. Ni les temptatives que ha fet
el cinema sonor per a tornar-hi, ni
lexit d'a;guna reposiaió reeixida, no
han pogut assegurar el renaixement
d'una fase del cinema americi que
Savia donat dues de les seres princ,pals caracteristiques: el dinamisme
i
Aquel dinamisme ha estat substitut per un altre; aleshores eren els
cavaJls i els cavallistes els qui es
anorien, ara més arias és el director
del film ¡ l'home de la cambra els qui
es belluguen. Avui podem veure film;
campletament de saló, sense cap paiaatge exterior, cense cap casal, àdhuc
aense cap automòbil, al-1lb un dinamisme tan acusat com el d'aquella
i:Ipas de bona i dolents que ja es fan
vela.
A un dinamisme de la idea ha seguit un dinamisme de la técnica. Avui
un Esa ja no is dinarnic perquè hi
ha una multitud que es belluga ¡ un
tren que corre, sinó perque hi ha un
director i un fotògraf i uns tramos'
tes que es mouen cona una desesperats per obtenir el dinamisme vertientes d'un "Carrer 42".
El cinema americä ha deixat roccident llunyà, pecó no ha perdut el
seu dinamisme. ¿I el seu optimisme
que l'ha perdut? Ah, aquest si que
l'ha perdut i el va perdent cada regada més! I no pas perquè hagi deisat lentament el dogma del "happy
end". Les coses no són optirnistes
o pessimistes perquè acalain bé o malament. Un film pot acabar terriblement malament i ésser optimista (un
exemple, "Liebelai" dintre la produce:e europea). L'ésser optimista o pessMista no és una qiiestió d'acabament, sine de començament: optiraisme i pessimisme es reicreixen a
itnfocament amb que s'obsena la

que entnig de la tragedia dels altres
montés sent la seva tragedia del Ileb
de gelatina desfet.
No aneas pas ara a situar l'anterica per damunt de l'europea. Es una
raga que tot just comença i va test
alié que la gens d'Europa ja ha fet.
Possiblement dan a uns quants anys
el pessimiarne materia, Inés prop del
pessimisme europeo d'ara, ens donara obres insuportables. De moment
constatern tornés aquesta gran revifalla de ia producció americana deguda en gran part a l'acarament arnb
el concepte pessimista de la vida.
Massa color de rosa, massa banalitat,
l'havia portas a les portes de Vagofha. Ara torna a anar endavant, deis
moments dificils sembla que n'hagi
tret una Ilieó profitosa.
, A algú potser Ii sobtarà aquesta
nora tónica pessimista de la producció americana. Si acceptem que al
capdarall la primera figura del cinema americà éster Chaplin—malgrat ésser europeu—forosament havia d'adoptar la tónica del pessimista
mis pessimista que ha passat pel
llene.
Ara, jo cree que la gran solució
seria que el cinema amena sabes
trohar el punt dele exacte entre el
pessimisme de Chaplin i l'optimisme
de Walt Disney, que ent penso que
tanmateix es allí on es troba la realitat de la vida.
Jeroni MORAGUES

I avui, cada vegada niés, el cinema
americà va enfocant la vida Del costa;
pessimista. "Viatge d'anada" j "Sopar a les vuit" són, entre aitres, mesares suficientinent eloqüents per a remarcar aquesta tónica que esdere dominant en el cinema america.
a Hi ha guanyat o hi ha perdut, amb
aeuest pessirnisme? Jo, que sóc temperamentalment optimista, he de con'
(casar que hi ha guanyat. Si mis no,
perquè el pessimisme america és
reolt diferent de l'europeu (francés i
alemany), A Europa sovint el pessireja= és un snobisine com qualsevol
a:tre; ve a ésser un fruir del contacte
arnb la realitat mesquina de cadascú.
D'altra banda, pateix de generalitzacid; hom troba la seca mesquinesa
i la generalitza a teas els altres. I hi
troba un gust. El pessimisme europeu
(amb Pabst al davant) diu: mireu
coin es el /Hm I s'hi frega les mana.
El pessimisme que ens ha servit
fina ara el cinema americä és un altre; no Es fruit de la visó de la rea1:tat mesquina d'un heme, só la
realitat trista de tots els hcaoes. La tuerca va de la generalitat de la societat, que la troba trista, fina a la
individualitat de l'home, i també el
troba trist. I després no s'hi frega
les mana. L'americà observa i denuncia la visió pessimista del món; és
tiu. L'europea s'entreté a cerun objec
car nafres, 1 qtlall troba en els altres
:es própies, hi fa una gran rialla de
satisfacció. L'americä generalment no
passa d'una subjectivació d'aquest
pessimisme convertint-lo en humoriscre L'europea gairebé sempre
va mes en111 i arrIa fins a l'humor:srrie sarcistin
Europa ens ha donat aquella escena d'Emil Jannings girant les mitges de Marlene Dietrich. Anterica en:
Fa donat aquella Mes, Oliver Jordan

COLISEing

un materia; Paul Muni ("Sóc un fug din ")
Quant als director', el premi serà dasputat entre els tres següents: Frank
Capra, George Zulcor i Frank Lloyd.
Recordem que els amanyadors en t932
(oren:
Helen Hayes ("The sir of Madelon
Claudet"), Frederic Marck ("El doctor
Jekyll i Mr. H y de") i Frank Borrage ("A Farewefts to Arms"),
Els resultats finals d'aquest contara es
donaran a conèixer aquest mes.

La "Mejrabpoinfihn" editará immediatament filma en colora. Entre les pel.
licules que realitzar hi ha un documental: "Quinze anys de l'exercit roig —
en colors—; un documental del camp,
i un altre explicant el procediment
cinema en colora. La direcció anirà a
canee de Nicolaw Ekk, realitzador dei
"ami de la vida".

L'opereta més fina que s'ha
filmat, per la seva música,
les seves cançons i la seva
7
presentad()
"Una" histieria del cinema LIANE HAID - IVAN

Amb motiu dels jets ocorreguts a París el mes de iebrer es conta la següent
anécdota;
En el transcurs d'un dels tumultes
la plaea de la Conctirdia un operador
d'actualitats cinematogràfiques es vete
rodejat d'una multitud hostil.
—Fora... periodista podrit...
—Venut...
Després, una vea mis forta:
—Tu no serveixes per res! Que fas
ad?
Llavors, amb calma, l'operador replicä
—Treballo Per la l.lstória,!
Metates paraules el salvaren.

americà
Si gran és la fama que s'aconsegueix
amb els e:vas cinematogräfics, la seva
durada és també curta, almenys en la
majoria dels casos. sOn són, per exemple, Clara Kimball Young i D. W. Griffitla William Farnum i Theda Para,
Florence Turner i Williarn S. Hart i
fina les germanes Talmadge?
La llista no s'acabaria mai, i no solament seria d'estela i actors senzills, sinó
de directora j tècnics i elements directius de les cases productores.
Deu anys és ja una eternitat en l'art
del cinema, i la major part dels idols
del palie en aquest temas passen al recé de les coses oblidades ben folrats de
moneda,
D'altra banda hi ha els que, amb la
fama han despes el darrer tIMar. i
aquests, estels, directora o directos es
veuen de tant en tant en petits papera,
en sortides räpides i, mes sonst encara,
en les escenes de multitud, dels films
actuals, en les quals sovint una fugaç
semblança ens fa evoc. noma perduts—i
no és semblanga sisé l'home i la dona
que porten aquel noto perdut en persona.
Poquissims són els que des de 1914

L'epidèmia de films

històrics
Després de "Vida privada d'Enric
VIII", de Charles Laughton, i "Caterina de Rússia", amb Elisabeth Bergner, nearca] una altra Cacerina de Rústia que Dietrich roda a Hollywod. Greta
Garbo ha interpretat el paper de Reina
Cristina de Suecia. Norma Shearer Interpretará "Maria-Antonieta", a m
Charles Laughton en el paree de Lluis
XVI, mentre que Emil Jannings serà
Lluís XV en "Madame Dubarry". Cecil de Mille prepara "Cleopatra", anda
Claudette Colbert en el "rol" de rema
d'Ecipte, i Clive Brnok en el de Juli
Cesar. Mentrestant, E. Dupont rodara
a París la "Vida de Eran, Liszt", arnb
Georges Arliss assumint cl paper del
gran pianista.—M. M.

Distribució de premis

a Hollywood
L'Acadèmia Americana de les Arts i
Ciències Cinernatogräfiques, sen t in a el
costum de concedir anualment diversos
premis a les minora produccions ha seleccionas els elements que han de prendre part en el cancurs de 1933.
Sis artistes han tingut l'honor d'ésser escollides
Tres dones. Dues angleses: Diana
Wynyard ("Cavalcade") i Isfay Robson
Day"): una americana:
(ul sad V lar a
Katharina Herbaria ("Morning Glory"1.
Tres homes. Dos anglesos: Charles
Latighton ("Vida privada d'Enric
i Leslie Howard ("Berkeley Sitiare");
Dem, doble programa
PARAMOU NT de bon humor

•"31':

sIMPATIA
INGENIO

9

10 GOTAi
20 ID.

NUMOR1010 SO ID.
ALEGRIA A CHORRO/
I la delicada Unta de la anda moderna

ALIAS LA CONDESA

EL

IIIPAIPP."

Rail, Richard Remita' 1 a. Parre
amh allana hlrtpworth, disorge
esergagyaut, IfflliCAL no ea projectars en ein altea load da Barcelona
ribo a la propera temporada
dies
Queda Pl»r{ st desnata da localitatt per ala ares primera

Demà, diosabte

va convencer de tornar a la producció,
aquesta regada corra a actor. Alai, durant sis mesos, l'any 1915, Johnston va
treballar en mis trenta films (aleshores
es produia de pressa), els mis notables
dels quals foren "El retrat de Dorian
Gray", de Wilde, i "El cor d'Eyia
Greer", en er qua! debuta l'aleshores fay orit del públic teatral Frederick Warde, i amb, Johnston de protagonista.
Entre els actors que començaren per
aquella epoca hi havia Walter Hiers,
Mighon Anderson, Harry Bcnham i
Leo Post, aquest darrer per a ter proces.
Pena en . aquell temps . el nostre públic
no es fisura gaire encara en els nonas,
perquè -la propaganda , es trobava en la
in( anteaa,
El me Johnston fon elegit vice-president de la Arrow Films, i durant sis
anys en les produccions d'aquesta marra
es feren populars molts artistes, entre
ells . Norma Shearer, Gladys Leslie. Mac'
rice Costello (un dels prirners idols
pébiic i pare de Dolores i Helene Coatello), Martha Manfield, Echan:mi Breese (que encara fa petits papera ) , Stuart
Hohnes (predecessor d'Eric Von Sino-

EL TEATRE
LES COMPANYIES QUE
CONCURSEN
La competició d'enguany sera reixidissima pel nombre i per la qualitat dels elencs que hi arenen part.
Lleida, Tarragona. Girona i Barcelona, hi són representades pels seas
millors elencs.
Comencem aval la relació de les
companyies inscrites.
"Agrupació Artística Targarina",
de Tärrega: dirigida per Josep Balcells i Bailan, Pertany a la secció
-B". Representara: ."Montparnasse",
de Lluís Elies (im p osada), i el Primer
acte de "La corona d'espines", de
Josep 3.1. • de Segarra (lliure elecció).
"Associació d'Antics Alumnes dels
G. de les Encoles Cristianes", de Tarragona; dirigits per Ferran Voltas i
Verdis. Pertany a la secció "C" (teatre catòlic), representará el primer
acte de "L'alegria de fer bé", de °ocis Eimeric, i el primer acte de
"L'artista", de Francesc Gay, prevere.
"Ateneu Obrer Manresà", de Man-

resa, dirigit per Antoni Sala i Singla.
Pertany a la primera categoria de la
secció "A". Representará: "Els qui
mai no saturen", de Ramon Vinyes
(imposada), i "La festa dels ocells",
d'Ignasi Iglisies (lliure elecció).
"Secció Dramática de la Societat
Coral Erato", de Fig-ueres. Dirigida
per Joaquim Gramola i Torelles.
Pertany a la segona categoria de la
secció "A". Representan: "La mecanógrafa mártir'', de Lluis Candevila (imposada), i el segon acte de
"La mare eterna", d'Ignasi Iglésies
(Iliare elecció).
Orfeó Calellenc, de Calella. Dirigit
per Josep Pera i Massó. Pertany a
la primera categoria de la secció
Representan: "Els qui mai no
satures', de Ramon Vinyes (imposada), i el primer acte de "Mananela", dels germana Quintero, traduccié d'Antoni Carner (lliure elecció).
"Agrupació Artística Avenir", de
la Unió Coral Vilanoyesa, de Vilanoca i La Geltrú. La dirigeix Josep
Rius, pertany a la segona categoria
de la secció "A" i representan: "La
mecanógrafa màrtir", de Lilas Capdevila (imposada), i 'Joventut', d'Ignasi Iglésies (lliure elecció),

justa intermeaci6 deis "rota". Max
Baer, el campió americä de boxa de toses les catetrories, assoleix situarase amb
aquesta sola actuació, a l'aleäria de les
principals ¡izares de la cinematografia.
Myrna Loy, per la seva part, se'ns revela amb una nova modalitat per nosaltres
encara ignorada La seva veu dietil,tan
melodiosa, és la primera rase s'ha impressionat en el celuloide.
També colaboren en la part espetetira del film eis famosos pugilistes Primo Camera i Jack Dempsey.
Walter Huston i Otto Kruger completen el repartiment d'aquest fIm dinigil per William S. Van Dyke.

cara no és la rneitat deis metres que
ell impressionä. D'aquesta manera, el
conegut director sovietic rendirä algun profit a l'empresa que el fea anar
a América i que després no titilan
els seas serveis, puix que, com sabem,
l'escriptor L'ato,/ Sinclair, a compte
del qual anava el film tel a Mexic,
ha estat l'únic que ha tractat amb ell
durant la seca estada als Estats Units.
* Alfred Savon i el seu traductor
anglis han plantejat un preces contra Alexandre Korda i la London
parqué "Caterina de Rússia" és
un plaga segons diueia, de "La perita
Caterina."„

HI Concurs de Teatre

Vesprés d'importants reformes, DEMA, DISSABTE
effligennenermfflommmemii

Cinema en colon a Rússia

El cinema i la història

FORMULA

METROPOL

formä la Monogram, ecmpanyia, con,
sempre, independent de les grana organitzacions.
Però això ja és història contemporinia.

