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Meutre la premsa francesa continua Un
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L'opinió i els 1Què es prepara per al din parlant del en
Madrid ho olen desmentir
Primer de Mi«?
partits
EL PERILL DE LA
INDIFERENCIA

Ele *western de Bareelona (1)

traban d'armes,

a

París, 5.—S'han comentat impliament de l'hipotètic sultanat de Mauritania.
El Parlament de la República abansper JOSEP MARIA PLANES les noticies arribades de Madrid segons Sha provat que aquesta expeclició
dahir donava un exemple tipic dalló
les quals el goteen espanyol tindria la de Schaeffer e o una empresa hitleque sen diu una sessió borrascosa.
intenció Mollear el territori d'Ifni per riana. El Marroc és pacificar, per ara.
Crits. amenaces, paraulades, acalorano
ho
haurfem
(1W—ene
con_
—Mai
coposar fi a l'anarquia que hi regna. La ¿Ho será a l'arribada de Schaeffer i
ments; l'eszandol va desbordar repeA mesura que aprofundim la nos- individua que fine aleshores no es
tarda
una
venta—.
a
la
fessava
ahir
premsa francesa continua ocupant-se del els seus sis nazis?
neaden
ni
de
vista.
de
la
presidentidament els esiorços
tra enquesta sobre el món anarquista i
Suposem, donas, que es tracta d'un Podeu ben creure que ha estat una trafic d'armes, i es remarca gut la premcia. Tot aquell daltabaix i Eestrepit criminal de Barcelona i que recollim
sorpresa
per
tothom!
sa anglesa s'ha ocupat també extensa- Ho desmonten de Hamque l'acompanyava han trobat un eco dades i testimoniatges provinents atracarnent. Els executants s'esperen
Una sorpresa mis interessant ha es- ment d'aquesta qüestió.
llunyâ gairebé imperceptible, en l'im- -sernpre" de persones ben situades en al lloc de la cita. L'organitzador pasburg... ::
Es coneixen detalls de la personalibit del pais. L'efervescencia 'nomen- els diversos camps que intervenen en sa a rec-ollir- los arnb un cotxe, els re- tat la que han tingut els companys de
Hamburg. 5.— Amb motiu deis rubilla de la Cambra contrasta arnb la aquesta gran aventura que apassiona parteix les armes i els explica el pla Palacios en saber que ha "cantat" da- tat de Schaeffer, que, com se sap, és el
moro que ban circula r, a l'estranger
pertinaç passivitat de la gent que ar- l'opinió pública, ens donem cornpte de l'operació. Un cop realitzada aques- vant del jutge. La seca fama d'home que ha dirigit de molts anys
riba a donar un aire de gratuitat a que el que dóna tot el carácter i l'o- ta, suposant que no hagin sortit en- fort els feia confiar qa, no diria res. aleman ya al Marroc. Schaeffer va nèii nrop tasit d'un aretes m ' arrabal, d'urAra ja se sap que Palacios ha donat
l'encrespament passional dels diputats riginalitat a aquesta organització dra- trebancs, el dirigent es queda amb
que interveniert en la sessió. Diríeu màtica i grotesca a la vegada és l'es- dinero, recull les armes, i abano cl'ha- noms. Pena el que té realment mas
que a
que, com en el terminen de la marea. peculada constant que es fa del mis- ver-los repartit per diversos carrero importancia és que ens consta
els comunica el dia, l'hora i el Iloc on les altes esteres de la Fan estar/ "perESPAGne
quan l'onada popular es retira, eis ticisme anarquista.
fectament
informats"
de
tot
el
que
el
seas pagará' la feina.
LISBOA
partits política queden abandonats daLa joventut que des del Govern
detingut
ha
declarat
a
l'autoritat
jues
tracta
de
coHocar
una
Quan
munt de la sorra o entre les roques Berenguer ençà s'ha format en els
dicial. No cal dir que totes les persocom una desferra que el vent i el sol Ateneus llibertaris i en els grups i bomba o un petard no és mar el ma- nes
comprcuneses per aquestes maniteix individu que la treu del dipbressequen i clivellen.
cellules anarquistes, cal dividir-la en
han preo les precaucions
Avui, a Espanya tots els partits dues rategoriest la que es pren de bo- sit on es guarden els explosius el t'estaciono
CAO1S
mA LA GA ORAS
cruixen i amenacen cresberlar-se Pel na fet el mite de la revolució social i que la deixa al lloc on ha d'escla- necessaries per tal de fugir de Vatenció
resultat de les eleccions legislatives de la felicitat a data fixa grades a la tan La bomba, abans d'arribar al seu de la policia.
No
hi
ha
dubte
que
existeix
una
TANGER
sembla que les dretes haurien de go- implantada del comunisme !libertara destí, passa per tres o guatee mans. organització de contraespionatge al
vernar, i no obstant no solament no i la que, decantada per temperament Cada un dels que la porten sap només servei de la Fai. Un nou exemple: fa
es decideixen a fer-ho. sinó que adop- al crim i a la delinqüència, troba en que l'ha d'anar a cercar a tal loe i poco dies que la policia obtingué la
ten una posició de reserva que no sa- la bandera de l'anarquisme un ate- Iliurar-la a tal altre, i la majoria de
collaboraciä d'un non confident, parta
zje 3zsc>.
ben justificar satisfactòriament. Les nuant o una 'explicació a dels seus les vegades ignora la procedencia pri. cularment tren plaçat dintre l'organitpossibilitats d'acostar-se al poder, en instints merament criminals. Avui dia, mera i el desti final de Eartefacte. zació anarquista. Dones lié: abano•`'Ltzt*
comptes d'enardir-les, les torna retrac- entre tots els ladres, carteristes i es- Per alma, quan algun d'aquests esecutors cau a mano de la policia. no (Fallir a la Fui ja mentasen assabentas, i quan sembla que ho tenen mes
MARRA X E C,...50:07>
tafadors s'ha posat de moda fer-se
d'ara ja estan triats
a punt per a governar giren el cap passar per -narquistes. Es compren: hi ha perill que Ehome pugm expli- tats, i a loores
•
els individus que tenen l'ordre de 'limo6AboR
amb un escarafall i aparten el plat sempre és mes honorable—passi l'ad- car gaires coses.
n`'
L'endernä el lector de diario Ilegeix quidar" el company indiscret. Si
com si los metzines. Si en Ehorne jectiu—dir que hom roba perquè aquest
que un anarquista agafat en un arte aquesta persona, el nom de la qual
4.00
aquestes renúncies poden prendre's
a
una
ideologia
social
deignoren).
llegeix
aquestes
ratlles,
respon
I FN
de sabotatge ha declarar que la bomper virtut, en els partits politics no acte
que no pas dir que hom ba que duia Ii havia donada un indi- be de prevenir-se.
es poden atribuir a una causa tan alta. terminada
roba, simplernent, perque és un llaQuan un partit que sembla que huMES AUTOMOBILS
rra de governar no governa és per- dre.
Dos exemples que demostren el que
que no pot. I aquest és el cas de les acabern de dir: quan Fany passat els
Com que algunes coses que hem escrit, i algunes altres que anem a esdretes actualment. No és la por del minaires de Sallent descobriren una
CAP JU8Y
criure, tenen una evident gravetat, vodesgast en el banc blau alió que les nova modalitat de ter vaga, que conlem recordar una vegada més que
detura, sind :a diiicultat d'arribar-hi sistia a no moure's deis pous durant
o oRo :
apesta enquesta es feta d'una manera
amb esperances fonamentades de man. diles setrnanes seguides, digueren que
seriosa sobre testimoniatges segurs i
Os
tetar-san poc o molt.
no pujarien a la superficie perquè la
vita-A
autoritzats, obtinguts tolo ello sobre
¿I cont haurien d'arribar-la si cada implantada) del comunisme llibertari
" C IS N'OROS
la
garantia
d'una
discreció
i
reserva
dia que passa s'enfonsen mes i mis
era cosa de poco dies
tot
Espanya
a
els barranco que separen els diversos
absolutes per part nostra.
grupo que Iluitaren barrejats en les i no valia pas la pena d'exposar-se a
Bé. Des de fa poques setmanes
detenció
eorganitzacia de Barcelona disposa de La sauació d'Ifni, que es diu que sera ocupat per les tropes espanyoles
eleccions? ¿Seria possible conjuminar les molesties d'una possible
a punt
ja
estava
ara
que
la
gran
hora
guatee curses nous de trinca, el seun Govern en que aarticulessin les
a Prússia Eany 189o. Tiple de veri- mes alernanyes a la costa ocidental
nyalarnent dels quals encara no té la xer
formes declaradament dinästiques del d'arribar... Al fono de la mina el mítable aventuren, s'expatria molt aviat i d'Airica, rumor; que ja han estat despolicia. Són cotxes de conducció insenyor Goicoechea, amb els feixistes ting loa permanent; una jornada senmentas oficialment pel Gavera esva
airar
a caure al Marroc.
cera
la
dedicaren
a
estudiar
la
fórterior, de marca americana, molt luGe Primo de Rivera i amb les dels mula de repartir-se entre els presents
panyol, el periòdic "Fredemblatt"
xosos. Aquest esplendor esté destinar La tornada de Sehaeffer
agraria i de l'Aura) Popular, si ni en
precisa que el vaixell a motor "Opoposició poden entendre's? Quan els la fortuna de l'ex-comte de Romanoa evitar sospites.
timista va salpar, en efecte, d'Hampartits perden el suport de l'opinia nesl
Cap d'aquests cotxes no ha servit
Schaeffer, despees de vint-i-citic
Corcordant
amb
aquest
tipus
d'anata
pública. uns en l'oposita!) es gasten;
pele atracaments. Horn no té cap inte- d'estar al Marroc, ha esdevingut un burg, el dia 1.2 de març, però es va
les dretes triomfants ara fa quatre quista, ignorant, barbar i naturista a
rés
a
exhibir-los
en
operacions
que
ärah complet. Parla ärab com un ve- dirigir directarnent a Rotterdam, on
mesos, que es podien posar d'acord la segada, hi ha—i es ei segon exempuguin cridar l'atender. En total, ritable Arab. Aquest home petit, cepat, es troba encara.
cas
de
l'atracador
Piera,
un
ple
—
el
per a confeccionar unes candidatures,
Aquesta informació, subministrada
dones, els anarquistes d'acalla dispo- porta una barba negra i nomas es vesara miren de dissimular inútilment la xicot disposat a tot.. , a condició
sen, almenee, de set cotxes de "pro- mis a la moda arab. L'aventurer is al pel capita de l'esmentat vaixell, ceta
impotencia en qué es troben per a co- fer diners per poder sostenir una vida
pietat".
Tots
ells
estan
guardats
confirmada
a més per l'Agència
mateix
temps
humeo
d'afers,
i
fins
es
diu
ordinar-se en una acció de govern. Si de p:arxeri. Aquests dos espècimens
llocs per l'esta del que hi havia
que ha recollit una fortuna immenaa. Fa- marítima Royo, de Rotterdam.
l'onada popular revingués, insensible- de la fauna anarquista els trobem El senyor Tarragona, cap de la Bri- nomenat auto fantasma.
Per tant , queda demostrat que es
nancerament lua lligat la seva son al dels
ment es posarien a plom surarien i es- junts constantment, treballant i col.
gada d'Inveatigació Social
grano capitans d'indústria del Reich. En traca d'una propaganda tendenciosa
tar j en en disposició de navegar: vara- laborant per la mateixa
PASSARA EL PRIMER
¡QUE
i
irresponsable
destinada a perjudicar
1922
era
de
nou
entre
els
agents
I el cunde del cas és que no sades a l'oposici6 s'esberlen miserableDE MAIG?
vidu que no coneixia i que l'anava a
Marroc. En març 1932 va a Alemanya i la reputada, alemanya.
mena mantenint una ficció que aviar briern dir quin dels dos és pitjor.
linear a un altre tumbé desconegut
Des de fa bastants dies en els me- es fica en els rnitjans nazis. Horn el veu
sets farä insuportable.
LA F. A. T. per ell. El lector de diaris, somriu, dis anarco-sindicalistes co prepara "al- també a casa de Bannesman i en els cer- -.1 a Madrid Ja queden
No són elles soles que es migren ELS MISTERIS DE
incrèdul. -Quina barra!"— comenta. guna cosa". Darrerament han arribat cles de la indústria pesada.
i pateixen de l'esquivesa de l'assistènAquest titol plaurä segurament als Dones bé: en molts casos l'estranya
satIsfets
Schaeffer tenia ja el sea doble pla de
cia moral de l'opinió, element vital faistes que llegeixin aquestes ratlles. declaració que acaba de Ilegir no és a Barcelona armes i municions.
politic a comencial. Pnliticament, venia a
Madrid, 5.—Un telegrama d'Hamles
nostres
noticies,
el
nou
Segons
per als partits. Els socialistes, coral La Fui cultiva el misten, meitat per res més que la pura veritat.
cop — una mena de repetir:6 del 8 de buscar a Berlín un ajut pel seu -gertni" burg desmenteix que l'asís francés
a partit, també es ressequen i s'es- prudencia, meitat per etectisme. La
Merebbi
Rebbo.
Comercialment
proposa"Optimist" hagi sortit de Rotterdam
gener (le 1933 — ha de tenir loe al-1M
querden. Ahir el senyor Largo Caba- llegenda d'una directors que gairebé
ON ES TORNA A PARLAR
va un afer que podia servir de cobertura Airad anula el rumor que hagi fct el
ocasia del proper primer de maig.
llero presentava la dirnissió de la pre- nalga no coneix, darnos ordres secreDE PALACIOS
política.
pogues
conèixer
cls
le.MCS
acciO
a
la
seca
Si
hont
contrahan
d'armes a HM.
sidencia de la minoria parlamentaria tes i inapellables, d'una pretera disEl proteico] de ldoctor Otto Man
Decididament Josep Palacios Olives de l'entrevista que va celebrar-se fa
perqué els seus companys no s'ave- ciplina de ferro, contribueix molt a
sobre
aquest
ha
estat
un
dels
honres
més
considea
Manresa.
entre
una
figura
ens
ressenya
ampliament
pocs dies
El senyor Lerrouz ,'ho
nien a la retirada que ell proposava. prestigiar l'organització entre la masrables de l'organització en aquests principal de la ni, que havia vingut doble afer. "Ens assabentem per
L'episodi és simptomätic; perquè re- sa anónima dels militante.
pren amb calma
vela que en la intimitat del partit no
Seno ha assegurat que tot el que darrers temps. Home eixut, poc en- en cotxe des de Segòvia. on ha re- Schaeffer —diu aquesta peça —que
hi ha la cohesió que donen aquelles sha dit i escrit aquests dies de l'e- raonador, gaudia d'un gran prestigi sidit darrerament —no sabent si en- born troba al Marroc or i roques peMadrid. 5. — En arribar al Conpressions externes que aguanten en- xistencia de diverses bandea capita- guanyat a capia d'audacia, barrejada cara hi es dures persones de l'orga- sades l'anàlisi de les a nals revela cale grés el cap del Govern, els periodislaire, i en les quals els partits troben nejades per diferents individuo és pu- amb una mena de grisor natural i d'u- nització de Barcelona. potscr sabriem contenen plata Schaeffer ha treballat tes li han preguntat sobre les noticies
l'atusa i les proporc.ons del nou tiro- ami> un enginyer anales anomenat que public.ava la prensa estrangera
la veritable rara de la seva existencia. ra fantasia. No existeixen les tals na austeritat volguda.
—Aquest home—ens deia, alar, un aiment nue sembla que es prepara.
Johnson: aquest ha fet análisis quíEls radicals, tot i gaurlir del Govern, bandes, si per "banda" entenem un
Alar Mimaren' als dits una llista mica i confirma les declaracions de relacionades amb suposats moviments
lambe acoten els efectes de la marea grup formal per unes guantes perso- company seu—ha disposat de vegades
bares a Ifni.
baixa i catan a dos dits de fer-se en nes, sempre les mateixes, que actira de cinquanta o seixanta toril pessetes, amb lee adreces de vint-i-cinc locals de Schaeffer.
El senyor Lerroux ha dit que no
Sempre segons el mateix protocol
dos trossos per la mateixa causa. I és arnb una certa autonomia sota les or- i en canal no li haureu vist fumar mai Barcelona on tenen lloc aquests dies cerels centres d'acció de Schaefier són In i ha res d'abata cerqué el coronel
tes entrevistes i certes reunions.
que, tant pels bornes com pels orga- dres d'un cap. No, no hi ha bandes un "puro" ni menjar-se una cuixa
No cal dir que entre aquests locals no Cartuze, al Marroc, i Tazenakht, a Capaz es troba a Itati, i vigila perqué
nismes politics, la soledat imposada fixes. Per cada feina a fer—atraca- pollastre...
no ocorri res, i fa honor al sett notn.
Tanta austeritat no concorda gaire hi ha el bar "La Tranquilidad".
l'A n ti-A tla s.
per un poder superior sempre es cau- ment, sabotatge o el que sigui—el diami-)
el
gran
interes
que
va
demostrar
Aquest protocol. copiat el 30 de desa de neguits i malhumors. Qui no rector encornana a un ajudant que li
Maria PLANES
Josep
sembre de ama per l'Arksis Aksa, és Inspeoc16 a la zona ::
té res a fer ei gat pentina, daten; cerqui sis o set honres, o els que es Palacios abans-cEaltir per í er testa(Continuara.?
avui dipositat a casa el notari
pels partits polares, pentinar ei gat necessitin; que els digui que tal dia ment davant d'un notari. Però com
Rabat, 5. — El general Hure ha
entra
de
ple
en
el
rapan
Leonhard Krombols, a Berlín, i és
ja
que
airad
vol dir barallar-se i provocar raons i tal hora hora es trobin a un loe
(I) Vegi's LA PUBLICITAT d'atar I
insistir-ha
volent
de
les
suposicions,
no
sobre aquesta peça notarial que s'ha sortit de Rabat en avia. Ha efectuat
d'abans-cl'ahlr.
de familia.
determinar, on sels recollirà i seis asuna
raspeada a Tidui, un dels oasis
Tornen., als jets concreto, controlats.
edificat tot l'afea Primerament conSense partits, pena. no pot existir sahentara del que cal fer. (L'encanefessa cate l'agent alemany Schaefier del Sahara ocupat fa poc per les troel regiro parlamentara ni la democra- gat de realutar la gent pels cops que Entre els veins del carrer del Roser,
Particular. — Impossibilitals rrassistir
cia pot manifestar-se com cal. Això donava Palacios era ranomenat "Na- on vifia Palacios, la noticia de la seva sutil a 1 - entrevista amolada. preauem a collabora al Marroc amb el; caps de pes franceses i l'organitzacia de les
dc venlr a les tribus rebels. Seconament dóna forres de policia als confins
és el que hauria de tenir present no- .) Per cada cas hom escolleix, detenció i, sobretot, la nova que era P. P. que tinani l'arnablIttat
tnateloa hora I !loc. definitivament la situazió geoli-17Mica
aquesta opina, que sembla ensonea- dones, gent diferent. Moltes vegades una "vedette' en el raro dels atraca- trobar•nos denla, a la
da i que ha perdut Eaper.encia polí- han participar en un mateix cop dors causé veritable estupefaccia.
tica. Albert Londres canta que en
trobar-se a Nina, establerta la Republica, el sorprengué que l'emperador
destronat conserves bona part de ro parell i del protocol imperial. Un dia
pregunta a uns arneses atinas seno,
El jutjat número sin estigué ahir a
escriptors i gent de carrera, corn es
l'Hospital Clinic, on amplia la declacompaginava aquella talerancia dels
ració al detingut i incomunicat Josep
republicans ami, uns residus imperials
Palacios, complicat en Eatracament
tan considerables i comprometedora
a la casa Ginzes.
Els neun amics Ii respongueren rient:
El jutge, abano d'anar a l'Hospital
--No en feu cas, són coses dels
Clinic, va estar a la Comissaria d'OrElls gavernen i s'ho arreglen
dre Públic, on celebra una extensa
com volen. Tant se val. Nosaltres
conferencia amb els agents que inanern tirant. sabeu?" Aquest anar titervingueren en el servei i els caps
raer ens intranquillitza una misa, perde policia, aria) l'objecte cl'assabenmita tiraos, tirant, algun dia ens potar-se detalladament del que puguin
anean tronar en algon lloc que tlo eshaver dit els altres detinguts, a fi
perävcrn i que no ens ¡aria gens de
de coordinar les declaracions.
anal d'haver-hi arribat.
lan top al Clínic, el senyor Fernández Moreda requerí la presencia
d'un facultatiu perquè veies l'estat
del pacient i dones la seva opinió sobre si Einterrogatori a qui anava a
sotmetre'l podia perjudicar-lo en el
seu estat i a mas si podria' causarai
al g un retrocés en la cura a que esta
Ciulat (Jai Vatieä. 5. — En cosotmes.
bre en audiancia 300 joves aleEl facultatiu digné que el malalt
manya. el Papa ha deelarat que
estava molt millor i que l'interrogadefensara energirament tole els
tori podia ésser més ampli que el del
drets del catolirisme a Aledia anterior. Semilla que Palacios el
primer que procura en les seres mamanya.
nifestarions fou salvar la culpa que
Molgrat toles les preocupo¡migues haver-hi contra el seu gema
sorl
paeions que li ocasiona la
i el sea cuneat, que estan detinguts a
jovenívoles
Associacions
de les
la Comissaria d'Ordre Públic, cona
catòliques. Pius XI ha dit. que
reis del celi Ara eras volen arbceejar la Fail Aguces, abusos de
alicate
en el mateix delicte.
infoino perd l'esperarlo ni la con- Cona quedaren alguna vago» desprea de l'accident d'ahir. (V.gra La
podar mai no ehavien vistI
(Continua a la Asiria 6 col. O
!nació. a la Mena 3.)
fiarlo. en un avenir millor.
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Descarrilament
entre Badalona 1 ItIontgat