Catalä Amateur

Encara es fan filma
d'episodis
Sembla cona si aquells films
series haguessin desaparegut per
sernpre. Això, pecó, succeeix ad. Als
Estats Units encara n'hi ha, i els
xicots segueixen extasiant-s'hi. El
negoci encara dóna, i manté de manera regular una rnitja dotzena d'escriptors, mis quanta técnica i un grapat d'artistes.
Anis una sola excepció, han desaparegut les estrelles d'aquestes series, com eres Kathlyn
Ruth Roland i Perla Blanca en el
passat. L'excepció és Bück Jemes.
Janes és una estrella d'aqueli temps
que es diu si és la mis popular dels
actuals, en els filma de séries, sent eu.
Henry Mac Rae, que ha produit
seixanta filma de serie— el setanta
per cene de sota els que s'han j et —,
encara en produeix. Sembla que
diverteix molt planejant-los i
i els seas amics diuen que
amb el més petit pretext us explica
amb un gran entusiasme l'argument
detatlat del sea próxim film.
Mac Rae fa cinc o. sis Sims de
dotze capítols cada any. Com un
exernple de la longevitat d'aquestes
produccions, Mac Rae explica que
eisitant les mara del Sud, l'any 1926,
va vetare els indigenes contemplara
sense a:8 en un cinema a l'aire lijare
un film que tenia per protagonista
Marie Walcamp escrit i dirigit per
eli l'any inta.
"El film de serie, encara que fet
de pressa i sense despeses en conaparanea amb la comedia corrent, ha
avanzas tecnicament i artisticament.
diu Mac Rae. Les series de fa alguna
anys podien tirar al dret tant cona
el director ecdia: nerö ara t o t ha
d'isser lògic i creible. No obstant,
la fórmula és la mateixa: una feria
emoció al comencament i al final de
cada episocli, i imaginar-les no é5
las cosa senzilla. Ila d'haver-hi molta més acció que en un film corrent,
i molt poc, per" molt por, diäleg."

PRIMERS PLANS ARGUMENTS ABREUJATS
Fox- 31ovietone ha estrenat .a París un reportatge-interviu anda el can.
celler austriac Dollfusn. Hi ha hagut

FANTASIO

us ofereix, com sempre;
EL MILLOR ESPECTACLE DE BARCELONA
En el mateix programa: Un formidable
dibuix en colora de WALT DISNEY

CANTO DE CUNA
Reserveu les vostres localitats.
en primer terme, i en- betas con-. un deis mes gratas traidora i
cara menys els que des d'aquell temps que ara fa de partiqui), Rosentary TheZena Kerle, Dorothy Mackaill, Jack
han rogar tarar evitant els mil perilla
i trampea que el temps, la crisi i altres Richardson Lew Cody, Paul Pamela
3.12Ided .11rris ()a primera moler de
monstres els han posat.
Adolph Zukor n'es un. La seva Pa- Chaplin) i haize Binney.
rarnount ha vist el perill sIe prop diverMentre Douglas Fairltanks Mara.
es vegades durad 5 depressiv, però Pickford, Charlie Chaplin i D. W. tarifsentare un bon cop de timé l'ha salva- fith s'unten ett l'United Artista Comda. Des que Adolph Zukor i Daniel pany, que havien organitzat l'any topa.
Frohtnan s'uniren i produiren "La Rei- Johnstnn tambe feia trebal l a per la sena
na Isabel", anda Sarah ternhardt de banda, i el naza fundava la Royart Cona
protagonista, allä el 1012 (el film arnis rama
Entre la gent que en aquesta epoca
el qual la Paramount, mes coneguda
en aquell temps per la Faunos Playera. hom pot identificar-hi hl ha Jame Novas
comensi la sena produrcié cinematagra- theroma de la rnajor jart dels gratis
fica). Ami) tot i eis CallViS d'administra- film de William S. Hart), Jean Hersholt,
ció i de polltica, Zukor sha mantingut Ann Link (una de les primeres estela dels film, de series, que treballava
al timó.
HerDesprés vingué la Metro. Fan portada l'any 1(t 12 per la Universal amb
a una vida esplendent per Marcus Loteo, boa Rawlinstut en el famós film "la
vaina
negra"),
el
productor
liarry
que actualment tesina ami> nosaltrea.amb
Broten (que l'any passat es casa anal>
l'estrena dels celebrats "Quatre Genets
de l'Apocalipsi" l'any loat. Aquest film, Sallo Eilers), ltlary Carr (que guama
la
fama
ainb "Honraras la leva mare"),
figures,
nue de sobte feu, es pot die. tre s
llenry B. Walthall (el cuatme) Kentucky
Rex Ingratas el director, Alice Terry
protagonista i Rudelph Valentino, los de "El naixernent d'una nació"), Julio'
el començament d'una gran era d'èxits nyWalker, Mac Bush, Lila Lee (que
que culminaren en la unió de la vella ha tamal en el cinema), John Bowers.
Metrn amb Samuel Galdwyn, de la qual Herbert Rawlinaon, Pauline Garon (an
tesar, casada ala Lowell Sherman). Mresu lta l'actual M. G. M.
Mentre tenien lloc sois amiests can- eta .Murphy, Sally Rand, James Kirktened i George Larkin, primer dels
Vis i les cempanyies perdien llar istenii
del cinema 'tue debuta l'aus
tat Si havia produ e tors independenta "atecen,"
inia en "The rey o'llearts".
ltagnés
que anaven fent eom si re , no
El toap regieä el cinema. Els films
aanviat i sense usir-se a ningn tenien
alts i haixos fin s out desapareixien . No parlas, van comenear. i Al jolsnn cornean:a
amb "El cantor de jazz". Tothom
ab s tant al guns resistiren i encara res'sper exemnle. hi ha W. Ray es quedó a l'expectat iva mentre esperaleie al
ln Monagram ren el resultat de l'aventura empresa
lohnston, presiden
Picture Carporati a n que amtest mes per 13 Warner.
I Johnston aseé s'equipa, i el 193:
comple j a el seu vigèsim aniversari er
producció.
Des del temps en qué era un dels
gerents de 1,1 sella Thanhouser Company
en que feia "El misteri del minó de dó- SALÓ CATALUNYA
lars" fins avui siia, aquest hotre ha es- DERIA, DISSAS TE DE OLO N IA,
tat sempre un important factor en la
MUNA
prnducció duettot a gri fica i una figura
que no podrä mancar en cap història del
de
cinema ben dacumentada pel nanahre
films i de figures que ha donat a l'art
cinenlatogrilic:
Johnston era ajudant del tresorer
Syndicate Film Corporation, que distrihui "El misteri del mitin de dólar!". 1
James Cruje, el director que tan bons
iilms eme ha donas Moras — rgeortteu
n'era
1.a caravana de l'Oregon"
l'heroi: Manumite Snove. una y lo
primeros figures, i Florence La link
ara difunta, famosa actriu trance* por¡HOLA, HERMANITA!
tada a Am4rica per a aqueas film, Vise
amb Jalan OWIN
Després vingui una curta absència
dels estudis, perol Edwin Thanhouser el
slan mantingut

D'UN FILM A

L'ALTRE

* Ludovico Teoplitz ha dimitit del
carrec d'administrador delegat que ora/ya y a a la societat London-Film, a la
qual devem filma tan excellents con,
"Vida privada d'Enric VIII" i "Caterina de Rusia" El senyor Teoplitz (undaré a Londres una companyia independent per la producció de grana (linar
internacionals.
* Fay Wrav no para de trehallar;
ella ha jet atmest ano nota pelicules. En
cuas de lo realització de la seva darrera
"M(11 öl Stcel" ("HOTTIte d'acer") va
came desmaiada denlas a l'excés sIe treball. Amh rnotiu d'aqtrest incident, el
met e., li ha prescrit un mes de repós
complet.
* Georges Cukor, que rodara "David Coprerfield". de Dickens. 111 contractat la jure artista anglesa Elirabeth
ou- ha interpretat "The mistery
of 3.f. X."
* Fruti( Berzage ha realistas "Misissipi" que en temps del cinema mut bou
fet amh el sitial de "Shaw Boat", ene
interpret a ves Laura La Plante i 10seplt Schilc!krant.
* S'e s trena el dissabte çlr Glòria, al
cinema Cartita!, la producció Metro
Goldwvn M'ayer. "Justicia divina".
D'exemplar ensenvanea moral es pnt
denominar aqueat film en el qual ea
not veme com el clesti castiga el Cusi
rogué escapar una cegada a l'acciö sie
la just'cia.
Charles Laughton fs el prntagonista
d'aquesta producció tan emecionant
olena de trist realisme. Durant el transcurs d'aquest film, ens sentim proba'.
d ament commoq uts ter la se t del prn•
trganista, Charles Laughton. el qual en
la seis Obae3Siö per !roerle d'una 31tua.
ció financera narslt angoixeisa, arriba a
cometre sss crim, que queda en la imnunitat. L'angoixa. el terror, el remardiment. aixi cona el de.hr d'oblidar sota
una acció que la fatalitat fa que es reneteixi, i aquest eran en la forma mis
cruel, és tot el q ue ha estat dut al llene
pel director tostase Mendes.
* El dissabte de Diaria entrenara.
aa Uf-minina& mui pendueci6
al Cinm
de la Metro Goldwyn Mayer. dirigida
nar Williarn S Van Dyke. que Mira
una imnresein d'admiraelb profunda en
ränim de l'espectador.
WIlltane S. Van Dytte. ~ti et no
talent extrandinari, ha sabut trobar els
intèrprets de mis anomenada per a la

protestes penqui la traducció francesa
molt diferent del que Dollfuss diu
en alemany.
* A Londres un home se suicidà
intoxicant-se amb gas de cuina. La
policia encarregada de reshrinamens
d'aquest fet ha troba que el qupe l'hi
Savia decidit era que el dia abans asa
a veure "Dinner al eight" ("Cena a
las ocho"), on hi ha una escena molt
semblant interpretada per John Barrymore. Heus an i cona el cinema sla
guanyat que l'acusin "d'incitació al
suicidi".
* Ramon Novarro fa una "tournée" de concerts a América, i presenta a la vegada, a les ciutats mis importants deis Estats Units, el seu darrer film "The Cat and the Fiddle".
* La Paramount acaba de comprar diversos "retalls" de film que
seta veritables documentals sobre la
tauromàquia i que foren "rodats" a
Méxic per S. M. Einsenstein arnb carácter particular, quan fea el seu fama ciatge per rodar un film, que
ara es diu "Viva México", i que en-

Urquinaona

"EL CANTAN DISLOQUE"
John Hornea- (Summerville) i la
seca esposa Mary (Za Su Pica). mai no
havien abandonat terra ferina malgrat
riure als molla de Snag. El seu somni de sempre era navegar a la ventura i especialment John somniava
ésser capitä dun vaixell propi. Mars'
guanyan bon sou a l'oficina de
R Davis i economitzava per a realitzar el seu somni. En casar-se John
va enganyar la sena esposa dient-li
que havia estas contramestre primer
del "Albaa' Night", i ella, que
l'estima, tem que s'embarqui un dia i
no el torni a ceure mai mis. Un dia
Mary consulta amb el seu cap i decideix complir els seus somnis amb
el seu marit comprant un petit vapor
per a deporta. Parla arnb John i surt
amb la germana d'aquest cap a Nora
York, ;allá que en za hores s'ha de
verificar la compra. Haus', la cunyada,
i Mari, decideixen retire la surtida
del vapor "Albany Night". per veare els dota de John. Aviat es complica la cosa, puix que John demostra a les clares que en ajaré, de manejar un vaixer no en sao res. Amo
el vestir de ca p ità s'esforça inútilment
a complir /a seca missió i quas: decideix descobrir-se, perb la sort rajuda, puix que Mars' es mareja i
*balas de descobrir-si el truc tots
han de deixar el vapor. Sense dir
res al seu espills compra el vapor per
a donar-li una alegria i fins contracta veritables tripulants entre els quals,
sense saber-ho ella, es troba Nick Sócrates, que está, acusas de contraban
i perseguit per les autoritats del port
Temectis que Tagafin ho notifica a
Mary i aquesta a John, fina que es
descobreix que Mary és la propienria del vapor el qual va comnrar damagst del seu marit. John te la sort
que en cada dificultat que se li presenta troba un fácil acord i 4isti es
113110 attab la se ga dona pei món
de la fantasta anda el seu vaixell per a
scvnniar.
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warp d'una mida del Conseller d'Ecoaamia