Les noves declaracions de Palacios

Farmant pata del pragrama de Cursos
de la Universitat Autónoma i d'acord
amb l'Institut d'Estudis Catalans, l'Academia de Medicina i la Societat de BioIctaa, en la segona setmana comer aran 'mes ligara d'importància excepcional, encarregades a personalitats
de prestigi munaialt A. V. Hill, de Londres, i Otto al eyerhof. de Heidelberg,
tnts dos premio Nobel, i Carl Neuberg,
el mis alt prestigi entre els investigadars de la química de la fermentada,
director de l'Instiaat de Broman/lea de
Berlín - Dafilern, i mestre per teahom
reconegut. També el Professor J . A.
Collazo. de Mantevideta antic colaborador de i ara de Marafinin. i gran
autoritat en química de la contracció
muscular i de leo %abatirles; el jasa doctea Oehoa de Albornoz. de Madrid, especialitzat, rrecisernent sota la direcció
te Hill eyerhaf. en les recerques referents als mateixos ternera i Part del
personal de l'Institut de Fisiolcgia,
aqueas 'lastres professors que més Oran
oeupat de les qiiestions objecte del =-
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El desgovern de les esquerres

El Papa declara que
da;ensori, el catoliasme a Alemanya

--Al,

set.

Aquests problemes sdn aval del més
gran interès, i a ells es refereix el
terno de les Ilicons: les analogies entre
la fermentada) alcohòlica i el recanvi
muscular. En efecte. a mesura que n 'avança en el coneixement de la química
bialragica, es veu cada vegada millor la
unitat de les operacions materials i energètiques que realitza la totalitat dels
éssers vius. No fa gaire ternps que es
consideraren encara radicalment distintes la quimica dels animals superiors i
la dels microbio. per exemple. Ana se
San, en cama que hi ha moltes operacions comunes, i és útil la comparació
percate les funciono elernentals són mis
senzilles i ens subministren amb majar
facilitat dudes de molta vaina fins per a
la fisiologia i la patologia humanes. Un
exemple ciar d'ajara l'acostament per
Warburg, comnany d'Institució de Neuberg, del metabolisme de la cillula ernlarionäria i de la cancerosa al metabolisme dels ferments lidies, treball de
molt d'interee teraric i que ha trobat
mateix aplicacions practiques considerables.
Els ternes estudiats en el curse que
es prepara han de desvetllar l'afana
deis biälegs i dels metges. L'interès ha
d'ésser per la matéria tractada i per les
persones que l'exposaran,_ de fet, els
creadors de la doctrina. Neuberg ha irttervingut corn ningú més en els descobrirnents que ens han revelar el procas intim de la fermentació alcohälicat
ha mostrat les etapes per qu'e passa la
transformació del sucre en alcohol, isolant els compostos intermediaris i cosemant que es possible modificar el caml
de la fermentació i obtenir aixi nona
nroductes — la glicerina. per exemple—;
ha acostat la fermentació al metabelisme dels sucres en els vegetals i els
animals, i ha prorat com en acarees diferents casos són idéntico els processos
intermediaria amb producció de les mateixes substäncies. Hill estedil el desenvolupament de calor en la contracció
muscular. perfeccionas la ticnica. cosa
que Ii pernocté mesares micramitriaues
i d'alta precisió, a per tant, energitic del fennmen i arribar per aquest
anälisi a un cancrate totalment nau de
la fundió. Meverlaof traca el mateix
Problema en l'aspecte químic que porta
el neu nam — reaccid de aleyerhof —
urna reacció reversible, la fase ascendent
de la qual és proveida rrenergia per la
cambustia del nroducte de la fase descendent. En el cas de la contraccid
muscular la taracea; copulada iS gludigen-dcid Victic i viceversa. Els treballa
de Hill i Meyerhof sobre la contraed&
/1111547.11hr valgueren a llurs, auters el
Prerni Nobel de Medicina de Eany.
Ha estat ums bella iniciativa universitaria l'organització d'aquest curs i una
gran so/1 haver rocut nrocurar - se la cooperada) deis savis més qualificats del
ar an Per explicar un tema tan interessant
des del punt de vista cientific. carn ric
en aplicacions practiques actuals i pessibles. Mai a Barcelona na s'havia aconseguit la coincidència tIc fierres de tan
alta categoria que vinguessin a exnosar
els resultatc de lloro treballs. Es d'esperar que les llicons que s'anuncien seran
\Lates amh la curiositat deguda ter Part
del: estudiosos i seguides desnrés amar
el fervor que mereixen. La Universitat
Autanotna ofereix ara una acasió única
aire sera segurament ben aaraida, perquè
es un gran honor per a Parcelaria portar a terme un curs internacional corra
el que es

prenara.
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La hei de contractes
de conreu al Tribunal
de Garanties
alaclad, 5. — Aquest mati, a les
onze, pre!idits pel senyor Albornoz,

salan reunit, al saló del ple del Tribunal Suprem, els vocals del Tribunal
de- Garanties Constitucionals.
Els oen n oro vocals s'assabentaren
dels seguents recursos:
Uno. interposat per l'Institut Agrícola t'aula de Sant Isidre contra la
Iler elaborala pel Parlament catalä
per a la soltara, dels conflictes del
carnet:: un altre, interposat contra el
matear precepte legal per la Societat
Acera Agricola, i un altre, dirigit contra un dectet que dee'arà obligatòria
la oollegiacia dels veterinaria.
Els lICS recursos, per na ajustar-se
en Ilur implantacia a les regles de
l'anide 31 de la Llei del Tribunal
de Garantice, han erial rebutjats pela
seas vocals.
El funcionament del Tribunal de
Garanties al Palau de Parcent no començarà iins a la setmana entrant,
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A L'Hospitalet

Attitaeió entre els
presos eatremietes

Deelareelons

Medid ferroviari

senyor

Pi i &ayer

Un tren de mercaParla dels traspassos i del La guàrdia civil
La qüestió de la mendicitat
Amenacen
amb
s
de
la
Urda
o
ded
funcionament dels tribu- sosté un tiroteig
*Madrid
El 50 per cent clele eaptairee
de Mataró, descar la
vaga
de
la
eón a Barcelona
nals de justicia
contra
una
bani Sunyer,
Comithd'Ainistinria
rila prop de l'es- abir
'
resoldre
fam
Comissió
dimecres
el Problema
alguns periodishaei
da d'atracadors vin-i-vuit individus
tació de Montgat acordarem
al
Ahir al migdia, al seu despatx oficial,
canseller de Justicia i Dret, senyor
Llahi j Vallesci, cebé
tes. als nuals fin interessants declaracions.
Començã dient que el seu viatge a Madrid va tenir corn a principal obecte la
gestió de dues o tres qüe›tions de poca
importancia referente al traspin de serveis a la Generalitat, i cine aixi mateix
aprofitâ l'ocasió per a parlar am i./ e! ministre de Justicia, senyor Alvarez Valdas, sobre el traspas dele serveis de Presane. Manifestà que. arnb referencia a
aque5t extrem. arriba en principi a un
acord definitiu en les rettnians de la
Comissió mixta sie Traspassas que s'estan celebrant actualment a la riostra ciutat.
LA GENERALITAT NO TE

MINISTERI FISCAL
—Per la lectura dels periadics — ha
afegit el Sr. Lluhi — he observat la
reacció operada en l'opinió publica sobre
el funcionament de la Justicia a Cata}l en/ ein dernana sobre això aue
parli ciar. i jr, he de fer-ho com acostuma. En primer lloc, cal considerar que
la Generalitat no té Ministeri fiscal. Es
una deficiencia de l'Estatut que SlIaz/ra
de subsanar. sense cap incoa de dubte.
quan arribará el mement de la possiale
madificacie de la hei. Per al Poder
pUblic. el Ministeri fiscal és l'instrument
normal que té en l'administració de Justicia. Fora d'anuest preceaiment, que la
Gereralitat troba en falta, sense nur
aixa constitueixi censura contra el Ministeri fiscal de la Repahlica, la Generalitat no te dret propi d'intervenció en
l es Oeseioile de arecediment.
Considero un tapie — va dir després
el Conseller de Justicia — el que es dia
enhre la facilitat arnb que s'esmunyen
per les curses de la 1:el els delictes que
san en aquests manieras meta/ principal
preommacia en ordre a l'aarninistrada de Justicia. tals coto els atemptats,
es atracaments etc.
LA IMPORTANCIA DELS

ATESTATS POLICfACS
Exieteix en Eactualitat. afPrtunadament. una fru-ta reacció a Catalunya contra el terrarisme. Ara hi. creure que
acuest desig justificar i unanime de l'opinia no el comparteixen jutges i magistrats. es un errar, rar això no seria
per passió política. ni. salvades camptades excepciors. per debilitat entre els
encarregats d'administrar justicia. Però
cal tenir present el pracediment que
se segueix en tot aixa. Es comenca ama
:atestat de la pelleja. que ha de fer-se
be per persones comaetents i prepar ades en qiiestlans penare. Je tinc plena
confinnea que la Generalitat, en Sumtue els Serreis de molida. procurará correcir aatrest defecte que hacia tingut
'a ?olida. que era mancada de persones
comoetents i prenarades per a la formara', d'atestats. Ve després la instruccid de l suman pets ¡latees. Els sumaris
eeneralment e s fan he i san camplets.
Pera hi ha d'haver com penetració entre
la i els Tutees. Establint en la
noticia el perfeccionament a oué ere re'Seta. els jutges podren confiar-li les
inveetizacione complementäries i 'na mur! de serveis que. caaperant ama: la justicia. presta la nolicla al= osis Ps Re-arta/a i donen eficacia a la instrucció deis
sumaris.
Es innecessari, per altra para el
valor civil dels ciutadans per a denunciar. acusar i mantenir després
l'acusació en els judicis orals. Avui
ele ciutadans poden comptar amb el
suport del Poder públic per acabar
amb el terrorisme, i tothom ha de
tenir ea consideració Que aquesta
ilnalitat ha d'ésser essencialment una
obra de collaboracié. Jo crec que els
catalans han de ier-ho més que la
r. sta d ' Espanya. car va en la solució
C'amieet important as p ecte de l'ardre
el noatre prestigi nacional.
LA

SITUACIÓ DELS JUTGES
1 MAGISTRATS

;acates coachcione Soli necessàries
psr a preparar el judici oral, porque
:ea Maques proves que valen són les
que es produeixen davant seu , segons
la 1:ti de procediments. En el sitoeitert de jutjar cal tenir present que
.a.passió popular, per justa que sigui,
no ha d'intervenir en l'ambient de la
justicia; sense proves no es pot ni
saha de condemnar. La fundó dele
;urges és sagrada, pel respecte que
riereis la innozencia. La justicia, pe:
çue a la nostra intervenció es refereix, es troba en un moment
terinitat. Fins fa pac temps no es
aactaren les normes que regulen la
situació de jutges i magistrate. Predearnent en aquests moments se
rraha transmès certificació de les
vacants que existeixen. Jo portaré al
primer Consell de la Generalitat el
r ealartient per a la provisió de les
a acants, que segurament es farà per
cancurs. Això ens permetra una reorgaaització total de les .audiencies.
Cal fer notar —observa el senyor
davant les critiques que es
f rmulen, que eis funcionaras de justicia són independents. El conseller
Justicia no té cap intervenció en
:es funcions pròpies del Cos , i el
ra missari-inspector designat per la
fae neralitat té funcions essencialment
informatives.
• Tine confiança en la inmensa ma:aria sie jutges i magistrats, i crec
r ae amb un marge de temas prades mal per a donar efertivitat a l'abra
d'acord arnh el Govern. realitzo.
la Justicia a Eatalanya =era madelica.
len e per la seva moralitat
f a n1 pel seu a a artament total de les
ninn inriea palitiques. D'uns
enc.á sha guanyat ja malt en aquest
aaaecte.
MESURES

IMPROCEDENTS

En la reunió del Consell vaig
parlar del su gg eriment que e s fé:1
s obre el namenament d'un jutge esecial per a entendre en els delictes
del terrorisme; perä no s'ha cregut

p

convenient fer en aquest sentit una
indicació a :a sala de Govern, perquè
no s'ha t'elle cap queixa fonamenlada respecte a la tramitació de sumaris.
Tumbé es parla en la reunió del
Censen de nomenar adiocat i P ro
que en nona de la Generalitat-(uraciO
tinguin cura d'exercitar raerle pabliaa. Erré alsls erl sembla impropi
del prestigi del Poder públic a Catalunya.
El senyar Lluhi terrninä dient als
periodistes:
—Demano a l'opinió pública catalana. sense dIferéncies politiques, un
marge de confiança per a poder realitzar amb tota eficiéncia l'administració de Justicia. Estic segur de
comptar amb radbesiii de la maioria
dele iiitgee macistrate que estiguin
al servei de la Generalitat. i de poder
salvar tetes les dificuPais d'insolantaciä del ré gira zutonémic dios els
deseracialament restringits,
de l'Estatua
El coa s eller de Tueticia i Dret
s'aaomiacía tot seguit dels informadora.

Ahir a la tarda el cap de la guardia
civil que presta servei a l'Hospitalet va
tenir noticies que un grup datracadors
,olien reunir-se en un camp dele
tanta de la Torrassa, i va muntar un serrei de vigilancia amb robjecte de detenir-lus. Entre aquella se sab e q.e hi
hacia un individu molt conegut com a
atracador i àdhuc cam a pistoler, anomenat Blas Zambullo Torres. Aquest
individu as un subjecte que posseeix uns
anleaadallts aess ints i is un individu considerat cont a molt perales.
En el montan que la força shi anava
a acostar, els atracadors se n'adonaren,
i ets guardies foren rebuts a trets.
Aquests repelliren lagressió. No se sap
si la hagueren ferits. El fet v a ocórrer
prop de la barraca dels consume que
hi ha a la carretera de Madrid. La guardia civil no va peder detenir cap atracador, ele quals fugiren campe a través.
Solament trobaren casquete de capsales.
Blas Zambullo va fugir fa cosa d'uns
tres meros de l'Hospital Clínica en estava en concepte de detingut i per guarir-se dunes ferides que li foren causades a conseqüencia del tiroteig que e3
prodal a la sortida del local de la barAssemblea magna a Pineda, amb riada de Santa Eulalia on hi havia insasistencia del ministre d'Agri- taHat un Sindical. També hacia estat
detingut amh motiu de l'atracament cocultura de la República
mes a un estarle de l'Hospitalet. Fou
El diumenge vinent. dia 8 de alliberat, arran d'aquest darrer fea per
l'actual. tindrà lloc a Pineda manca de provea.
l'assemblea del Cornilf, de Pro- Blas Zambullo, que no vol isser codueles Horticoles Primerencs. de munista, ha actuat com a tal. com aixi
mateix d'atracador i de pistoler.
la U. S. A. de Catalunya.
Aquest arte ha despertat un La guárdia cibil, abans d'abandonar-se
justificat interès entre els a g ri- dele atracadors, rei dos ciclistes clust
seise duhte estaven vigilant i foren ele
cultors que tenen les seves plan- que
donaren avis als que hi havia mes
tacions dintre la zona especial de
endins.
Matará, per tal com enguany.
En ésser descoberts els dos ciclistee,
heeent-se de fer les exportacions
foren els primera que sostingueren un
de patata primerenca a Anglatiroteig arnb els guàrdies. Un dels citerra amb les noves normes, es clistes portara una arma llarga a l'asdetallará la forma en qui . s'hau- patlla amb la qual dispara recolzant-se
ran de portar a cap.
amb la bicicleta i fugint després.
La nota destacada de l'assemEs creu que aquesta banda no tardará
blea es l'assistdicia del ministre en caure a mans de l'autoritat, ja que
d'Agricultura de la República. estan preses totes les eartides de l'ample
senvor Cirilo del Rio, el qual camp d'acció on es traba.
vindrà expressament de Madrid
per posar-se en contacte amb els
productors de patales del Litoral.
Hi han estat invitades les aut oritats de Catalunya i els partits
politics que temen representació Ahir a la tarda, en ocasió que tetara sola a restanc establert a la casa nual Parlament espanyol.
Per l'expectació que hi ha en- mero 2 del Passeig de la República,
cantonada
al carrer de Vilanova, la fitre els agricultors tot fa preveure que aquesta asserublea lia de la propietaria d'aquest, anomenasera la Inés grata manifestació da Josefa Castells, de 24 anys, iii entra
sindical a g raria que ha tingut un individu butt vestir que aparentava
tenir uns trenta anys. El dit subjecte
Ilse en aquestes comarques.
alemana que li fas venuda una pilosa
de pessetes C2o. La senyoreta Cabreas
obri el calaix on es guarda la carpeta
ainb eis segells i les pälisses, i la posa
damunt del mostrador per tal de cercar
la pa:issa que li era demanada pel client.
En el moment que la dita jure es disposara a abrir la carpeta, el desconegut
s'aboca contra ella, i pegant-li un fort
Ahir, davant del jutjat número 1 3, va cop, la fau recular uns als aparadors,
declarar la vídua de Vordenanca de la moment que va aprontar el desconegut
Banca Arnós, que se suicida diumenee.
per arrabassar la carpeta i sortir al
Digné que no es podia explicar el com carrer, i desaparegué,
i el parqué pagué suicidar-se. ja que
Segons manifestació de l'administramai no hacia tingut idees d'aquestes. Esrobada contada satisfet de la casa on treballava. dora de l'estanc, la carpetat
Tampoc sabia que tingués una !esa') :lea tenia seeells i pólisses per un valor de
al braç dret, tal com s'ha negä 2. 500 pessetes. A les veas d'auxili que
donä la senyoreta Castells acudiren a
que foe esemerra.
Declara temai un empleas de la casa restanc diversos vianants i guiraies de
de Banca, el qual va dorar alesnas de- Seguretat deis que presten servei en
talls refermant-se en la idea del suicida aquells voltants, pea:, malgrae hacer rea EI jutjat ha citar a declarar el sogre filmt una batuda pels encontorns,
del mort i el director d'un diari de la ro fou possible de detenir el subjecte
cme havia comas el robatori.
nit.