e

parlen
massa dé
o

El conseller d'Economia i Agri- rts allunyades arnb esfercos petdita
La conversa va d u rar fins pro de El
masestral gairebe rota, no imperen do(Ve de la primero Aigista)IF'
intenta bucuitar-a. suax4 bufet <abrir una imitar- en transporta antieconómica. I afegeinar detalls interesas:tes, ja que després tres quiets de neu, lun. en 4 les
d'un
d'aquests
detinanead perquè eiveadans i entitats »- xen: Ne vulguem donar ale trenaAl domiciii
a dor- autoritati ven rebre ele repreteattnti
de
plegar
del
treball
be
n'armen
La
industria
Mis
del
que
ports
i
a
scar-lo u Resulta que
guiri aportar noves dades a l'reentguts, anotnenat Palacios, que viu al mir i no en sabien gran cosa.
.
M le prima.
projecte dun "Pla de distribuei4 en come. Ne els sacrifiquetst totalment, carrer del 'toser, la polic:a s'incauta
El Ccrnissari general va començar
ni els
CARACTERISTIQUES
—La Rambla esta su:delta I La Ramb4
entre
bitllets
eones del territori català." — que és ni l'agricultura, ni els boscos,
dient ale periodistes ove Imita estil e el revólver que
Preparem Catalunya per a una d'apee VIlit mil puntea,
DE L'AUTO FANTASMA
se'ns mor! que5t as el plant- que ex.
cúe els ¡angula Introductora del risas.
de bata: i dinero en metallic. Tallaba
delingutt ele individua que atracaren
"aurea
medioeritas"
que
potser
scrä
calen molts cenciutadans nostres gea
concepte, anomenen "Regional PlanEs un cotxe marca "laca", pera l'auto de l'ernpresa "Cinaes", i que Exija era un
digna i iincautä del caix6 que contenia tot
com a bons barcelonins, afeccionen
taina"— elabett pela- senyors N ice- en definitiva la condició niét
aquest dines i del balletatge que, coto amb l'ensenya arrencada. Es dea que el hay :en estas recobrades unes set mil
rament el carrer que un dia coma:pi.
lau Marta Jaume Ruble, i Tuduri. mis auenyada dele ;a gible; d'Europa.' es recordarä, bu robat pels atraca- radiador havia estat substitun a fi i pessetes. Digué que tenia confiança
tu desconegut prengué nnit rem a anomenar "via mera".
Agiest avant-projecte fou posat a la Compartim plenament aguares parau. dors al cinema Miria, a conseqüen- e:ecte que canvies d'aspecte i pode; ciad de detenir tots els atracadors. Afeas
les
encoratjadores.
Ens
atenint
a
la
ditaxi
devino,
del
"Rosales",
a
neu
consideració pública l'any passat amb
la policia. També ea digué que que també havien eStat detinguts els
L'enderroc del que Leti edifief de ez
ta popular: "No han deetirar mea el c;a. del nual resultà mort lagen: se- derspiatar
cl voiant possiblement haría estat can- autors de l'atracament comas contra el la Bretxa de Sant Pau.
/la >Alindó d'un muele el mes de
Siglo" i la desguarneció canesúes* ez
nyor Guevara.
que la mànega."
tromarc i amb una exposició de plans bree
En
el
moment
d'ésser
—
Porten-rne
dign6
—
al
de
lloc.
viat
cobrador
de
la
tasa
Andreu
i
anuell
boa de carrer; un altre entierre
Sembla
aue
els
detingets,
davant
Cal posar en valor totes les possimapes i fotografies que tingué lloc bilitats naturals i humanes de la ter- d'això, confessaren que havien par- bat portara la matricula 8.18217. En ocorregut a la farmacia del carrer de correr de Rocafort, cantonada al totjust encetat i felieitent ¡tarat; la rnin.
el mes de juliol al Saló de Sant ra sense fereaments ni artiiiéis, ande ticipa: en tots aquests Jets.
cena
a
la patent de l'automòbil figurava
W ad-Ras, els quals havien confessat da Floridablanca.
ea de negocia en snobs romeros dea4
Jordi del Palau de la Generalitat.
propietari d'amaest un suposat Marcos la sera intervenció en el fet, i que
enea
En arribar en aquest lloc, el
mesura pròpia, no deixant-nos entine:t.LA CAPTURA DE L'AUTO
Circumstàncies especials cm privaés de ciasse A., pri- havia estat recobrada, igualtuent, una
patent
Ribera.
La
r ble ia
aleslaRarn
ei'i
.Ioselu
epe
d'altres
sofer va parar el taxi.
ren d'ocupar-nos de la publicarle, es- nar enes per les &randeses
FANTASMA
mer trimestre, Portava guatee pneurnä- Part dele diners que foren robats.
ere, tunb ele carrera, aletear% amme
robles; sitió parant esment- en les fe—AM?
mentada arran de la seva aparició; bleses i ensopegades dels dispendiotrinca
i
una
roda
de
havia
estat
trobat
el
feque
Firestone,
nous
Digué
d'estendre's Rambla ament, predisme
A conseqiiäncia de les declaracions tics
t;tet — (du el passatger.
Telera ara aprofiter l'avinentesa de la sos, de les ambicions colossals i del.;
els esperas elegían s i ploraners a fa
fetes per un deis detinguts, el senyor ale recanvi, nova igualment. El cotxe es más "ituto fantasma", el qual feia
I, traient-se un revälver de la tota mena de mals averanys sobre
crida oficial per parlar-ne i ajudar er
cercala
policia
d'una
vint
cevalls
de
foro
i
de
conductant
de
temps
que
cep
de
la
brigada
contractes
el
amb
Els
junt
gratacels.
Ea<Fa,
de
bastidors
butxaca,
ategf:
—Ara,
doneu-me
el que puguem a l'establiment d'un de
futur de la barcelonistima
mota, els senyors Esteves i les social senyor Tarragona, acampa- en") interior. L'encoixinat del cotxe Es va en va, i que al lloc on fou trobat
pla urbanístic de tot Catalunya.
A desgrat de tetes les eirenrestiatie
pagesies han creat la riquesa actual nyats de tres agents i d'un deis indi- de vellut, d'un color fose, i en bon estat l'auto hi havia daca bombea niolt els diners que tingueu al damunt.
L'avant-projecte elaborat pels dos
fulminant,
i
moltes
dable
grosses,
anib
conservaci6.
El
xofer,
en
lloc
d'obeir,
pensà
de
dirigiren
cap
a
en
el
recercar
es
susdites, l'existaneia de les /vals retede
vidas
detinguts
Catalunya. llena
atacas va precedit d'una serie de de
defensar-se fltYtb la maneta neixem, nosaltres ereiem que la Riel,
pròpia, Sant Martí. En arribar al correr de EL COTXE FANTASMA A LA Metales amó les bales corresponents
dbs
petral,
en
la
idiosincrasia
rapes i grìtics els quals, en nombre
a la recambra. Tumbé es trcbaren di- d'engegar l'auto. Perii ño reexl és encara el punt inEs vital de la cierz
del nostre ter- .10an Coma. devana d'una casa d'asCOMISSARIA
d'una seixantena, presenten eartogri- en els medis naturais
verses matricules falsee, totes elles
pecte bastant niatier, deturaren el
Els agents tenaceen les bembes din- de Barcelona, i una altea de Valen- a Poder-la agafar. AleShoree Mes encara: tenim fe q ue aquesta it.
ficamen: els elements fonegrefics del rer, la potència i cl desenrotllament
de la terra i de cotxe.
Come i el conduiren a la Cenas- cia; una matriu de nauta per tal de flanca evite d'alarma.
tre
el
paisatge natural i els aspectes ele- de les possibilitats
nidraohrienoga
vepa
Balearen l'agent xofer i l'individu saria. Dos policies ea quedaren a fer
via irret lIcunnykix, e4r'poqeluetdC
an
raça. Es l'única manera d'obtenir
Acudiren uns guàrdies de se- dcoem
mentals del misatge humanitzat, que la
poble una aportació cons- detingut el qual. va assenyalar, tense guärdia a la casa pel carrer de Joan Co- fer nous retobe i vaixella de plata, guretat i alguna vigilants dele plenaer fin ara no assolides. Deee."
fosos entre ella constitueixen la (aso- del nostre
titubejar, que en aquella casa hi ha- mes. Era, aleshores, un quart de vuit provinent d'un robatori, probable- carrera próxima, i l'atracador fou simplement, del eran d'iniciativa de,
teas i pròpia a la universalitat.
tela de la terr.
mena del de la casa Sert, per be que
homes que regeixin la matra urbe.
En el fons de l'anteprojecte dels via amagat l'automòbil fantasma aus
Hect hi veu representats, en un senyors Rubió i Tuduri, realitzat so- hom cercara endebades. La porta de ciel vespre. Arribaren a la Comissaria a encara no havia estat comprovat. Ha detingut.
Tots sabe." que Rareelona tE una e7st:
dos
<atarte
de
vuit.
La
gent
que
passaretten,
terrenys,
seguit de cartee,
dettair
esperances
de
hi
havia
dit
que
Hl
acudí
lambe
nombr6a
peta
els
auspicis
de
la
Generalitat
de
la casa estaca tancada amb cadenas
citat de resistaacia increíble per a reviositat, sanca hidrográfico., distribu- Catalunya, batega aquest esperit, ben L'arzent, valent-se d'una palanca de va pel davant de la Comissaria s'adona tots els atracadora
bile.
ta euepori,
fl agtat,
artirent,de
r i,xplint eaer retnto. taahrme
s;cst,i,m
hi havia una animació desacestunuacid del poblament, eones agricoles,
Després digui que durant sota la
Com que l'aelitud d'aquesl, ena Ja nostra visió del carril a seguir ferro, va arrencar-la en tronc. Obri- que
córner la veu que havia estat nit es feria un servei extraordinari,
conreus predominante, formacions ve- all
per a arribar a una Catalunya rica ren la porta i veieren tue, en efecte. da. Va
vero el detingut no era. enrn es anar fent la seva via, a &atrae e
mi'm'ali
clapes
auto
fantasma,
famós
getals, eones ramaderes.
el
el qual seria realittat per grups d'aHem de dir, perit; que en l'autor/16bn fantasma era allf dins. troten
mena que havien estar detinguts alguns gents de vigitincia, seguretat i guär- de suposar, gens benévola, ele tranc del terrorisme que li roseta
neres, aprofitaments bid:asaltes. zones i plena.
crida del conseller, convidant a la Ultra l'automòbil hi havia sobre un
atracaments. La dia civil, d'actuada) directa sobre les guardies decidlren endur-se'l ti quaranta anys les entranyes 1 lee et.
nuclis industrials, vies i mitjans de la
dels
autors
dels
darrers
una
veure
informació, ens sembla
de fusta, taoades amb rin sac
la delegació en taxi. El públic comeses del mal esdevenen cada aja ttas
que hi ha al davant de la Cotrkfie, monuments i indrets amb res- desviació d'aquella idea rectora. Hom bane bombos
cilindriques de Ro ten- placeta s'ompli d'una gernació que es persones indocumentades i que no protesta:
freqüents 1 temibles? Es tanta equesia
tea arqueològics, bella paisatges, pos- darla que en darrer terme es va a pa- eines
missaria
poguessin justificar els neue rnitjans
uns
dotze
timetres
de
Ilargäria
per
aibles reserves urbardstiques, 'loes rar a un agençament deis nostres
dalia per saber noticies concretes del de vida. Afea: que el resultat d'aquest
—A peul Que el portin a peul capacitat de resista/Jefa. trae tots e.,
centfatetres
de
diametre.
Proveidea
barce/neins
n'hent etlevinteut un si Es
propicia per a l'establiment de sana- paisatges i dels nostres monuments
que havia sentit a dir. Ben aviat, sense servei, que ja fou realitzat la nit
Una travessia nada enllä, can«
de doble fulminant. Dins del cotxe
toris, pares, palestres esportives i perqué amb Ilur aspecte pintoresc sique es pogués concretar la manera com abans, havia estat poder trabar el de la de/egació, unes tres-rentem no as fatscendosos i sovint releen —
hi
van
trobar
una
pistola
"Paraba.
ratser massa volenterosament z Ileueera
camps d'aterratge.
guin agradables al turista. Com si mi- llum". una pistola marca "Unir", amb havia transcendit, la gentada va tenir fil del descobriment dels atracadors, persones rodejaren el taxi I es ment — de la nostra vitalitat a ne super:
la confirmació que havia estat trobat i digué que seria intensificat i realit- manifestaren tumultuoaament.
De tot aquest recull gràfic inte- mes arrangéssim la casa perquè hern
les
hales
corresponents
a
la
recamara
t í tes les crisis.
no
en
denla
havien
estat
deressantissim, l'opuscle
zat per aso agents, entre politice de
l'auto fantasma i que
de tenir forastera! Na cal condicionar
--A N'u! Que el portin a peu!
més que una part reproduida en ne- la llar amb despeses rnoderades Per 1 oran nombre de carregadors. Tam- tinguts, Si no tots, una gran para dels seguretat i guàrdies civils.
La Rambla pot, si els barcelonins re.
ha
bi
van
trabar
dins
el
cebte,
una
Calgué
haixar
el
detingut
de
gre. L'exposiciO, en canvi. mostrava estar-hi el millor possible i treure'n
l em, conèixer nous dies gloriosos. No,
Acaba dient el cornissari general
atracadora. No cal dir que entre la genvaixella
de
plata
i
cristall.
No
se
sap
l'auto
¡
conduir-lo
a
pea
a
la
amb un graficisme enginyós i amb el màxim aprofitament; cal acondinitres recordem — vagament. pera tv
tada que hi hacia en aquel' llot, la qual que es ferien escorcolls domiciliaris
un colorit adient, eis fets de geogra- cionar la llar per fer-la sanitosa i be- si evové del re-amare: Cr011 s fo bas- esteva repartida en grups, es comentava a les barriades extremes de Barce- delegarla del Sud. al Roble Sec. rerordem — uns temps en que la m l.
fia (laica i de geografia humana i les lla: quan els hostes arribin, l'aire de tante dies a In torre de can Sert el fet amb una grossa setiefacció.
lona i ädhuc al centre de la ciutat. Ef pnblic, aleshores, pogue crd- ller societat barcelonina aneas toles la
possibilitats en projecte amb una benestar els sera tan agradable con L'aspecte de l'interior de la casa on
Per la seca part, el senyor Selves pajar abundantment el detingut ta adee a peendre xocolata al "Café List
LA PERSONALIT AT DELS
abundancie (rapadora. Dolia, perú els encisos naturals i les belleses ar- fou trabas l'eutantabil as el d'una
que:thaterailapi,:ll tavasz,
va dir als representants de la premsa a ropa de puny i de bastó, a des- ud 'nOrt:.beAr,qudeissttinetstdabellitn
atadri. p era clienoeada ele manera que
DETINGUTS A LA PLACA
com ja se'n doten repetidament els queològiques.
que el Gavetas de la Generalitat este- grat dels eaforços de la pulirla
l'auteenähil
nogu4s
entre?,
sortir
i
DE LES GLORIES CATAautors en el seu estudi, acure un
els anys. Tots afluelle llums i :nobles
va disposat a utilitzar tots els mitjans per a impedir-ho.
La urbanització de Catalunya s'ha
LANES
devessall cartogràfic semblant esta- de realitzar en un sentit de totalitat; maniobrar ficilment.
Reales. el missal i la sumptuasitat ere,
i tots els esforços que es fessin neL'estat de l'atracador en arriArpaste quadra esta adossada a una