Unid de Sindicats Agrícoles
de Catalunya

Robatori en un estanc

La declaració de lo
vid va de Valentí
Blanch

EI djumenge passat foren detinguts
que celebraren una
reunió clandestina a les afores de Santa
Coloma de Gramanet, en un lloc conegur pel -Turó del Pollo".
Després d'esser conduits a la Comissar ia General d'Ordre Públic, foren Posats a la disposició del Jutjat de guar
désser instruir-dia.Elsum,qeh
pel procediment d'urgè ncia, ha correspost al Jutiat número 1 4
Els detinguts manifestaren en les seves declaracions que estaven celebrant
una juntada per ésser el dia de Pasqua,
i no una reunió clandestina. Tot i aquestes declaracions, les autoritats s'incautaren d'una acta en la qual es demostra
tot el contrari.
El jutge instructor del sumari, senyor
Pere Fernández Cavada, ordena als perits calígrafs que dictaminessin.
Sobre el carácter de lletra amb la qual
estan escrites les quartilles de l'acta Ola
ra,gur esbrinar qui fou el que va redactar-la. Segons els documente trobats,
els reunits puntualitzaren el projecte de¡tatuar una intensa campanya d'agitació
social com a pretext de la persecució
de la qual es fa objecte a les organitzacions sindicals i als elements mis destacat s de l'extrernisme. També s'hi prengueren acorde que es refereixen a una
carta que els presos socials que hi ha
detinguts a la Presó Cellalar de Barcelona havkn adregat als dirigents de la
C. N. T. i de :a F. A. I. queixant-se de
la sitttació d'abandonament ama, que els
ha deixat el Comité pro-Presos. Aixi
mateix es referien a un acord, pres
abatas, de declarar els presos la vaga de
la fam , cona a protesta contra del Govern
en el cas que el projecte d'amnistia no
satisfaci els elemcnts extremistes. No se
sap si la declarada de la vaga havia
de produir-se en el moment de discutir-se al Parlament el dit projecte darteMena o be el dia que aquesta fos decretada pel Govern.

El festival a benefici
de la vídua i fills de
l'agent Sr. Guevara
Ahir se celebra al teatre Tivoli la
fundó a benefici de la vidua i iills
de l'agent senyor Guevara, assassinat
per uns atracadors. El públic correspongué al fi benefic a que eslava
destinar el producte de la fundó omplint completament Vampli local. En
algunes Hotges Iii havia una representació de la Generalitat: el general de la Divisia, senyor Domenec
Batet. ami., el seu ajudant, el comandant Lacanalt el delegat especial de
l'Estar. senyor Carreres i Pou; el
conseller municipal senyor Massip,
en representada de l'alcalde, i el
comissari general de Sometents, senyar Pérez Salas.
bitres autoritats. com el delegar
d'Hisenda, el conseller de Treball 1
d'altres, per no hacer p P gut assistir
a Vespectacle, enviaren a la comissió
omanitzadora l'impon de les Ilotges
o butaques que els havien reservat.
L'etupresa Cinzs cedí gratuitament
el local, i la notable orquestrina "Roland Dorsay a . que collabora en respertack. ho féu també completament
aratia La s a cietat cinematográfica
Fox Film enriá Ion pessetes per una
llotja: ele encarregats de la revenda
localitats cediren la comissió que
havien obtinaut en la venda de les
entra rles. i el representant de la Societat d'Autora els drets d'autor.
Avui al vespre. al cinema Avinse celebrara la funció que Vempresa d'aquest coliseu. d'acord amb
uns anerts de policia. ha organitzat
a benefici de la familia del 5usait
arsent assassinat. senyor Didac Gut i érrez de C;uevara.

Badalona, 5. — Cap allá a un quart
de quatre ¿aquesta matinada paseada
ha ocorregut a la surtida de lestació de
Montgat, de la lisia de U. S. A., en el
quilämetre t i.aoo, davant mateix del
carrer de Manresa, al barri de les Mallorquines, un greu accident ferroviari
que per /a forma com sha prodult podia haver causat algunes victimes. No
cal dir que la noticia ha corregut ripidament per la nostra poblada, coticedint-se-li en mi principi una importancia
Que sortosament no ha tingut en la realitat, quant a desgracies personals, cc,
que ha tel que fossin en gran nombre
els curiosos que s'han traslladat al lloc
del succés.
La causa de raccident, segons ens han
informat. ha estar motivada per la ruptura dele enganxaments del cinquè vagó de cap del tren de mercaderies ascendent eiúttrero I 123, procedent de
Port Bou i que es dirigia a Barcelona
Poble Nou, el maquinista del qual, senyor Bonell, que per cert ens han assegurat que és un agent dele Inés experts,
en adonar-se de l'avaria ha parat en
sec el comboi, i en aquell rnoment s'ha
precipitat la resta del tren, composta
d'uns quaranta vagons, amb gran violencia contra la part dominada pel maquinista.
A conseqüència d'aquesta brusca parada han descarrilat dotze unitats, i
han quedat les unes sobre les altres,
tormant un pilot informe de ferramenta
i fusta i de les quals solament cinc han
pogut éster apartades a les estacione
vemes, deixant les altres tombades a
ambdós cantone de via. Les mercaderies
que anaven en eis vagons, que eren tapase, han sofert també molts desperfectes. En alguns dells hi anava bestiar,
puras i cavalls. Nou dele primers encara es veien horriblement mutilare per
terra, aixi cuna quatre cavalls que havien mort rebentats. Com a nota curiosa hem de remarcar que un pon: que miraculosament salaria salvas fou detingut pele agente d'arbitris que hi ha a
l'entrada a Badalona, distant del lloc de
l'accident uns dos quilannetres. Un cava!: esrerat dirigit tambe envers
la muntanya i ha estat recollit a la falabrica de ciment fi erres. Aquest era
che supervivent del vagó.
Tot seguit de conegut el fet pels funcionaris de la Companyia, s'han organitzat urgentment dos nene de socorSOS amb equips de personal i eines, i han
estas detingudes las diferents circuladone que havien de pasear pel lloc del
sinistre, on s'ha establert un transbord
de viatgers.
Juntament anda els dos Creas esmentats, hi han acudit diversos capa de la
Companyia, entre cris de senyors Gafan
i Valldellou, del Servei de alovintein;
l'enginyer de la Secció de Via i Obres,
i el sobrestant senyor Nogues, i tots
quals han donat una elogiada celeritat
als treaalls de reparació e neteja de la
via que ha permès que a les onze del
mati quedes completament Iliure per a
la circulació dels trens ,
hoi suposa que el trencament de la
brida que ha fet que el tren se separes
foradada
ha estat a la sortida de la
ano/llenada de Montgat, ja que en aquel:
n'ha
trobat
Boa un agent de la brigada
una d'abandonada al mig de la via.
També ha corregut una versió, que no
mercix gaire crédit, que atribula la brusca parada del maquinista a barer trobat
tul senyal de "Blok Sistem a en posició
[aneada.
De no esser el larga d'una sirie moderna i, per tant, resistent, és gairebé
segur que el conductor, que es diu senyor Calvo, hauria quedar esclafat entre les estelles.
Els únics que han resultat amb Ileugenes lesions san el fogainer de la máquina del tren número 1466, Francesa
Cervelló i Estrada. de la reserva de liirona i el guardafrens Jaume Maresma.
resident a Gir ona també, que han estat
Montcurats al botiqui de l'estarle, de
gat. — C.