blert amb dades estadistiques precà- el puna de vista exclusivament turisdeia
que
entre
els
detinguts
en
cessaris,
per
tal
d'acabar
&finita-aaleshores
ben bé `i leer place", fe,
Es
ries, insuficients, endarrerides, les tic podria portar-nos a una mena de casa de pagas i esteva llogedn, justa- aquest lloc figura un individu ano. mena amb l'estat de terrorisme al qual bar a In delegaeló era • bastant fectament a to arnb el públic que ceo
!lamentable.
ment,
cnrn
no
a
garatee.
La
mestressa
de
fonts de les quals, en general,
menea Ferrer, que és el que, segons es trohava strmit Barcelona.
corria a l'establiment. Aquest peala de
maquillatge nacional.
la CASI, cn assabentar-se de la presencia sembla, feia de xofer de l'auto fanDerlarä que es diu Agusti mica en mica, s'alluni d'aquella ba,
statt p ogut 1. , comerme:, com Ito
Digué que el Govern esperava de
Creicrn necessària una declaració
deraostra el fet que se n'atribueixi la aclaridora per tal de saber si es va e de la policia i adonar-se que es tractava tasma. Aquest individu, en el moment tots els ciutadans aquella collaboracio Gonzalez, que feia poca dies que ris. a causa de llar creixent envilimea,
paternitat del "Diccionaris Nomen- l'endegament präctie de les orienta- d'una banda d'atracadors, no se'n sabia que toas els individus detinguts azu- que és tan necessària per a tirar en- hacia sorlit de la presó i que perra també, cal dir-ho, parque duran:
oletee dels nobles i poblats de Cata- cions tetalistes exposades en l'ante- zvenir, i es mesara indignada, dient, pe- cen a ésser traslladats del Caffliá davant la seca tasca sense defalliment aquest era el primer atracament molas anys ele barcelonins es giraren
lun y a', publicat pel Centre Excursio- projecte, o fié si nomas es vol endre- rò, que es tractava de persones que pa- particular a la camioneta de guardies de cap mena.
que (g is. No hacia tingut, dones. d'esquera a mar. Ara ha renascut
nista de Catalunya, en el qual 11:bre ear i guardar monuments i parat- gas-en trealt he i feien cara d'ésser unes d'asaalt, es el que va deixar caure
Fati constar la satisfacció que sen- molla sor).
, n tornat a guanyar els
lar ma:riih
mtim a
ba aris
bonos persones.
no hi tenim art ni pare.
l'interior d'aquell el carnet de xofer tia per l'actuada de la policia, la qual
ges.
El registraren 1 li trobaren
Ele senyors Rubio i Tuduri, per la
Segons dieueren, l'auto fantasma fou i la guia de l'auto. També figura en- ha treballat abnegadament i arnb tant l'arma amb la qual havia !veteo
Si el que domina és aquest darrer
No fern de nensar de cap manera. ase
necessitat de mostrar grificament
criteri minimalista, la mida basta; pe- vist el dijous passat a la matinnee, a tre els detinguts un individu con'egut sie zel per destruir aquestes bande s.
hi ha tina Rambla destinada a reme
diversos elements, hagueren de sal- ris si es porta una orientació maxi- la plaça del Teatre, condult per un sub- amb Vapellatiu del "Nano -, que es sense excepció, i demostrat el seu intimidar el xofer.
rar inimindirnent — la del ralzderill
Era un revalver-eneenedor!
tar per sobre d'aquells inconvenients malista es indispensable elliennar el jecte que parlava francas i que anava ei que liiura els diners als altres esperit de sacrifica Demana que es
—i une altea destinada fatalment a teque potser liauren aturät gro poble i les entitats perque sàpiguen vestit ama uniforme de xofer, portant detinguts. Tant l'un com lehre te- fes constar la seca felicitacra i el seo
clinar — le del eapdavr.II — que
graf. per tal de poder presentar tots bé qué seis &mana i per qua sei; uns jovenete dels quals s'eco-mina dient- nen cura de l'organització i execució agraiment envere la iorea pública.
arnbi e se
der a
els ca,tres paisatgistics de Catalunya. demana.
los que es treharien ms tard.
dels atracaments, que venen plane-"e tettm peou anys 'ser lesrecordar
L'ACTIVITAT OBSERVADA
Val a dir que aquests catres els caen
Els veini dula voltants, que sdn gent jato de mas annint i san, de fet, els
Pau VILA
esbetrati
earrerent
eren
eis
carrers
1
AHIR A LA COMISSARIA
indispensables per a arribar a la alistes:
capdavanters i els directors d'aquee-er la Referma saben prou hó cae la le.
GENERAL
que hacia de constituir la base de
l'atraen
especialitzades
Ilesa i la vitelitat de les vies na depetes bandes
Tavant-projecte d'una urbanització
Pel que hem consignat mis amunt
nen de la seca "latitud". La Vi a LneLea vietimes dele atracadora
cantee
nacional. La superposició i encaix
compres que el nomel
lector
haare
talle, ;ras as, per ventura. un dels cae
Per tal de planejar -los estaven bre de les detencions efectuades ahir
dels plans parcials sense la serie comcera més modern s i vitalt en teta la sen
constantment en contacte milla el fou important. Entre els detinguts fipleta. dificultava l'establiment sinteedema! F_Itard \Serie-Nano", Ferrer i attres, als quals en- gura un nombre considerable dindivitic resumit.
carregaven el reclutament dele inda clus que un dia o altre van realitzar
El sereno del carnee d'Alvarez s'a- taus,. rt,s s'hs tonrerti t. d'enea -de
El mana en colors que al final del
vidas disposats a reantzar-los. Serlo:la ahir al vespre que a l'escala de Ares de l'ettaciA 1 adecenta:cera de!
"Pla" reuneix moit be a grans trett
Ahir, 11 les tres de la tarda. sentacions de corporations ofi- Pons l e s nostres intormaciont, tia atracaments.
mettrafita
els diversos asoectes detallats a part.
Com a nota curiosa cnnsignarem la casa nena 6 de l'eententat carter. Pare de la Clutadelle, en una
de l'agent cials 1 d'entilatti barcelonines; executcaa dels atracaments retejen
s'efecttiä
l'enterrament
esdevenir-fe, aisd
aplern les realitats i els projectes; és
que un dela detinguts, de divuit anys on hi ha installada una joieria, ocor- via? r Per atta ro pot
per
la
Socdetat
-Cinaes"
hi
del
Coa
d'Investigacid
i
Minden.
125
entre
Rambla
de
Santa
mateix.
la
quantitats que oscillaven
corn un test del que hauria d'ésser la
dedat conegut pel sobrenom de "El tia quelcom d'anormal.
cia que fou mort pels atraca, assistiren el president de l'en- i 250 pessetes.
Va t'enseriar tot seguit auxili al se- ;meada enderrocada la emane de les
carta d'un ola urbanístic nacional.
Rizos a no va tenir inconvenient que
tila!. senyor Eduard Boixaderes,
Els autors han procedit per aquesta dors del cobrador de “Cinaes".
Aixf va explicar-he un dele detin- hom l'acuses d'atracador peaqua, pe' reno supiese de la plaça de Santa Drassanes i supr:miaa la sutzura tazpresentació amb un criteri que tenirn
Una gran Rentada ea congrega que y ingue expreasament de Ma- guts, el qual va prendre pera en que ea veu. Mita ho considera com Caterina, Miguel Izaguirre, de 49 nnells barra que infeeten l avergenyeiper encertadiesine No s'han deixat al pati de l'Hospital Clinic. críen drid, el directar a gerent una no- l'atracament de can Camba. Va dir una cosa perfectament normal; pero anys, per tal ee practicar un cacar- ere, la eivtat?
portar d'un afany de grandeses ni havia de sortir la cornil i vs. l'oren drida representacjir, del Consell i que per haver protestat d'has:ea-1i en canvi va posar el mit al cel en ean a aquella escala.
Es per zauesta espaiosa i simpatía
duna prutja projectista, sind purament trantes.es nornbroses corones el persone' Muro de ces-el; l'As- donat lee pessetes amb mota' d'a- constatar que hom havia posat "La
En entrar-hi, sonaren un; tras de rambla de Sant J'osel cue Itaca de cede
va'
i simplement amb el propasa
revólver. Tres inclieidJs hav!2n jet mercar una nota i gloriosa vida ser a
d'entitats, organismes «¡ríale i
d'Empresnris Públics de quell fet, en el que va ésser CO11185 Rizos" en Roe de "El Rizos".
lorar l'existent i agermanar-ho en un
contra el cobrador de la casa Andreu
—Abra no fa per mi—ca dir—que ioc, des de l'interior, als do; (arc it nostra "via sacra". el dia que l'Ajenendegament de les iniciatives i de lee particulare, d'entre les quals re- Calalunya, gran nombre d'opera- n'in donaren 205. Tumbé dígale que sóc molt home.
nos.
tament es decidi n ä a emerendre la re
necessitats futures amb una visió de cordem les de la Generalitet. del dora de "Cineas" i d'empreses an cop comas ratracament tornaven
Un 'Vaques% aliquel Izaguirre, forma del barri ile le, Drassanes. Quina
/toril anava interrogant els detiuconjunt ellas les possibilitats de Ca- Corniesari general d'Ordre Pú- particular; de tot, Catalunya; el l'arma. Confessà ant d cremas que era stuts. Com a conseqinimeia de les st- calgué greument ferie Tenia una fe- gran obra res als Afireaments republiblic do Calailunya, Delegarle) Es- senyor Au -lot Menéndez, extalunya.
rida de bala, sense sortida, al ,leso cans. apuesta. si les disbauxes de Is
un atenuant. Es crett que un dels ves declaracions sortien de tant
Aquesta visió es caracteritzada pel pecial de lEstat, Direcció Gene- director general de Seguretat; directors as un incIlvidu que estä fit- tant de la Cornissaria catees amb do- espai intercostal.
aintalere It•erue=s;-, delent exhauste
que
els
autors
no
creguin
massa
fet
ral de Seguretat, de l'esposa i els comissaris de les brigadee. :cae per la policia.
Fou transportat de seguida al
les calces municirels! 1 quins mornen;
versos agents, els quals tornaven al
en la industrialització integral de Ca- fills de la víctima, Cinernatogra- senyors Tarragona i Diez, 1 tras
mis rem st im s. ele pressnts per a cornea
Es té la impressiat que va prendre cap d'una casona amb nous detinguts.
talunya. "Hern de preveure—diuen ---- fica Espanyola Cinaes, dels con-1- eis comisearis inspectora deis para en Vaseassinat de l'inspector de
A derceri hora, el Sea Cglat
Regulara-nena cada deciaració mota
car-la! Ni ha milete dote re-s earats, teque el dia de demà ens sera neceeseria
ilesesperat. S'intentä fer-li la transdr fins. ene ouantirt esberneradert
de Valencia, de la familia districtes i els funcionaria del polirta 5en)or Rubio. el dia del tiro- va ya un, dos o tres o mis serveis.
l'agricultura per a la nostra prbpie panys
iusi6 de sana. pera eis meten ha- 'le rases Pe r N'e s e— i hi hrteria d'hurr
alimentació." Creuen possible que pas- CapiirrAs. Associació d'Empresn- Cos de Vicilanoia frenes de ser- teig al careen d'Urgen, i de rhabilitat UNA DETENCIO IMPORTANT ¡meren de desistir de l'operació.
Alo
scan rFr hi hal una patriótica ruiLz
s: a la Història l'intercanvi entre ter- ris d'Especlacles Ptiblics, Cos de vei; el Unes:1 eoronel senyor de les classes passives, al carrer
A un quart de dues d'aquesta meEls vigilants deis carrera y ema al
'er ceses'.
Brigades d'Inve s tiga- Ricerd, cap de les l'orees de Se- Corribia, fa prop d'un any. Aquest tinada la policía ha detingut un altre Ilec del suecas de:nata:a-en un aub
Resn't en ene trosas part el -lobleció Social ¡ Criminal, Cos de Se- guretat, amb els cape i oficials capdavanter sembla que va estar ama- individu. A aquesta detenció se li con- jede que corria...
ma de les i:onstruccions escalera a q '
cat a Tarragona: després se n íanä a cedeix molta importancia. Al domicili
guretat. dels sens entice, depen- d'aquest Cos.
Francesa
alassot
i
Martí.
diu
Es
ta obra e, ;Tierna drl harri et
Franea, on ion operat d'una fistula d'aquest detingut ha estat trobeda una
dencia de “Cinaes", Policia caIli havia lamba eoronels 1 ohde Dracmes. haeria de concertir.se er la
rarus, la qual na Ii permet de cór- "Parabellurn", moltes municions i de- Té 42 anys. Viti al carrer
talana, i cada una de les floris- eials de la guardia civil, els rela Rambla, az, primer, ramera. Di. rniaxima ambició de la ciutat.
rer. A més as roix. Alee) fa tue
lee de la Rambla va trametre un gidors de l'Ajuidament aenyoms onani nrendre una part directa i deci- cuments que dentestren que ha pr e s gut que ea passar per al!: i sentir
eaAíuntantent que ea erdm
cli trctß, es pose a carreta
raen de flors naturals.
Roda i 'Ventura, Vendrell, Blanah siva el els etaacaments: es t a eins part en els darrers atracaments.
d'absoluta esi. tasa en-ara
Han estar alliberadea dues de les
Sembla, de totes materes. que pe- :id
El IbreI re ton test de la capella i Cndolä. ¡ el eornissari cap de la del catee, pera els dirigeix. aitre
peritar Eseerern , dones. fue et
guatee dones detingudes abir a priardent s pes de bravos de coso - Delega-ia de l'Estat, senyor a e ls dirigents, el oual cerca la policia, meres llores del vespre perrilla tener dria ¿teer Oil dels malfactor-s. Aixi ho cerN, en un die ne Ihmyk. de la nece`asseauraven els vigilants que el de- eitat d'emprender eqtrett reforma tata ‘.a
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a la capells de la yergo del Pilar.
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vigilancia
de
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estreta
DE QUATRE DOalerte de fe, el camera/mena d'una abra
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dels
detingues,
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serenos
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Servehs.
senyor Coll; el cap dele
impresslonabilitat rnalaltissa. I n,-edsia és.
la barriada del Pohle Sec, i s'incauth vint, Totes eón de la marca "Parabelsenyor Caselles; el seorelari ge- vigilants, Creu Roja, carrabi- de deu rail pessetes procedents de l'a- len", precedente de la mateixa fabri- torees de Seguretat 1 d'Asad!' ser eme, de tant parlar de tnala:Sa
patrullaven pele carretee de l'Hoa- &cadeneta de le Rambla, acabestirri —
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nsds camengareq a insultar-la
pan» do promoció del dllunt.
.,
cama esquerra per Una bala en
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PUALICITAT