OBITUARI

El senyor Josep Mansana i Terres
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Ahir mota a la nostra ciutat el rencor
Josep liansana i Terrés, canegut heme
de negocie que ocupara alts cuerees a
les mis importante empreses industrial,.
tier d'ells la gerencia de la Catala na de
Gas i Electricitat, la qual exercia des de
feia molts anys.
Pertanyia tarnha als Con s ells d'Admiristraciä de "L'Energia, S. A.", "La
Pro pagadora del Gas, S. A.", "Electrica
del ("inca, S. A.", "Salts del Ter. S. A.",
“Companyia Ananitra de Carbens Asturians" ¡ de la"Snrietat Flenanynla de
entre d'altres, i preCarburs
les Sacietat' "Electrontemica de
d'Aeseguran"lema
General
Flix" i
ces".
Fi senyor Mansana tenia cli tftols
d'enginver industrial i d'advacat i era im
turne d'una vasta cultura, que no SOIS
1,5A Va al Servei de les seres activitats
industrisls sin", en Manifestariona diverses de l'esperit. Fan, lut nota ale cal
baminnista d'art i se sinettlaritza a re
exaellent i racha museu d'ah -unir.
jemes nrientals.
mart del senyar afansana ere
ganament sentida per totes anuelles per
tones nue el conegueren i tractaren ae
In vara i per les entitats ale'
nrestava el simort de la -era inlelli
tora.
i
rm ti Im sehes Meta i ja l a ; ente‘
altées nerscwee pel =en
üble ti-asocie dct s ellv ew Alan « -on, l'exnree-ió sincera del nostre condal.

cebé
L'alcalde, *mor Pi
els periodistes per parlar-los de la
de
de la
reunid de
Govern.
tot—digué—vull
subratllar
—Primer de
dirigir-nos oficialment
que
Govern de la República per demanar pu
l'Ajuntament una representaeió a la
CornissitS Mixta que, scgons acord
Consell de ministres la Pas e ada !le ntana, shauta d'ocupar d.e resoldre el s problemes de l'Exposició de Sevilla.
I dic que sicordá dirigir-nos oficialtnnIt , perque en les gestione que a Madrid
feu la set/nana passada el senyor DuranReynals s'acceda que es les amb aquea
caracter.
Tambe, pel carácter que té l'acord, es
decidi donar a un carr er de Barcelona
el nom de Sabino de Arana, cosa que
ja baria estat ¿emanada per nombroses
entitats politiquee catalanes, pera que
ara s'ha fet mis urgent i mis obligatori
després de l'acord de lakjuntament de
Bilbao de donar el natal de Francesa Maca a un carrer ¿aquella ciutat.
Després hi ha la creació de la Camissió Assessora de Cultura Física, tate
vindrà en forma de dictamen, que en
resum e3 la realització del que ja deiem
que fariern.
Hi ha també la proposició que portarem al Ple de fi de mes de concedir una
pensió a la vidua del sereno Izaguirrz,
perquè s¡ be no és ate funcionari municipal, morí en un acte de servei i al
servei de la ciutat de Barcelona, i aquesta no el pot oblidar,
Tambe parlàrem de l'Assistencia Soci a l i del problema de la mendicitat, que
ha donat Boa a comentaris de la prernea que demostren l'interès que desperta
aquesta qüestió. El conseller d'Assistanda Social es preocupa de la qüestió
amb un zel que éS digne de tete els dogis. S'ha canstituit ja, segons acords
del Ple, el Comité Central d'Assistència
i els de Districte, en els quals hi ha
representante de les diferents tendències
politiquee que portaran a cap una actuada/ seriosa i intensa.

Es propòsit del.
i de l'Ajuntament en general
d'una manera definitiva
de
• mendicitat, parqué aquel' que
désser assistit trobi un Ea( on esser-ne.
Per a això hi ha grans dificultan. Sha
iet per part de la Comissaria «Amistancia Municipal un estudi completissim,
cm In ha més de 1.5co iitxes cn
les quals hi ha les dades de ton els que
han estat recollits en un llarg periode. I
és difícil. perquè molts d'ells trn cop
recollits reincideixen, i així en moltes
de les filies es troben individus que han
estat recollits vine i trena ve gades 1
d'altres que. per exemple, hom hi troha la sorricla en tren el dia so i una
altra sortida el dia 25. Això és el que
ia mas dificil la solució.
Penó encara hi ha iris, i ea que a
Madrid, per exempie, han j et una neteja
trametent els pidolaires als pobles «origen, peral deixant-los triar també Si volien anar a un altre Iloc. i resulta (loe
m is de l 30 Per ton han triat Barceloaa
i han ringu t aci.
Pera el que fan els altres ho heim de
ier nosaltres. Hein d'assietir cha pobres
que ho necessitin; perú els que fan un
efici de la sena pobresa els hern de trenre. S'ha d'acabar a:ab que Barcelona
sigui .un lloc de concentració.
D'altea banda per impressions que
tinc de Madrid, es donará aviat Vordre
per començar les obres dels paseos a nivela en les quals podran treballa: bestanta obrera.
A mis, el conseller senyor Bota esta
fent un estudi completissim i objectia
sobre la situada financera de FAtuntsr
ment i la manera d'endegar-la.
Un repórter l; pregunta si hi hernia
Un Ple extraordir-ari. i el senyor Pi
contesta que possiblement a la darrera
desena del mes, per ocupar-se de la situacia de l'Ajuntament, si l'informe del
senyor Boten está Ilesa a meres que el
ple de fi de mes sigui poc important,
que aleshores en un de sol es discutirla
tot.

•• • •

Malestar entre els Un Iladre que es
obrers del ram de

penedeix

l'aigua

Torna la part que ti per.
tocaya d'un robatori

Durant el mati d'ahir es nota un cert
malestar entre els obren de les fabriques del ram de raigua. Les autoritate ordenaren que, antb aquest monta
t'asea, recollides a les comissaries i a les
casernes les forces d'assalt i de poliria
necessàries rierque acudissin a prestar servei de vigilancia a les dites fabriques.
La causa del malestar era que, tal
com havia estat acordat. havien estat canviats de 5 cc e i 6 alguns
dels obrers. els quals es negaren a obeir.
Aleshores els nt115 companys se sumaren
a la protesta i feren vaga de braços
fluixos. A diverses fabriques els obrers
pleearen. i a d'altres calgué trametre-hi
guàrdies amb l'objecte de desallotjarles.
La fabrica on ele obrers es declarien
en vaga de braços fluixos proles t
que a conseqiiencia dhaver-se negat a
canviar de secció fossin acennadats per
la gerència. és propietat del senyor Joan
Guirena, i és situada al carrer de Pere IV, t52.
La fábrica que colgué desallotjar és
establerta al carrer de la Verneda, número. 96.

Ahir es presenti a !a brigada d'arestigació criminal el senyor Venanci Palet. el qual és el director de la fabrica propietat del senyer Salvador Bernades, i que és installada al carrer de
l'Escarial, d'on fou robada fa uns quants
dies la ruina. Els Padres se n'endilgueren fines 6.025 pessetes. El eenyer Palei va manifestar que hacia rebut un sobre per carreta certificar, de l'interim-,
dins del qual hi baria emholicaeles arsh
un tros de roha, r.!oo pessetes en bitIlets i una carta anónima en la qual
donen detalls sobre la forma cona va 4ser efectuat el rebateri. El enrió% del
cas is que en la l'erra es diu que el sen
remitent havia ores part en el rebatari
i que. per tal de no tenir remerdimente. tornas-a la quantitat clne lb corr e srsoneué per la seva intervencia en el fet,
i afegeix que la banda de la qual (er'enana t'art , s'havia dissolt.

ELS SOROLLS

DEL CARRER

Un prec a la Companyia
de M. S. A.

Contra la tibia
En relaeid ami) una nota que
ha (el pública per mitja de la
prernsa l'Acadamia de Medicina
de Barcelona. PAssorinciá protectora d'Animals i Plantes de
Barcelona, domiciliada a la Via
Luielans, 37, es creme en el deure
ciutadh de coadjuvar a la bona
intimidó d'aquella nota, fent pú-

blie
Primer. Otte Iota intervenriA de les antoritats per a ranaIhr els gossos ahandonats será
sempre aprovada per la Societat
Protectora i que 'tornes caldria
que rls funcionaria correspollents agilfea.sin els ammals va-

gabunds d'una manera Mes humana i a :5 lt
1 u,ti a porque el
públic no llagues de revoltar-se
en els seus bona sentiments
quan tienten aquells funcionaris.
Segon. Que s'hati de canaidegossos vagabunds tots aquells
que no portin la medalla d'huser
estat inscrita pel seil propietari,
arnb imgament d'una drets reduils. tiixf sI eanip cisin a la
eilit al, comprenent-hi especialInent els cadeneta.
Torcer. Que estirna s'hit de
castigar amb la mulla corresponenl tot a quall pr alije( ari d'un
gos que no Id cura de portar-lo
Higa' o pro%eit del eorresponeid
monta, elan 5 st li ebe car ms ps de
la cinta!, havent de 'T'amustiar
l'Us del [mulló especial q u e i nerniel 91 g n •4 iota trena si tnovitutelas, senee que li sigui possible de mossegar, j que ha esta l
itprovai caer la dita Socielat o-

ri

Un nucli de seins del carrer d'Arag6 ens ¿emana la publicacia del següent
escrit:
"Savint hom Ilea,eix a la P r en sa no
disposicions eue per a la Hui--vesdl
la contra el soroll prenen les principal s
ciutats d'Europa ¡ América, Barcelona
tumbé ha fet quelcom en aquest sentit,
amb la circulació subterrinia del ferrocarril de Sarrià ha guanyat neolt. Ene
queda encara la rasa del carmen d'Ara•
50traqu etada gel seu cantinu tunee.
Sisa parlat que amb una futura electrificacia es podria cubrir la dita rasa i
conrertir . se en una bell a avinguda. En
espera de tan remates millores ene permetern, pera, dirigir un prec a la Cempanyia de NI. S. A., amb l'endegament
del qual es donaria un pas en la Niñea
contra el soroll. Durant la nit circulen
per la rasa del carrer d'AragO diversos
trens, que deuen isser de mercaderies,
els quals no es paren al baixador del
passeig de Gracia, perú que tots ella en
trobar-se entre els carlees de Llúria a
Rambla de Catalunya fan un, dos o ntie
sittlets verament estridents. No cal dir
toril alteren la pau de la nit aquells xiulets amb llur freqüència ¡ estrèpit. No
es podrien suprimir? Si le que san obligats pel reglament de circulada, ¡no es
vidrien allengerir reduint-los a la mesura simplement iinprescinclible? .1mb
aquesta millora tan senzifla, que solament
comporta una petita dosi de bona vetantat per part de la Conmanyia, hi guanyaria molt la part mis cèntrica del curen d'Araga, i la nostra volguda ciutat
oferiria al foraster un to mas civil i ua
titule mes eutopen,"