ESTRANGER
L'af er Stavisky

U. R. S. S. 1

Entesa

la Petita

Antlaterra espera els aela-

riments franeesos sobre el
desarmamérit
¿Alemanya pren- Dollfuss sus*
la nota, la

francesa continguda en
darrera possibilnat dexit a la Conferencia consisteix en l'estreta collaassassins
Peinee?
horada de Roma i Londres.
Horn constata que d'un cert cantó
(re de la primero Isigina)
d'acinesia qiiestió fins que es plantel
el memorándum de Paris és una obra
el
rclatiu
al
Credit
municipal
de
Bar
saludab:e, mar treu les illusions que
Paris, ag. — A mitja nit ranimacia
alguna milers d'europeas conservaven
tta extraordinaria a la Direcció Ge- iona.
el senyor
Després
fou
escoltat
sobre la possibilitat de concloure una
neral de Seguretat. A pesar de la Chiappe, al qual es doné a conèixer
convenció de reducció dels armareserva mantinguda, ets periodistes un informe sobre la Prefectura de
meras.
n pogut esbrinar que en aquell noticia, en el qual s'expressa que no
El corresponsal de la -Gazzetta del
ment declaraven tres personatges alta trobat en aqueas organtsme cap
Popolo“ anuncia que Grandi ha posuSZeptibles de poder donar informes traca de negligencia o falta grem tenLes rtolies n'Austria que Poden desat John Simon al corrent dels darrlalt valuosos sobre les circumstän- se que cap de les allegacions formufuyir la se: -cru censura novernativa,
rers descabdellaments de la situació
,rs de la misteriosa mort del mags - lades contra el prefecte pugui Csser
con_ anuncien que entre la poblada de la Fe0
parti:ipacid
d'ellemauya
,o;
1
relativa a la realització dels acords
La
derad:, hi ha una :Era oPosiSiú a la re::t sen) or Prince a Dijon.
tinguda en consideració,
austriars,
hongoresos
perito
lerMeía
de
de
Roma entre Italia, Austria i HonMes tard s'ha sabut que els dulaforma conEitueional ideada per Doll ¡taus,
Sobre aquest infartne, el sen ni
tenir
'loe a Roma
que
ha
de
i
italians
gria i la possibilitat d'ampliar la seva
dels
narren:cid
raats san tres coneguts "book-ma- Chautemps posä "raprovat".
bao qual hauria afavorit
tre
els
contraents.
collaboració de diversos
per tal de resoldre qiieslicus econami- mondranidi.
kcrs - que havien actuat en repetides
A4uesta es la tesi francesa, a la qual base amb la
Exposä després el funcionament ale
(mes, revestiría ararle, Mine i pedra
El coptevintent encara Mera de Doll- scgons els diaris anglesos, el Foreign Of- palios.
:.:asions dagents electorals a Morse- la policia jud:cial, que fon fundada
d'orientacid a la silvauna
(-roto
donar
que
noticia
pafnss a que es relucir la
rsega.
;la i a Có
fice estaria disposat a adherir-se, re- Barthou rep ola ambalen 1 9 1 3, i referint-se a la brigada tiNo es ;TI menor que la Petila Entrsa ciii danubirna.
Niq uela sembla confirmar indirectament nuncia/u aixi a aquella Política revisio- xadors d'Itàlia 1 AnglaProp de la una de la marinada sala nancera, que ion creada en febrer de
manca, per0, 1 0 reo/isla de Roma.
farilitat una nora que diu que con- 193o, digné que el 18 de maig darrer ful tat ,e05er mol! importan, en aquest
els insisto:1s rumiará' de deseontentament nista que (antes illusions perilloses i L74- terra
Berlin, co. — • Segens informes de han rotular.
tinua rinterro g atori, el qual segura- s'envié un informe d'aquesta directa- moincnt de discussions internacionals
Tes resistènries havia suscitat.
Paris, 29. — El ministre d'Aiers
origen, sembla que el govern del Reich
tnent no terminará fins a les dues. ment al substitut de la Secclä finan. que haurien de prrcedir una eutesa
Viena, 29. — El govern austriac ha
.4 Propòsit craisb ulla de remarcar Estrangers, senssor Barthou, ha rebut
arrOl ter a l'elaboracid d'un centteni alta dirigit als de Roma, Viena i Bu- promulga, un decret d'urgència amb lar- que el "Corriere dclla Sera" publica lall
En aquesta hora s'ha iarilitat una cera del Jutjat.
migdia el ministre de lagosaquest
- los gima seria llar ac- ca retroactiva, pel qual pasa fora de siaova nota que diu que coto a contelegrama de Londres que contrasta amb lävia i despees els ambaixadors
Afegí que :es relacions entre la que, dr;drint i kuritant rabast deis ar- doprist, preguntant
eratiancia de rinterrogatori calla rea- Prefectura i la Scguretat sOn diaries, nwinculs, Jurarla de donar u Europa un titud en el cas eue Alemanya expressés gor les cha:sales de la Gonstituciú en- tot el que dinen els diaris (inglesas, i ten- lía .Anglaterra.
i
el desig de prendre part en les negocia- cara vigent, segans les quals, despres de
.Izar algunes investigacions d'urgen- i que al març de 1930 i setembre de :lora rolad(' de t., /1.
dei n a fer creare que entre Frano i :InAmb aqueas darrer ha estat exaPe ri, cal fer inolt;s reserves sobre les cions de perits en economia italo-austro- ranuliació dels mandats social-demi,cra- glaterra na Si ha eonciliocid entre les minant
cia i que, per consegrient, era molt 1933 es trame:crea informes al Jutta:
la nota anglesa remesa ahir
començar
a
momeut
de
liatiran
artucst
que
honp,areses,
noticies que circe/ea ea
tes que representaven la meltat del total respectives tesis. No cal dir que la ver- al Quai d'Orsay pel Garete britànic,
aossible que restada dels declarants sobre l'assumpte Stavisky.
vinent.
l'achtud de Pcn.-s, que és el c,71, Roma el dia 5
de diputats, els altres lumbres del Par- sia del diari milanes es tendenciosa.
á :a Direcció General de Seguretat
Feu notar que fati ell qui, en 1925,
demanant
a Franca concrecions soSegons la mateixa informen', el ga- lament havien do perdre, aixi tr.ateix,
es prolongues durant tota la nit. essent director de la Seguretat gene- autoritzat de la tripli:e atialica de l'E,
vera hongarés ha contestat que no hi el seu caráctsr de tala, sense la qual Londres. 29. — Hom creta cada dia bre la seguretat i el desarmaniens
Safegia que Ens al moment no s'ha- ral, prohibí l'entrada de Stavisky a ' opa central.
rni.zs que el govern francés ha gres en preparatlus a Ginebra
1. 0 noticia de Budapest. ser, 0,13 la quo! furia cap obiecció.
vlca concretat arrees contra els de- les sales de joe.
cesa hauria ca:gut celebrar noves clecel ministre Start'
maté ri a de desarmament una actitud ríPer la seva banda el govern austríac dona.
Ginebra, .29. — La Secreuras geEl senyor Chiappe afegi que roa ,. no Penes, d'acord
taranta.
gatee d'esperar la
ami)
la
apa,
s'lia
oposaria,
eprä
Ruslidy Bei
tamnoa no alo
neral de la Societat de Nacions ha
El nou decret permet, en canvi, que gida que no perfid
Ert vista craima l'animació. que no mengue Stavisky.
signatura
d'una
convenció
del
genere
de
condició
que
el
Reich
s'ahstingues
d'irn-A
al
ricito,
de
Titules:u
a
Marcan,
per
.,
publicar el programa dels actes que
continui existint al Parlament el partit
savia deixat d'augmentar. perquè
tal crt-rati, racostantent russo-romani's, miscuir-se en els assumptes interiors cristiano-social, la qual cosa sembla de- la proposada pel gavera anejes. Hom han de celebrar-se en el transcurs del
aviat s'estengué la noticia que havien Altra vegada Frot
creu haver recular en lloc d'avançar i
cousiderar-se en tal!!!
dr
d'Austria.
mostrar
que
el
gorreo
Dolliuss
es
mosproper mes d'abril.
La Uomissió parlamentaria ha esesta: descoherts els autora de la mort
hanaaresa, efr3 seise COrrestOMP I ttra lins ara indecis respecte a la defi- haver reprès o d'estar a punt de reprenAbatas de tot convé assenyalar la
del senyor Prime. cess à a la Direcciú coltar avui la declaraciO del aenyor
dre
la
idea
d'un
arranjament
análeg
al
realital.
L'acostament
russofin
arel;
12
reorbertura de la Conferencia del Desnitiva fórmula de :a nova Constituciä.
General de Seguretat, que ha reco- Zinner, ex-cap de la Secretaria partiha tin q ut flor gairek contri» EL CONSELL DE MINIS- Dolliuss ha probibit als cristiano-socials del protocol signas en 124. Hom no ha arrnament, que tindré lloc el dia 10
,-ainnits
brad el seu aspecte quasi normal.
cular de la Prefectura de Pilca.
al parte russo-polotu+s, conque resignia Una mandats, iiient-los que oblidat el clamor general que acialli d'abril, i en la qual el president de la
En el curs de rinterrogatari, que
El testituoni ha confirmat el con- porldament
en la remIncia del gavera rus a TRES FRANCES APROVA encara els necessitavaen i que no havien aqueas projecte a Inglaterra en aquesta Conferencia, senyor Henderson, expo'ra durat tota la nit, un des trea junt de les declaracions prestadas pel sistenr
Iota rrivindicaci,í sol , re la Besathbia i
acomplert encara llar tasca. S'admet, época: la seva reapariciá no suscitaria sará a la mesa els esiorgos realitzats
baok-makers" ha estar autoritzat senyor Chiappe.
d'arbitratge en- LA REORGANITZACIÓ JU- per cansegiient, que el vell Parlament gas Inés entusiasme que fa den anys.
a partir del dia 22 d'octubre passat.
Interrogar després sobre el fet que un pacte de no agressió i
;s er a tornar al seu dornicili. Es alque
el
Recordein
dos
paises.
p°'
Ningú no Pot dir a l'hora present fins
La mesa haurä de preocupar-se dels
reunirá, per tal d'acomiadar-se jortres dos són molt coneguts entre un informe destinar a ter coneixer al tre els
dels
priiners
O sig- DICIAL 1 LES ECONOMIES es
a
quin
punt
la
Gran
Bretanya
podria
fou
f411
ten
n'S
u
l
ip,
rn
moment
d'entrar
en
vigor
assumptes que Itagin de figurar a l'ora:almea:, en el
preiecte de policia alguna detalla d'u.2 rem de mal ciare de Marsella.
re la deralla
del
que
ha
pronar
el
pacte
de
Londres
sob
re's
compromet
dre
del dia per a la reunió de la cola
nova
Constituciä,
que
no
será
abans
Un d'ells respon al nom de LUSSEi, na queixa formulada per Stavisky con- finicid de l'agressor.
mis a Locarno. Es cert que la idea rnissia general de la Conferencia.
EN EL PRESSUPOST
de Pasqua, sinä passades les festes.
(a) "El Baró". i viuen en una mag- tra la t'oficia judicial, hauria quedat
convenció
ale
desd'una
els
sabia
ene
entre
is
D'altra banda,
Els membres de la comissió enEn una conierència entre diierents d'una garantia
nifica residencia als Camps Elisis. vutt atesto al gahinet del prefecte.
Estala austriaca celebrada abur a la tar- armarnen t fa grans progressos a Gran carregada pel Consell de la Societat
Ha explicat que el dit informe era governs d'.4nbra i de Moseou Taj ha
Laltre s'anomena Paul Carbonne,
Paris, 29. — El "Paris Midi" da
que
Bretanya.
Encara
hom
voldria
tenir
mes
Ilinanis
cardials
i
estretissims,
tant
de
Nacions de buscar una solució al
amb
assistincia
de
governadors
i
reuna
simple
nota
aclaratória
i
no
un
de ministres
nies conegut a Marsella que a París.
precisions sobre la naturalesa duna tal conihcte existent entre Bolivia i Patotes les discussions de la Confer ,/n- diu que el Consell
Per les declaracions prestades, la element mea. Aquesta nota havia que- en
estarä de- latora, es discutiren alguns detalls de la garantia que seria tan molestosa per raguai, es reuniran en la segona quinque
se
celebrara
atol
dues
nocions
les
si,
del
Derammament
nova Constitució relacionats amb els
aalicia ha ar.at a buscar un altre in- dat arxivada.
dicat a acabar l'extensa lasea Estat; iederals.
Gran Bretanya que es poc cert que els cena del proper mes per redactar l'int'''raf sem en,- de romí. acord.
Ha declarar que l' ex -ministre dc
i/iridu. molt cone g ut entre la gent
Da/rat as ¿aducir que tal Penes ni Ten- que quedé preparada en el CitaEstats Units consentissin a assumir la forme que hauran de sonnetre al Celasenyor
Frot,
havia
sollicide mal viure, anomenat "Spirite-.
al
riatre
otosat
pode»
hat-.'er-se
ne
menor responsabiiitat en relamió a Eu- sen en la seva reunió del mes de maigs
sen de gabinet
Ze7111á del boxaclor Kid Franeis, el tat eis serveis que tots els pariamenEl comité encarregat d'estudiar tot
Je Titillcsen a Moseo,., vialae que no
Entre altres coses es perfilaropa.
anal ha estat retingut per tal de taris dernanett.
af egia ni restava res a l'actual isla? de ran els darrers detalls dels priEs per aireó que el Go vern angles. el relatiu al plebiscit del Sarre es reDesprés ha prestar dedaració da- les relarions entre Rtissia i Romania.
des :arar.
seise haver posas qüestions precises unirá també en la segona quinzena
mers deerels d'economies, i es
A les cinc de la matinada han ar- vant la Cornissio el senyor Guirchard.
lis tracto, rridentinent, de maniobres
al de Paris, s'ha assabentat no obs- d'abril per tal de preparar igualment
La comissiä d'enquesta sobre els haugareses encarnirades a evitar una col- fixarii la data en la qual es fart's at, prosedents de Dijon. el magiatant deis seus deaigs. Les comunica- l'informe que haurá de sonnetre al
trat M. Barrar i e! jutge d'instrucció assumptes Stavisky, despres d'acordar
ran públiques.
r acid de la Petita Eitte.to an,!,
cions entre el Foreign Office i el Quai Consell de la Societat de Nacions en
Rabat, que entenen en el sumari escoltar denla el senyar Frot, ha de- lahn amb reriprocs acriltaloes 1 l'faer;taLa primera patt representara
d'Orsay prossegueixe n . Corbin, am- la seva propera reunió.
Prat;de
111i11:3tre
c.h ert per l'assassinat de M. Prince. manar a la Prefectura de policia que Ida nfebrinscut de gua/oriol elle bloc dos mil sis-cents milions, en
Berlín, 29. — El
baixador a Londres, visité John SiEntre les altres reunions que han
En les declaracions prestadas anit per ii sigui enviar l'expedient relatiu a hostil a la Pelito Futesa. que ¡momio
ha
promulgar
una
Ilei
per
la
qual
da
mon per discutir amb cal de la situa- de celebrar-se el mes entrara figura
/Mineros rodons.
s'obliga
la
jovemut
de
les
grans
ciuDe Inssati i Cartenne, i a Mareel:a per les intervenciLns del dit senyor a fa- fririntir-Se.
que
podrien
s
la de la comissió de protecci6 el la
ció i de les concession
El dit pernalic afegeix que els
-S:sir-de", els declarante mostraren gran vor del banquer polonés Danowski.
,4 Ruda /seso! des haver fet lona gran decrets-lleis que el Consell de tats a que terminats els anys esco- ésser ¡eles d'una part i l'altra. Caldri infancia i a la joventut, i la del coja
a
poAqueas
expedient
ha
arribar
en
llars
repostes
sobre
l'Us
lars
legals
vagin
a
pasmar
un
altre
io00000
que
imPrecisi ó
celebrar noves converses, i COITI
mité executiu de l'organisme de coimP rt" rri r l ei iisni r s del ministre
sse feren del sen tentps el dia que fon der de la comisan, i en ell figuren de t'Exterior, Jertieh. esPecialmen t (er- ministres adtqili avui no linean any en campa: d'estudi i concentració. no bauran atabal en aquella data, no operació intedectual.
alguna documenta, principaiment un
sata s sinat el mag istrat sens or reine',
mere/es políties se Se que /o ttaracter oficial fine a la tornada El principal objecte que amb les no- lti haurá debut als Comuns sobre el
go?
e,.
r
ts
Paris, 29. — Durant el Consell de
l:n vista d'aixä, aseas acusara dassassi- informe sobre falta dc pagament
tsrtfien estraltorra de luaoslavia is bor- del senyor Doutnergue, que sor- ves disposicions legals. que s'aplica- desarrnament abans de les vacances Ministres celebras aval, el senyor
Finipost sobre els beneiicis de guerra, lada tyrewnalment
sense
excepciO,
escolar;
ra/. robatori i complicitat.
de
París
aquesta
per
tal
de
ran
a
tots
els
Ale.randre,
rei
lira
Barthou ha posar els sets collegues
Pasqua.
Durant l'interrogatori a qué ha estat per uva suma de 517.00 0 francs, ami i rl ministre ro j o tuSs que un enl;,, roniandre fins al dimarts a Tor- es persegueix consisteix, ultra a com- de
al torrent de la nota británica sobre
anpletar l'educació intellectual i cor- Estreta coNaboració
s stmés Spirito ha denat compte de la eorn indicacions sobre les condicions d'orador o refereseulam efiti sen.
el
desarmarnent i la seguretat.
nefeuille.
f-rtna en que havia estnersat el temps en qué s'obtingué la suspensió del
poral, a no augmentar el nombra 910-italiana?
Pel que fa a la crida a Austria del
En un proper Consell s'estudiara
el dit
París,
aq.
—
S'assegura
de
bao
oriMilä,
zn.
—
Segons
el
corresponsal
e: dia 'pie foil assassinat el ruagistrat decret d'expulsió distar contra
dels
sense
feina.
c ,i -e-president del Senat iiipaslan. doctor
del "Corriere de la Sera" a Londres, la qüestió relativa a la reorganització
ban quer.
trat or Prince.
Krulj, Hanqria tainpar ha tfahlidar el gen que desitjós el Govern de donar
del; cantina de ferro.
També hi ha petges clf les inter
exemple en les restriccions imposades
:ti embla que d'aquesta deziarazió es
ambaixado r s d'Itálta a Londres, El general Denain, ministre d'aeroene
/ma
driuoslrat hiStbria trel:Ifst3
scnyor Grandi, tinqué dimarts una en- nautica, ha estat designas per a repre s:e s prén que el detingut es trotona a vencions del senyor Frot, consistents dorrers temps, nisui os. arre 1,1 pm de per les mesures econenniques que es
o
Marsella en l'época en qué es va come- en dues gestions, una carta i una tar- l'Fnropn (cotral s'utontoin en Profeso ccnsideren neceas:idea per al restahlitrevista amb John Sirnn,
sentar el Govern al banquet organitLa conversa es va descabdellar zat pels delegats de les indústries
ja de visita.
tse el erina
A CUBA
d'Austria mil!, I9rinsleiritl. El morisco; ment de l'equilibri del Pressupost, ha
LA
Aquestes intervencions de l'ex-mi- Conrad,
en
un
quinze
per
cent
decidit
reduir
sobre
la
darrera
nota
francesa
telaLa pclicia ha practicat aquest mati
quimiques i agricoles, que se celerap de restal mato" de Er.1”tiva al desarmame nt , aixi com els
detinguts estotro% a les habitacions que nistre anaven encaminades principal- .- ese deis mur Austria baz qa (1v - el son deis ministres, així can, la Bisdampresions
que
han
tingut
lloc
brara
el dissabte ytnent.
Conmute
de
rement
a
obtenir
Famillació
del
decret
L'Havana. 29.—El
Cal/na
retiran Carbonne en un hotel del cor'er emfla de Pr112—!1, 17n., Mrill. Crtri - la civil del President de la RepúA aquest respecte es recorda que el
nresentants de la indústria i el Co- suara entre Londres i Paris i els pro- Congrés
celebras per les dites indüsrer Leger i a l'hotel dels Camps Elisis d'expulsió, i daten de l'época en que e destruir-1a. 1 en horia truq ue, eurle- blica.
ei senyor Eras era encara 'siembre !,ades. l'ob"o-destrnetiva.
Els funcionaria ferroviaria i el; Ire- mere cubana, . principalme nt deis in- tocols danubians de Roma.
hshitat per Lussati.
va a tries ha revestir una gran importanamb
halladora dels serveis pública que per- teresaos espanyola, ha adoptar una
La q üestió dei desarmament
A aquests escorcolls han assistit els del partit socialista.
eanes-1,r da. jg &t,1 ;(1 i nerste,tapítta.
El decret crexpulsió, no obstant, es
la Coniederacitit General del resolució eposant-se a la compra de tornar al primer pla. En aquesta fase da i que en ell han estat representairiteressats contra els mala s'ha dirAt
A t a,i el entro de Viene no pot err e - tanyen a unitari,
fórmula des 43 nacions.
s'han reunit aquella plata als Estats Units i a l'emissió
compli.
decisiva i a presencia de la
C7"lre de detenció.
ti,
reeid contra la J'evo ex-menda: 1 . Trehall
tarda
i
han
acordat
per
unanimitat
de
s'anee
moneda.
Acabats els escorcolls s'ha produit un Frot desmenteix
tei ere eirb s'o ii resfeiria r3eis ament a
prepararse novarnent per a una vaga
FI Comité sosté que Si el Traciat
illlTY
.ridenr a la sortida de l'hotel del starRelorad sino' enn en,ílien
contia eia decreta lleis.
París, E! senyor Frot, ex-ministre
de reciprocitat al-1.M e a Estats Lnits
ter de Leger: un dels fotògrafs batenocdat
',mistara que amenrces.lnra.
L'Asamblea ha decidit que, en el no es modifica. la :Ha no podrä pade l'Interior, ha desmentir i es declatat treure a Carbonne un periMic arnb
racions que s'atribuzixea al senyor
Budapest 21. — Segons s'anuncia 2 !a cas que el Govern tracti d'aplicar g ar els sena deutes als estrangers
e: . qual es tapava la cara. El detingut
Zinner i ha sollicitat declarar altra premsa hangaresa. el ministre de N. F.. aquests decrets .siguin invitats tots
ner cantinuar essent desfavorable la
ha contesta/ amb un co p de i' nn Y tal regada davant de la contissin parlatreballadors interessats a prendre les balança comercial.
fart que ha fet catire a terra el fotò- memada per protestar contra els pro- txecnslovac. senyor Benes , ha assolit,
Els esuuliants partidaria del senyor
cordi acord amb el ministre de N. E mesures necessäries perqué la vaga sigraf.
gui efectiva en primer de maig pro- Grau Sanmartin han emprès un not'
ceditnents de difamació sistemática de
Immediatament la gentada que s'havia qué és objecte i demostrar la fantasia ti:re. Sr. Tevfik Rrshdy Bei fer fra- per, i que aimesta continua Guts ob- per iode d'seció terrorista.
rassa r el nrniectat viatge a Moseou del
r,nrrregat ha intentar apoderar-se de deis arguments del seayor
ter.
Cxit
I.es comunicacions telefòniques es
Tltalescu, ministre de N. E. (le tc:iir
Paris, 29. — La Comissió in-..
Cz.rbonne per ;laxar-lo, per la qual Cofa
reorganització Judicial
El senyor Frot compareixera denté remania.
:roben in:arrellano:1es a tota la illa
La
vestigadora sobre els successos
<'.etingut per :a policia que ha hagut de al mati das ant de la comissió parlaI
mucorriere
d'armes
cl
Sel'zIns anuests diaria. l'actitud de Be- i
del 6 de febrer ha escoltat aquesf'r* gratis eslOre^s per a liberar-lo dels rica tdniu.
nes t, e nintivada per l'intent d'impedir nlcions
- q ps de la fenrala.
la nit el senyor Rivollet, ministre
l'aproximen,
rumann-sorièlica, oiie poradical
sociaConsell
El
partit
el
Paria. , 29. — Durant
de Pensions en aquell temps.
L'individu de l'estazió da
dria traje per cons eoiléncia l'apartament de ministres celehrat aquest mati
lista exclou cls diputats
Era el 6 de febrer secretar(
DE L'AVIADOR
Lió era era "Jo-la-Teralt Romania de la Petita Entesa.
Penyor
Hulliz
1
Frourt
la
presidencia
del
sola
general de la Confederació Gereur" :: :: ::
Lebriut. all president ale la Repútalone- neral d'Ex-combatents que, tal'
París, g o. — L'Oficina del Comité La premsa hen g aresa coFa aln:uns dies que !a premsa
Paris. 29. — El ili: g e d'initrucciA ha
L'alianea i cona el seu notas ho indica, reblica ha siguat el deeret de rerehut aquesta tarda la visita de la se- Executiu del Partit radical-socialista menta el dlsours del ses,: s'ocupa favoralleme n t de
to- tuteit toles les Associacions,
organilzació .judieial ¡ un altre
anuncia que han estar exclosos de For- nyor Jentich
ainistat franeo-teloneso. tallara aixi
vareta Taris.
entre
relatiu al comerg d'armes i r i tod'ex-combate n t s , mutilats i ticT.andrea. 29. — L'aviador Les- les les Versions d'un refredanieut
, Aquesta senyoreta ha declarat que el ganització eta diputats Hullin i Proust.
Budape'l e. — TA premsa hongaresa tul. ions.
lavooke. que N11 sorlir Mili. a els dos paísose
rra-g istrat senaor Price es t rolsä amb un
halles de guerra existents a.
pródel
d'aquest mati dedica preferent oterichli
divida sospitós a i'eatació de Lió, abata
tin5s a ut ó s, han quedat 'coi! (l'un avid amb rlpropitsit
Varsóvia, 29. — En ccasió
anga.
tl
discos:
eronenciat
pel
ministre
de
de !a seta sor:ida Lap a Dijon.
aprovadea les inetsures fin:linte- de bal re 1111 racord, i que es pro- xim viatge a Polónia de Barthou, el
Primerament ha estat interro-‘,
ale
N.
.
F.
ingoslait.
al
Senat.
Jevlich.
Sr.
el
magistrat
ha
oficina
ara
que
"Wieczor
Warszawski",
periódie
Davant
1 es, que han d'ósser ohjecte riels pta. -a y a arribar a Austrälia, ha
sobre les cireumatan cie s ea
en el enes del nual ha po s at Ile sellen
theta, publica un article titulat "Els lo- gat
:Mtlividu en qiieati era el conegut antb
anumials derrelS.
sitafert tut aminient quatt Va ultit a
es prudui la manifestació de.
que
han
sa
l
a
disposició
Je
Ingtaslivia
i
de
la
Peina
naments de l'aliança polono-france
el rognorn de "Jo la Terreur".
El test. d'aquests dettels sern sobre un districte inuntanyas
la
Unió
nacional d'ex-combaa
Ente s a per cuilahorar a la consolidació
reforçats".
d'ésser allargats i
signal durant el Consell de mi- :s ud da Franca i liti caigut a
de l'Entona Central.
Declara que rolónia entera saludara tenla el cha 6 de febrer.
- ELS TREBALLS DE LA
Hat declarat que en aquest dia
En el deber. el vire-oretiilent del Se- nistres que celebrara Itt selinana torra. L'aparen ha quedat quasi cordialment el ministre francas. Tot el
nat ingoslau, Dr. )(rail. ha diri g it una entran'.
destroeal.
COMISSIÓ PARLAMENpotsle polonés compren la importancia de va telefonar els seus camarades,
notable enluta a Austria. advertint-li la n....—..nn•nnnn•n•n•nnn•
1:avianlor pui escapar de l'aliança franeo-polonesa EI pernxlic directora de la Unió nacional
TARIA
çitirrtiièmicia gar no Ca dejo; harrejar
l'accideitt ami, Vida. pera ha s o ere/ que Barthou personifica el eanvvi d'ex-combatents, per a advertircombinacions
palitiques
contra IugosVa- PROTESTA DE LA PREMSA
bree.
-:ortlafycud'n que alta produit darrerament en la po- los que podien barrejar-ee en els
La Comisan, d'Enquesta solare l'asWashing:on, 29. — La Cambra
ia.
sumpte Stavisky escolté ahir les deDurani cinc liares l'aviador ha lítica estrangera a Fratiqa,que torna al rengles eletnents sospitosos.
ALEMANYA PER UN ARTI- restal abandona', fins que nou- principi de les afiances.
claracions del comissari Hennett, el Representants ha adoptas ei projecte
la reali- Contederació decieli no manifeseral manifesti, entre altres coses, que de llei relatiu a les tarifes reeipro
C ita concixenqa exacta de
Na prendit a auxiliar-lo un eamperol,
CLE DEL "TIMES"
tat — escriu el periòdic — ha incgliiicat tar-se, l el testimoni no
no havia vist mai l'estafador i que, pues, i ha conilat especialment al pretiutil
l'ha
acompanyat
al
polde
l'actitud de certs medis Natales trance- dre part en la que celebraren dio
encara que als cercles policiacs es sident aenyor Roosevelt vis poder,
vestal
els
han
on
Ii
mit
primer,
de
tiMs
Bel lin, 29. — ha
parlava des de feia molt de temps de necessaris per a negociar nous traesos en rela jó a Polónia, o situació el versos grupa d'afiliats.
11 liorsa de Berlín", comenlant priniers
La Comissiö ha escoltat des.
Stavislcy, ell no s'havia ocupat mai tats ale comerç amb els palsos esqual en el terreny internacion al i
faui la
l'accident
non)
eran
que
"Titilee"
el
poder ale defensa han estar consolidats pres a dos directors de l'esnien-,
trangers.
e
publica!
pul
Ea r t ic l
Aquests poders sols tindran vis/india 2:4 de l'actual, ¡ en ei cual (lo g ia a tina patalua d'essencia per la conclusió d'un pacte de no antes- lada Unid nacional, els quals han
da durant un termini de tres suya.
sia arnh la U. R. S. S. i d'un armal pos fet sie la manifestació oto relat
es Uta referencia als plans d'A- Mirtint el vol.
que
no
han
tumbé
ha
adoptat
per
Molts lectors
la Cambra
lono-alema ny que descarta per deu anca anäleg al dels altres lestinuonis
kmianya per lal dc orear possitmanimitat una esmena que havia sala possiliilitat d'un conflicte armat.
de treball, ta'tesforsnt
declarat sobre aquest
liiiiluil
seguit des del començament lar presentada pe! senyor Vinson,
Fis esdevenime nts han dentotttrat que que han
ALTRA
VEGADA
L'ANTIdel
allegacions
que
los
deniústrar
que res en aquest
Polònia és una gran paténcia que té el particular.
el complicat afer Stavisky, larojqualtes'eatahleix
Estambul,
119.
—
va
por
referil diari tingks súli !malefigrana
El senyor Duelos. membre diP e c de Ileí no podrá ésser inSEMITISME NAZI
dret dr prendre deCisions en e!,
que ha arribal
ciases ¡ falsee, Stelleas
que apassiona l'opinió fran- terpretat corn a antoritzaciO ai (in. "Maiolis",
problemeit internacionals igual cate d'al- rigent de la Unió republicana
BerNoticies
de
aquel,/
por',
ha
(medid
1111/11P29.
—
París.
j evidenlineul desluiudes ti
vern per a armilar o reduir els deanes
tres potències europees. Aquest ha d'es- d'ex-combatents, que es de ten-,
cesa i la de tot el món, ens de guerra contrets ami) els Estala diatament sola la vigilancia de influir a error els leetors.
11111011 que a pesar dele es- ser el pastee de Polónia en el bloc fran- dencies comunistes, en declara"
les
au/ori/als,
i
espela
noticia.
toreos
de
Units.
cés i en l'aliança franco-pelonesa.
dient
L'brgan berlines aealm
han demanat que en publiha atacat violentament el senyOr,
Esteta convencitts — continua el peQuant al senyor Insull, que que itt metiese eslrangera hancia cialnient del ministre, d'EconoChiappe, el Gestern Daladier i la,.
quéssim un resum. Accedint
via /jis a bord, li han estat (Mita- veranient d'evitar tola ieniplali- II»il del neich, s'observa 1111 re- njbdie — que encara que un perill d'un Unió Nacional d'ex-combatents,,
Almamovjment,
conflicte arinat entre Polänia i
va de sembrar la discarelia en el ruament en el
tuxi com els grups feixistes, que,
a aquesta demanda, demà UN CONVENI COMERCIAL des Iota mena de seguretats.
nya haci etat mornentäniatnent descarsemita.
Segons informacions de bon pol/le alemany.
a judiei seu. cataren d'acord alela
no
renunciarà
a
l'Alsäcia
l,.
tar
el
Bete
ab arnswahle, Elrandeburg, uns
LA PUBLICITAT
FRANCO-SUIS
.ifegeix que ti real ranger
nrigen, a (barrera hora les autoi !Arena. L'interès mutua de Franca i la dita organització el dia 8.
nazis
envairen
un
loeat
de etther que porm abans inilicians
Hat afegit que el seu grill), reP -M'una inmosa a les bes repnbliques
p ublicarà un extens resum, Berna. 29. — LPs negociacione rilals han decidil que el vaicell s'II:nula
:ni es liaahaven utis jueus g elts- !ligamos politics i militara mis estrets preseutat per dos mil mandescomerciAls franco-suisses, que "Maialis" no Salpi abans que el de l'arribada al Poder del naciola
qual
reunió
per
a
sobre tot el desenrotllament slian descandellat ta Berna en tlovern hure no hagi adopta! una nal sr. cialisine, .\leinanya es knut una
que no sobria troncar les intri g ues ale- tinas, efectuä la seta protesta
l'atina bol- hatien estat autoritzats. A con- rimares. L'aliara:a franco- polenesa i la als carrera ahanis que romenceta
de l'afer Stavisky, d'ençà una alfilnItn Pn ra de perfecta edr- decisió sobre la demanda de de- trohava a driS
toparla
entre
els
de
la
seqüenria
collahoració amb la remita Finesa són les la de la Unió ilaCi01181 (1.040,41-#.
dinlilat, han determinat la Cola- lenció del senyor 1nentl, que li xevisla, t que aquest moviment
de la
que es ya descobrir fins a clushfr g'l/n non Dönveni ite ÇCle /IR estat dirigida pel Govern
no almunia detingut a la fronte- assallanls lilla anciana juera re- soles garantir% del manteniment
pau i de l'ordrc juridic a Europa,
guita. greunient ferida.
ale.Manya,
Metal
ppl8,
ra
nierg,
la data