J111011111h19~111111"011
Totes es notes pregades
han d'ésser trameses en

atalä 1 abans de les non
del
vespre, a la Redacelb:
Onart. Que es casligui sial)
energta tots uquells que imium- Corts Catalanes, 589, 1.«
fill els aninials o bé elo 111111comprenent-hi aquella Les d'esports, a Barbari, 11
que Ola (1011,111 111111 1110
(teten' o ele fan patir set.
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EL CINEMA
LES ESTRENES D'AVU1
"LA REINA CRISTINA
DE SUECIA"
"Queen Cristina"
Indubtablement l'estrena d'avui dci
film M. G. M. a l'Urquinaona té un
interés especial. En primer lloc, el non)
de Rouben Mamoulian, un dels directors
americans contemporanis de més relleu.
No caldrä recordar "Els carrers de la
ciutat", model de direcció amb troballes
plenes de valor cinematogràfic que ha:1
anat apareixent en els seus altres films,
com "Estima'm aquesta nit", una de les
operetes més completes que ens ha donat el sonor, "L'home i el monstre" i
darrerament en un film de Marlene Dietrich "El cantar de los cantares", a
través dels quals ens demostra semprc
un domini perfecte de tots els ressorts
de la realització cinematográfica.
Greta Garbo, una de les estels que ha
gaudit de mes popularitat mundial, dés
la protagonista, junt amb John Gilbert,
que l'adveniment del so ha mantingut algun termas allunyat del llenó. Gilbert interpreté amb Greta Garbo diversos films, dels quals recordem "Ana
Karenina" i "El Beso". Completen el
repartiment Lewis Stone, el veterà actor, i Jan Keith, Elizabeth Young, C.
Aubrey Smith, entre altres.
Han collaborat en la realització técnica d'aquesta pellicula, produida per
Walter Wagner i basada en l'obra original de Salka Viertel i Margaret P.
Levino: Alexander Tolubov com a director artistic de la producen ). ; S. N.
Behrman, autor dels dialegs; MúSiCa
d'Herbert Stothart, decorats de Ceobrie Gibbons, vestuari d'Adrian i fotografia de William Daniels.

CINEMA AMATEUR
PUNTUALIT AT ES INTERES
En el número d'hivern de la revista catalana "Cinema Amateur" ha
aparegut un solt que amb el tito' interrogant de "Puntualitat o interés?"
vol fer-se eco d'unes paraules que
suposem nostres respecte a la punó, que
tualitat de l'esmentada publicaci
actuaiment sembla que ha decidit
per
estacions,
segons
aquestes
reixer
regeixen en la divisió de l'any.
Quan llegirem aquelles ratIles que
ens definien la puntualitat i l'interés
com dues coses deslligades i quasi
assegurant que les dues alhora es perjudicaren mótuarnent, tinguérem la
intenció de contestar tot seguit el que,
fet i fet, ara escrivim. Heus aci, i ho
confessem amb tota Ileialtat, que
aquelles ratlles hivernals ens P rovo
-carenusgitdflxo;pra
d'aixtó és el present article que escrivim en plena primavera, perqué la
puntualitat suposem que de la mateixa manera que dóna "números grisos", pot molt bé donar-nos altres
coses igualment grises, segons s ' apli
-qui,pxeactrnuos
és sinónima de l'altra.
Amb tot, no voleo- donar a aquelles radies mes importancia que la
que mereixeren les nostres, no obstant que, francament, una revista que
declara que ajusta la seca sortida en
l'oportunitat de fets importants t cine
sin ells els que la tenen pendent
ó, puix que meMre no In
publicaci
hagi fets, i aquests no siguin importants, la revista no pot apareixer.
La revista, en l'espera dels j ets importants, dóna a aquests una major
actualitat, que vol dir intereso Si aquesta aparegues amb puntualitat, els Jets
— els importants, s'entén — -tardarien uns mesos mès a publicar-se amb
l'interés, si no perdut, almenys esbravat pel retard". A propósit de coses esbravades, no caldrä més que
fullejar aquest número d'hivern— que
no aparegué el 21 de desembre, sisó
que ho fou en aquests darrers :tiesos —les noticies que china, entre les
quals trobem la constitució a Tarragona d'una Agrupació Pro-Cinema,
que "inauguré" les seves activitats
el 22 de setembre; el noticiari, gairebé dirima l'historial de la secció de
cinema del Centre Excursionista del
Vallé; (Sabadell), comença el mes de
maig; les de l'Associació de Cinema
Amateur comenten el 26 d'agost; podem únicament considerar d'actualitat
les notes de Forgues, Prats i Caralt
del Concurs Internacional del millor
film amateur, que se celebré a París
el 8, i 10 de desembre.
Podem resumir el que hem dit de
puntualitat i d'interés en un solt que
trobem en el "Consultori tecnie" de
l'esmentada revista: A. M. M. G. deruana "Com filmar sota l'aigua", i
rep per contesta: "us será explicat
amb tot detall en el número próxim".
Finalment, co- parlen de "el carácter altruista de la nostra Revista",
una cosa que ja sabiem, puix que totes les activitats amateurs estan animades en el mes gran desinterés material, perd això no ens priva de jutjar o de poder expressar la nostra
opinió.
Repetim, tal com hem dit altres
vegades, que no esperem ésser atesos,
puix que si no hem aconseguit la puntualitat en les seasions de cinema, no
hem cregut mai aconseguir-la en la
revista "Cinema Antaterr".
Direm, per acabar: "Puntualitat
interés?, no, simplement puntualitat, que vol dir interés.
Manuel MORAOUBS

"Jeunesse", de Georges
Lacombe
Aquest film, realitzat pel jove director Georges Lacombe, esté fet segons escenari dell mateix. Hem de
recordar el molt temps que junt amb
René Clair, el gran director francés,
ha estat en qualitat d'ajudant, amb
qui féu les seres primeres armes.
Heus aci el que ha dit Georges Lacombe parlant de "Jeunesse":
"Si l'atmosfera del mes film és
dramática, conträriarnent al que hom
podria suposar, és perquè m'ha senablat que és l'únic estat de la joventut que motiva les reaccions dels
meus personatges..."
El veritable París popular està explicat amb abundancia d'imatges joioses, de vegades ernocionants, d'altres
àdhuc tristes.
"Jeunesse" és la história de tots
els dies, els seus personatges no són
ni models de virtut ni tipus de baix
fons social, com generalment veiem
segons la ideologia cinematogràfica.
Alegria i tristesa van aplegades con]
dues excellents carnarades.
Els intèrprets d'aquest film realista
en extrem, la majoria gairebé desconeguts, són: Lirette Lanoin, Pattlette Dubist, Robert Arnoux i Jean
Servais.

Un llibre de Jacques Feyder
"Per l'apassionat interés que susa tots els paises del nión els
problemes d'ordre moral i artístic,
per la importancia de les qüestions
económiques que obliga a resoldre.
el cinema no cessa de mantenir la
nostra atenció i esdevé per al públic
innombrable que ell excita un dels
més captivadors ohjectes de l'epoca
actual."
Jacques Feyder usa aquests termes
en el prefaci força encertat de "Le
chemin du cinema'', de receta publicació, molt documentada. D'indústria
per a uns, de comerç per a altres,
però art per a tots. En ell ens explica les combinacions financeres, fins
a arribar a la projecció del film, passant per les diverses etapes de la realització, de la técnica, dels problemes
artistics i estètics, junt arnh els d'explotació i venda, explicat en un estil ciar ¡ atractivol.
M.
citen

ESPIEC

Mary Astor), van obtenir una ordre del
tribunal requerint Miss Astur a comareixer el dia 5 d'abril, en la qual es
deia que estaven sense diners, que no
podien quasi tuenjar i en perill de perdre Ilur torre de 200.000 dòlars.
"fle fet tot el del món per a ells,
deia l'actriu en rehre la citació. Volen
viure a la torre, i jo no pm: rnantenirlos en el luxe que porten. L'any 1930
els vaig donar mil dòlars cada mes, i
el meu pare va manllevar-ne 18.000 sobre la casa. Això en feia 3 0000. Els va
cobrar i va fer construir una immensa
piscina al pati de la torre, de la qual
mai no n'han fet ús. Ara rolen que
els doni 25.000 dòlars per pagar la hipoteca, i no puc.
Els he pregat que suprimeixin despeses, per?, no voleo. Des de tono al
roo he donat al meu pare 461. 000 dòlars, i de tot aix6 no n'he obtingut més
de 200 cada mes."
Marc Astor viu prop de Toluca Lake antrb el seu marit, el Dr. Franklyn
Thorpe, cirurgià de Hollywood, i tenen
una filla de vint mesos i uns pares de
no sabern quina edat. E< d'esperar que,
ami) l'experiència dels pares, Mary Astor sabra educar més bé la seca filia.

La vida de Pasteur
La Fox filmara pròximament, sota el
titol de "Humanity First" (Humanitat
primer que tot), la vida de Pasteur.
Warner Baxter tindré el paper de protagonista, i entre els que prendran part
en el film hi ha Heins Twelvetrees, Mona Barrie, Hugh Williams, Drue Leyton i Siegfried Rumann. Reginald Berkeley prepara l'argument.

George Raft es casa amb
una actriu divorciada

El que hacia de substituir Valentino,
i que, per ara, es limita a fer papers
de gangster, que li can molt bé es casa.
1 es casa amb una senyora que s'ha divorciar per ell.
Aquesta senyora es diu Virginia Peine Leirmann i vicia a Xicago arnb el
seu marit, Eduard L Lehmann Jr. Perú un dia li van venir ganes d'ésser estel de cinema, i aconsegui un contracte
sota el nom de Virginia Fine. Perú conegué Raft, i aleshores alguna cosa passaria que ara ha demanat i ohtingut el
divorci acusant el seu marit de crueltat.
Que ha fet el senyor Lehmann Jr.?
Dones, segons digné la seca muller, el
primer d'agost Ii dona una entpenta que
la va fer catire: el 2 (u del mateix mes ,
una clatellada, i l'II de setembre una
hnfetada, i tot això enrnig d'accessos de
òie, a.
L'ex-senyora Lehmann tornara a HoCAPITOL DE DIVORCIS llywood a seguir trehallant amb el nom
de Virginia Fine; es casaré ansia Geo-cura de la seva fila
* Laura La Plante, "vedette" fa- g e Raft, i tinclra
mosa dels films muts, que, com digné- le dos ans". que passaré cada any dos
reä, dintre de poc tara el seu retorn mesas ami, el seu pare.
allIlene, s'Ina separat del seo rnarit
William Seiter, director cinematogréfic.
Mitja paga, mitja barba
* Greta Nissen, estel cinematogralic, meca actualment a Londres
Alguns directors de personal, quan
treballant per la B. 1. P., ha enviat pressupost és curt per al film que han
a Méxic una instància de divorci con- de fer, escatimen la paga als actor) setra el seu rnarit, que és Weldon Iley- cundaris, especialrnent quan l'escena en
burn, actor cinematogràfic.
qué aquests intervenen és pot impor* Ina Claire, que fou la tercera tant. Aleshores ve el regateig, i la coesposa de John Gilbert, recentment sa es queda generalment en la rneitat
divorciada, s'lla embarcat cap a Eu- del xec corrent.
August Tollaire l'actor francés de
ropa junt amb el princep ', erran de
larga barba blanca (que dio que cada
L ec h tens te in.
setmana se la renta amh llet?, guau
consent a aquesta rehaixa de sou. també
rebaixa la barba; la plega per sota, i
NOTICIES CURTES
diu :"Mitja paga. mitja barba!"

D'AMERICA
— Per Hollywood es fa córrer
que Marlene Dietrich pateix una neurastenia aguda.
— Gimmy Durante fa, junt ami)
Lupe Vélez, "Strictry
— Leslie Carter te el paper
reina Elisabeth en un altre film histònic que s'acaba de començar, "Elisabeth and Mary".
— Els coneguts cómics Zasu Pitts,
El Bendree, Skeets Gallagher, James
Glason i Pert Kelton apareixen junts
en "Meanest Gal in town".
— Aal Roach ha funda t a Hollywood una estola d'"escenaristes del
cinema".
— Paül Mani ha tornat ja de la
U. R. S. S., un, cont ja anunciaren]
oportunament, va anar per interpretar un parell de films, de moment.
— Joana Blanden i James Ca_
gney, dos excel-lents artistes del cinema america, apareixeran per primera
vegada en un film del qual encara no
coneixem el títol. No cal dir com celebrem aquesta unió cinematográfica.
— Lawrence Tibbet, que sentireni
en "La canción de la estepa", es tornara a fer sentir en una opereta que
es prepara.
INFLUENCIA DEL CINEMA?

Mary Astor ti uns pares
que no en pot sortir
Mary Astor esta desesperada porqué
no en pot sortir deis seus pares, que li
han sortit uns pares malgastadors com
no n'hi ha. Ella prou els sermoneja perú res no hi val. Es veu que s'han
deixat portar per l'exemnle del cinem,i.
i ara la pobra lilIa ho paga.
Ella diu que esté disposarla a mantente-los "atril) tat confort. peró no a
pagar les seres extravagäncies". F_Is
pares, que són el senyor i la senyora Otto F. Laughanke (que és el nom de
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UNA NOVA TENDENCIA?

Films sense estrelles i sense
exageracions teatrals
Era d'esperar que després de la furia dels productors de fer pellicules en
les quals els papers més petits fossin
representats per estrelles, vindria la
reacció contraria ¡ veuriern els americana imitar la tradició russa i l'alemanya de "Noies d'uniforme". Perú l'experiencia actual arriba ineS enllä, perque del que es tractava era de veure
si un film sense allí', que en l'argot teatral arnerica se'n dia "hokum", és a dir,
la teatralitat, el fals sentiment, el fals
romanticisme, el true per tocar el voravis del ' ,ni-die seria acceptada per un
estudi, i, el que és més, arribaria a tenir èxit entre el públic.
Hi ha productors que asseguren que
és impasible de fer teatre o cinema
sense, almenys, un loe d'aquest "hokum". Llur tesi es podria expressar
amb la fórmula que tot art suposa, en
major o menor grau, exageraci ó : que
la reproducció de la realitat nua és segur de semblar insípida comparada amh
els mateixos ruaterials retocats i morfificats per tal de donar-los un sentit
moral o lié per fer-ne un rente El pnblic, se g ons aouesta estola d'opinió, demana "hokum", i aixb, diuen, is especialment cert pel que es tracta del cinema que hi ha estat criat.
Pe- aix6 la producci.', d'un film arnb
l a preocunatió de la sinuplucutat i la fi.
del transcrinció de la realitat és un veritable exreritrent.
Olido a la 'Wannen Tiros donaren andres en amtest sentit per la producen', de
"As the Farth Turns" (Mentre la
Terna roda ) , hi llagué una gran consP• rrari ó . Els que més protestaren eren
perú
ls groc,r,. !a eent d'experienc i a !
'a co 5 a es fétt.
"As the Earth turns" 45 adaptat
novella sobre la vida a Nova An

Un film de Víctor Trises

glaterra del nrateix títol de Gladys Hasty Carroll, publicada fa alguns mesos
arnb gran èxit. Fou aquest èxit el que
suggerí la idea que si una novela sense "hokum" trobava tant de públic, el
film tindria una recepció semblant.
Abrí, Ernest Pascal fou encarregat de
fer l'adaptació seguint estrictament la
novela; Alfred E. Green, el director,
treballa amb les mateixes instructions.
Es decidí que no hi lumia estrelles, i
d'aquesta manera desaparegué tota temptació de refer l'argument i les caracteritzacions per adaptar-les a les condicions dels actors. A l'inrevés, aquests
foren cercats de manera que s'adaptessin als caracters. Aixi, una de les actrius triades fou Joana Muir, que és
una de les que fa menys temps que treballa, i un altre nouvingut al cintura.
Dor ald Woods. fou posat de prota g onista. Entre ets altres actors hi ha Emite
Lowr y , William Tannen', David Lardan.
Doroihy Petersnn, Dorothy Applefy i
Clara Blandick, tots coneguts a casa
seca.
Acahat el film i rebuda l'aprovació de
l'aintora, fon e strenat con, a prora a
Dallas (Texasl, i es POsA f a llijesti6
francament al nithlie: ";Voleu els espectadors nIe Dallas films sense "hokurn" — films con/ "As tire Earth
turns", fet sense exageracions i gresestant una pintura de la vida sense falsos
colors?"
El públic nie Dallas rebia uns bullelins amb aquesta pregunta per votar sí
o no , i els sí foren en gran majoria.
A Nava York, on ja es deu hacer estrenat, se seguirá el mateix procedíment. No sabem encara el resultat , petó
si fos decisiu contra el "hokum" venríen/ probablement comencar un nou periade en els films dramätics.
—aeraeor

John Gilbert i la M. G. M.
La M. G. M. i Jollín (oiibert s'han estat barallant durant una colla de mesos.
L'actor pretenia que el rellevessin del
contracte. però la Metro aguantava
ferm. Ara, el dia 21 del mes passat, en
//na important publicació professional
cinematogra.iica de Los Angeles aparegué un anunci a tota plana, firmat per
John Gilbert, que deia: "La Metro
Goldwyn Mayer no em vol donar feina
ni alliberar-me del nieu contracte".
naturalment, té tot l'aire d'un
crit d'auxili de l'home que es troba, no
solament lligat de peos i mans, sino totalment immobilitzat.

D'UN FILM A L'ALTRE
* Els Artistes Associats 1 'Empresa
del cinema Actualidades han organitzat
com a homenatge a \l'ah Disney una
setrnana de films de dibuixos animats
acabará, naque c omen ç arà e l 9 d'abril i
turalment, el cha 15. El programa es
compondrá exclusivament d'aquest: dibuixos en nombre de cuit, quatre de la
famosa ser i e "Silly Svmphonies" en colora i quatre de la serie Mickey Mouse
en blanc i negre.
Per la premsa s'anunciarà el programa
i aitres detalls d'aquest nierescut bornenatge al genial dibuixant, que ha despertar ja l'interès dels adrniradors de Dis[une en particular ¡ dels aficionats al cineMa en general.
* Per a l'estrena de la producció
Metro Goldwyn Mayer "La reina Cristina de Suecia - , que tindrà loe astil, divendres, en sessió de gran gala al cinema Urquinaona, el cónsul general deis
Estats Units a Barcelona ha invitat, a
IMM de la Metro Goldwyn