Detenció deis

de

drä part en les els mandats socialistes i menté
la
negociacions
els del partit
reunió
Italo-austro
cristiä-social
re-

S'ha suspès
projectada
a Moscou dels
presentants txec,
rumie i turc

hongareses?

confirmació de la reunió a Ginebra
el lo d'abril de la mera de la Conf ere»
tia del Desarinament es u ', nava prora
que es fo a Londres i a París pel comí
de l'entesa.
John Simon ha 1:1 demanar nous arfariments a Barthau, els quals seran tramesas in:media:amen:, LI pod que queda encara Per retoldre, desp reis del de
les sancions, coneern:is l'extensiú de les
mesures de segare/u), és a dir, C1111..
tea l'han de limitar a les fronteres de
les nación s signataries del conveni, o cal
fer-les extensives a tot Europa, ja que
sind es podria donar el os de la tiolació
del C0117.7,1i del desarniament sense infringir Ics clausules tic La seguretat e»

La trista condició de
la joventut alemanya

SITUACIÓ

L'ex-ministre francés

La premso poloRivollet declara sobre
ata fa vo - els fets del 6 de febrer

nesa

rablement el
viatge de

ACCIDENT
LESLIE BROOKE

.'

La (cimbra ianqui dó-

11

no poders o Roosevelt
per negociar tractats
de comerc

El govern turc disposa

que Insull quedi re-

tingut a Stambul

Barthou

LA

10

ILS

Divendres, 30 de marc de 1934

PUBLICITAT

ESPORTS Els Es'peetaeles

Basquetbol

t6-FA.E.E.T., 13
Li va ésser bastant difícil a l'Almandares triomfar dels Alumnas de
del Treball, puix que malgrat
EI Campionat de Catalunya l'Escota
que gairebé sempre portessin avantatCIRC EQÜESTRE
ge, en els darrers innings seis va GRAN TEATRE DEL LICEU
Per a proporcionar
LA REDUIDA JORNADA DE anar arninorant.
34840 - Telèfon - $41540
Pastee de primavera. Grans festival' per la
l'infant una sang rica,
massa coral de Romania. Estrena
DIUMENGE.--LA DESGILACIA
INAUGURACIO
L'equip de la F. A. E. E. T. va celebre
basca
del
mestre
Gurldl
¡Opera
de
cal donar-li llet FamEMPAITA LA PENYA CORATGE tornar a jugar amb vint jugadors com
un gran festival baacmcatales, amb la
COMENTAR!
març
1934
BREU
g uaso Abliabatza, Dissabte, 31 de
be rica, i solament
la setmana passada, parqué té algunas cooperar-ti) de rodeó
I la Banda Municipal
l'Orlad
Caleta
anuodiumenge
al
mati
estaven
una alimentació raPer al
baixes per malaltia.
Tarda, • les 4'30; nit, a les 10
Queda obert l'abonament
Citas diversos encontres corresponents a
Classificació després d'aquests darcional podrá permevaria:
1
ne
selecta
amb
jornades que foren suspeses en el seu rers resultats de Campionat:
tre a la mara que esta,
dia per motius diversos. Malgrat això, F. C. Barcelona
Superespectacle
criant plantar cara a
4 4 o 78 38 8
aolament se celebra el que a l terreny Catalónia
les exigencias de la
4 3 I 83 35 6 TEATRE
internacional
de la Penya Coratge slavia anunciat. Mèxic
Tolérela 19891
Naturalesa. Per a la
4 3 / 63 31 6
entre aquest equip i l'Esportiva de Maprendrm
er:
el
gm!
prInierfesint
Oree,
de
Ricardo
Calvo,
Alfonso
Matiz,
Rosarito
35
20
4
mara la qüestió essen3 2 I
part
taró. La partida, torea ben jugada per Canadenc
Santaeularia, Francisco
5 0 52 4 Iglesias, JosefIna
2
3
Almendares
cial no As manjar
López silva, amb la gran CGuipanyla que
ambdues parts, esta demostra una vegada
24
ATRACCIONS,
24
3
39
85
2
U.
E.
de
Sans
estrena
l'obra
a
Madrid.
es
presentaran
4
1
molt, sinó manjar bé,
mes que en basquetbol moltes vegades no F. A. E. E. T. 4 0 4 37 70 0 dama, ilissable Cle g li a cia, a les 515 de la
a
Espanya,
I
Integrades
per
novas
de
és dir, escollir els
guanya qui en sap mis. Es evident que
larda, amb EL DIVINO IMPACIENTE,
4 0 4 19 70 0 Josep
Casal
Barcelonista
M. PernAs. Nit, a les 10'13: EL DIen esport no hi ha lógica, i que, per
alimenta, apartant
64 ARTISTES, 64
VINO IMPACIENTE. Diumen ge 1 mime,
tant, no t43 POCIern queixar quan es reACORDS DE LA LLIGA OFI- a les 330, a les 6 I a les 1015: EL DIaquella que no són
que formen el següent
per
a
les
gistra algun que altre resultar que ens CIAL.— En la reunió setmanal celebra- VINO IMPACIENTE. Es despaixa
còmodament d ge r
eneeere.~:,
deu primeros icpresentaclons
desplau pel grau d'injusticia que conté; da dimarts a la nit la Lliga Oficial
MONSTRE
PROGRAMA
bles. Dones bé: pres
pero, és que, a desgrat nostre, notem va acordar, entre altres coses, repetir els
com a base de l'ali-47
loe una força interior ens fa sentir re- partits Canadenc-Mèxic i Barcelona-Camentaci6 diaria, adopMORENO'S
voltats quan ens trobem davant de casos talónia. des del quart innig el primer,
tat com a desdejuni,
coro el que vam presenciar diumenge i el del Barcelona, des del tercer.
Morlern Slyl Jongle050
berenar
i com més
al terreny del Catalunya de les Corts.
TEATRE NOVETATS
El manager del Mexic, senyor Mas
4 OLGA STATIS, 4
Per mis que ens explaiem, pub, és Serrano, reconeixent la victória del Casovint millor com a
Companyla !frica LLUIS CALVO
forçós que em resignem i acceptem els nadenc, va retirar la protesta formulada
EIS 11 5 05 de la pena. vedettes en el XVInter
complement del sopar,
Aval no hl haur.3 l'unció. Dorna.
Carden de Berlín
esdeveniments (en aquest cas resultats) el diumenge passat pel capita senyor
el Phoscao fortifica
430, amb butaques des de
tarda,
/
que
j
consignem
tal com es presentin,
tres pessens:
Serrano.
permet
la pare i
3 DARVILS, 3
4 toles del genera Orle, 4
la Penya Coratge porti a terma una de
També el capita del Barcelona, senyor
de donar al seu fill
BellIssImes arrobate5 coniorsionistes de!
les miUors actuacions d'aquests darrers Rius, va indicar la conveniencia de tor- 1 LOS DE ARAGON
CIRQUE
MEDRANO
una Ilet sana, rica i
LOS CLAVELES
temps, pes ò foil una actuació dissortada. nar a jugar els nou innings del partit,
MOLINOS DE VIENTO
5 CHRISTIANIS, 5
Bones jugadas que altres vegades han- la qual cosa acceptaren el delegat del
LA ALEGRIA DE LA HUERTA
fecunda, veritable filtre de salut. El Phoscao, aliment complet, és el més poder6s
cien acabat en bàsquet, quedaven sense CatalOnia i els elements de la Lliga
lotes amb superbs report minus 'VIL
McravellOsos saltadora a la bascula
deis reconstituents; es indispensable per a la mara, que n'ha de nodrir dos, puix
a les HAS, formidable programa
finir i d'altres que eren coronades per Oficial.
que Ii conserva iota la seva integritat física, assegurant una salut robusta per
Ilrie
9 CHOG - WONG, 9
sengles tirs que semblaven ja transforl'infant.
mats, sortien de dins de l'anella, incomLA DOLOROSA
La millor troupe japonesa ll'EurOpa, procedenIs del Palladium de Londres
per Antoni Miras
prensiblement.
•
Podem resumir la 'sa y a actuació
A riere! - A Mural
El cantar del arriero
dient que del primer al darrer deis JA ES CONEIXEN ELS NOMS
per srit geniat creador
DELS
TRENTADE
QUINZE
seus jugadors bregaren amb un entuMARCOS REDONDO
siasme sense limita. Lluitaren arnb CINC COMBATS QUE FIGURARAN EN LA REUNIÓ DE
debutara el popular tenor Francisco
fe pel triomi, penó contra la "gigne"
Els millors
Godayol. FteparlIments co/oi•sals. En
Els dos asorl o rns ladeg ri aa3,
L'ESTADI
mis desesperant res no pogueren.
estorli:
de
va
periilant
el
programa
de
Mataró
actuà
amb
L'Esportiva
Ja es
LA CHULAPONA
NOVETAT ORIGINAL
torea serenitat, portant a cap tarnb., combats de la reunió del dia 8 a
de F. Rom e ro. G. Fhalv 1 nuestro
una bella actuació. No dr,ento,iä del l'Estadi de Montjuic. 'rasca dificil
Moreno Torraba
L'ELEFANT - REVUE
EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
seu adversari, si bé hern de ft- notar la de combinar trenta-cinc cornbats
del capita %Nata
Despida a coniptadoria
Origina la 1 dlvertils Mies
que la Providencia l'empara en tot per una mateixa reunió. i aquesta es
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
la causa que els organitzadors hagin
moment.
3 ZENGANO'S, 3
I'Mbitre senyor Bertran, que cura hagut d'activar les seves gestions per
Phoscao
constitueix l'aliment ideal per al desdejuni. El te i el café no fan més
lluernes
vIvenis
El
i.cs
de dirigir la partida, no troba cap di- a poder oferir un conjunt de combats
i esque donar una fuetada a l'organisine, mentre que el Phnscao nodreix, fortifica
finaltat en el seu comes, si bé obser- de primera classe.
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els temperaments, i el seu regim
per
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convé
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sense
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GARDEN
BOWDEN de Capella 1 Lucio, CLOTI, LA COlanda: Ignasi Ara contra Cotilier, artes,
LA "CIJA" DEL JUVENTUSRREDORA, amb assIstencia del seu autor,
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RESULTATS DEL DIUMENGE
PASSAT
F. C. Barcelona, 19-Calalimia B. B. C., 9
El Barcelona, en vencer el Catalänia.

ha quedat situat com a líder unic encara que l'hagi ajudat el Canadenc
' en
guanyar el Mèxic. Está vist que el Barcelona vol conservar el tito' de campió
que obtingué la passada temporada.
Diumenge va vencer el Catalunya,
sense gran esforç, anant sempre al davant en el punteig.
F. G. Barcelona: Ramos (4), Ventura
(4), Gracia II (2), Llovio (3), Arcos,
Rius (s ) , Pérez (2), Domínguez i Gracia I (2).
Catalónia B. B. C.: Andreu (2). Gener (3), Alvarez, després Bullich II.
Llopis (1), Pablo (2) „Antonio II (1),
Santasusana, Bullich I i Encuentra.
U. E, de San!, 24 - Casal Barceloaisra. 8
Va ésser molt fácil al Sans de vèncer
els del Casal Barcelonista; quan arribaren al cinque inning, van abandonar els
darrers. Ja és el tercer que abandonen
en quatre que porten jugats.
Es van distingir pel Sans: Ramírez,
Zavalegui i Cases, i Dagas, pel Casal
Barcelonista.
U. E. de Sans: Fernández (3), Ramírez (5), Cortés (3), Zavalegui (4), Froilin (2), Garcia, Cases (3), Calleja (2) i

Leopoldo (a).
Casal Barcelonista: Sales, Guinart

(a), Sans (a), Domingo, Lázaro, Dagas
O) Olivella (O, Muñoz (1) i Campillo
(a).
Cottadete B. B. C.,q, - Mèxic B. B. C., t5
En eh quatre partits que porta jugats
el Mèxic, no ha pogut acabar la mateixa
novena en qui va comerme. J a amb el
Sans va canviar tres jugadors; amb el
Casal, dos, i diumenge, despres de canvier-ne dos, no va poder guanyar.
L'arbitratge del senyor Hernández ya
perjudicar mis d'una vegada el Nféxie.
La Diga, adata com actuen de malament cada diumenge alguns arbitres,
hauria de mirar d'obrir una escota
eumpires, puix que n'hi ha molt pocs
que valguin.
Soler (3), (Ven. Canadenc B. B. C.: Panero
(a),
tura (1),Jimeno (1),
Gómez, Calle(a
),
Cardó
part (a),
ja i Nieto en el qual inning &zebold
a (1).

Mèxic B. B. C.: Rosselló (1). Talada (1), Mas (1), Vilar (2), Ribalta,
lima» (I), Vela I, després Mas II,
Xara§ !ala II, al sisé Mning Bru ,

LA VISITA DEL WIENER PARK
CLUB. — Els nostres aiicionats al teras s'interessen resoltament pels encontres que aviat tindran lloc amb motiu de
la visita de l'equip representatiu del
\Viener Park Club, de Viena. Es per aix6 que els dirigeills del Barccicna
Lann-Tennis Club recornanen a tots els
aficionats en general que no deixin de
consultar per telefon o com sigui a les
oficines d'aquest, per tal d'assabentar-se
de qualsevol dada que pugui interessar
en relució amb l'impartant matx internacional anunciat per als dies 6, 7 i 8
d'at ril proper.
EL XVI CONCURS SOCIAL DEL
BARCELONA L C. — Havent-se convocat per a avui, divendres, a les tres
de la tarda, la reunió de la Junta d'Avantatges de l'esmentat torneig rectal, el
Comité Executiu d'aquest fa avinent que
s'admetran les inscripcions que es rebin
(ins a la dita hora, en qué (Mira irremissiblement el termini d'admissió.
CONCURS SOCIAL DEI. "BARCINO" L. T. C. — Ordre de joc assenyalat per al proper diumenge, dia
d'abril: A les deu del matí: Ras cantra
Butinvä Pallas - Lloren c contra TrillaTrilla" ; Magnet contra Magua. A les onza: Pellisser contra Artigues; senyoreta
Pérez Iborra contra senyora Castanyer
de Raldiris. A les dotze: Freixa contra
Mampel; senyora Raldiris contra senyora Feher - Artigues. A les quatre
de la tarda: Guanyadora de senyoreta
Girald senyoreta Parellada contra guanvadora de senyora Raldiris - senyoreta
Pérez I.

Rugby
L'equip

català en plena

activitat
Cont ja saben els nostres lector,.
Ira de jugar-se el dia 24 del mes que
ve al cama de Les Corts el mata
Catalunya-Itälia, per al qual s'estan
portant a cap els tjeballs preseleccionadors.

Pare) ara, arriben noticies que e l
delegat de Catalunya a l'Assemhlea
de la F. I. R. A. ha pogut arribar
a un acord per tal de celebrar a la
nostra ciutat dos nous partits internacionals a celebrar els mesas de
maig i novembre, contra França el
primer i contra. Alemanya el segon.

SALONS CINAES

Primera Stil ti a escena de

EL BE NEGRE
,
11-Immilori Orle, en a
3011 .

TEATRE STUDIUM
Companyia
Mire de la larda

PARA Ti ES EL MUNDO
de arniehes
Mune, dla 2 , a les 5 de la tarda,

¿Qué tienes en la mirada?
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METROPOL CINEMA
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3 apoteosis. Presentada ne la vedette
Marina Palmero. Interpretsi 'it. T. Moreno,
5. marri, A. alblaihn T. ShileheZ. SeFrIlra,
,vma y lva. as benissimes girP, IR iteroCali. 300 vestIls expressos. Gran Presem
lar Ist

biumengo, ala I.

c/tara Bennel. COCKTAIL MUSICAL,
i, mol) IlifiF Lri,by, Jack Oalor I JuI ililh A/Iiiii. Dos fllins Parantolnit

ue ulnitona
Amb inotiu de la festivitat deis Mes
as 1 30, el sale, esiarh i aSCII durala
aques:S dies.
Dissabre de gloria, eslrena de

EL BOXEADOR
Y LA DAMA

per 31yrna Lny, Nfax IUMr, Primo
Rarn ma . J. k Dompsey , wauer Husma 1 Olio Evuger
W. S. Van Dite
rr0:11ICrIO 31etro Goldwyn Mover

recen Fernando,

>49•444-0444.16.6.440644.540.«

COMPANYIA TRANSATLANTICA

Liarla, 115 - Traten 81222
Dlasabte de olerla

El diamante
Orlow

LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA-MEXIC

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
El vapor JUAN SEBASTIAN ELCANO sorilra, 51 no hl ha varlae33, de
Barcelona el 20 d'abril, de Valencia (N.a.) el 21. do Malaga (loa.) el 92,
de Chillz el 21, rap a ata Cruz de Tenerife San Juan de Puerto Illes,
Ido. Domin g o afta., La Gua y e n . Puert o C ab e llo uval. C uraZaci (Tea.),
Puerto Colombia (tva.) I Cristóbal.
Propera sortIda, si no hl 1m v ariad& el 20 de maig.

EXTENS!O A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTABRICA A CUBA-MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON sorlIrk de Barcelona, st no hl ha 55145
el 1 e, 0 : /15v11. cap a Tarragona (fra 1, N'alerten, araren u N3.1, Ma•
trura, Cama 1 Bilbao, mon sortia el 25 del matetz mes cap a L'Havana,
Veracruz I eseales Intermedies.
elf,

LIBRA DE LA

MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA

Propera 8ortIda de Baremona, si no Si ha varlaeld, el fe de mal.

del vapor MAGALLANES.

F. P - Cinema sonor . °muestra, ele.
SerNel opus Gran Hotel - T.gaudell
el passalte es mantenen • l'altura
L83 COMOdIllits 1 trame que
tradicional de la comPanYla.
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Companyla
una sama de serial' combtnats
Tumbó te estabierta
ltoles regulare
per als petnewsis porta del Alón, servIts per
Por • Informe., al ese oonslinatarl, A. RIPOL, VI. Lalatana,
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1
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"El
monumental. — "La seeuesirsda",
GRAN TEATRE COMTAL
Intimas camaradas" 1 -Mancebo de
Anny se divierte
vientora de una
continua :V 15 larda:
centeina, p'1 . Anny 0:01ra
"El mut del (lintelmujer bonita". -Se rie n -eSlla un rival".
Inent tarda). "ae necesita un rival" 1
"El Infiel"
MONUMENTAL
'
Lünel
i. 11. atto patrulla" 1 "S. O. S.
1:01,11, Fugazol I liemare, en
continua 345 rirda. -La secuestradora". Ne'rlEat.
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BOLICHE
espanyol. iSessin continua)

"Lios buenos eamararlas". -Mancebo de

botica" 1 Dibulaos
BOYAL

Serveis del mes d'abril de 1934
El vapor C. COLON sorlIra, si no hl ha varDirló, de snnao 1 Santander
el 25 d'abril, de %in el 26 I de La cortina el 27, cap a L'Havana I Veraeruz. amb escala a Nova York. de tornada.
Propera sortitla, sl no hl hr e arlaC16: el 25 de maig.

TIVOLI

- Pajaros de noche".
laneat. Pen10: -Guerra de valSes"
Broadway. — "Canelo Fox" - ániakeltak4"
q ue 311".
Enri
CAPITOL
t - La vida privada ne"Justicia
divina",
Capitel. — DISMble, 31:
.avut, taneat. p erita: "Justicia divina"
Cataionya. — Dissabte. 31: -Hola, 12erCATALUNYA
111014a" 1 "La ley de talión".
beiillela, hermanita", i oomt•i. — "Aventura de uno mujer
Aval, tancat.
lila', "se necesita un rival" 1 "El tu•
"La ley del tapan"

NEMA

L Al

CI
SRSEGA, entre Muntaner I Anbau
PARAMOUNT GARFICO. EL NACIMIENTO DE UN RIO, domine:dar
tanl's
AVIDEZ cc TRAGEDIA. P m yal
DEinomes a la tarda,.
EILIOAD, lee 1 ilian Ilarvey.

Palacio flotante

en espanynl, per
O p eres Oren/ 1 Altirmie Osborne

nit,
DIssabie Ile glbria, tarda, 430:
Blrre
Cl millor pro g ram a de
argentina en
lona. REVISTA. imperio
ES SERIA. Dibursos en coLA CASA
1 Warner Blister
lora 2 Ele; Oaynor
ami
PaDDY, Marta Eggerth en elCANMIS
definitfu trlornr VUELAN
amuus, mor
CIONES. Dlumen geEs1 respalca
a la
nal, a Ir! 1030. seselons numerataquilla per a les
del de CIIIIMenge 1 0111005, tarda,
a les Sls

Moldes

turnare rublos

per temes. Canuill,
[len. SS, Casa del
reefe. No US Mea'

lecberg•'.
Pulla Palace. — 'Cl himno de la vIclo•
ria", "Sal propia culpa" f "El diluvio".
Padró. — "Humanidad". "sfeiodla
"Abusaba
demonta" 1 "El be•
e

Continua 315 larda: "Dos buenos enmain ahIle el
de botica", Nottriari, Publi
Cinema. — Reportatges
r adas- . "51111cebr
Dibutaos 1 Cómica
Pi:e:ni:a::: "La mascara de funaancha'
- MOT O S de noche" .
BOHEMIA I PEOR*
uil" I "Unidos en la
Continua 3'15 tarda: "Simba". "Cre• R amblas. — -Baro
a•
plisculo rojo". Rudolf FOMer. I filtres
Royal.- - ros buenos camaradas" 1 "31 5
ceba de bot lea".
sgnema — "El cantar de Ea
ia
Speleinndlt
DIssable. 31: -Gtle,G de vai•

Diversos

MUSIC-HALL INTERNACIONAL

EXCELSIOR
BAR

CINEMA PARIS

—

DANCING

DISSABTE DE GLORIA
Nit, a las deu:

Inaugurad()

Talla. — "Vivamos BOE". "Mls
ganan" 1 "Nlehla Vara pecar".
Trlanon. — "El enemi g o Inseparable" 1
1 a humanidad".
Triomf. — "su entro pecado".
vota. — "christns" 1 "El judío errante"
Xile. — "Nochebuena", "VitrIna" 1 -1:5
vida privada de Enrique VIII".

-

3IUSIC-HALLS
F111.
Apolo. — valierais t mercedes
RoSila Valle s 1

varietats,

,— „Es151 jea.11, sy ron. VIctorla del
Pompeya.
lp.0
m
Caneen.
— "Satanela".
Vdén
ne
BOnlont1,11n1 Rzugget.,7,452mésr.uste3, 50.
1
300rnht1 1. — Carmen wetten. ven), PON

acumules Iberia.

DIVERSOS

14414on Dombo. — Orqueste' excéntrica
s.Tóbei>2 21(Garálija Boyal). — ts Cm'Y
BOFS,
Hu mT.tpdloa este flámula. ame( rot
a. —
Trliéenp,
Casamlillbre — Ama 1 Cada tua. l'he danHotel Rita. — Artut 1 nada Ola. 'ras do*
sant,

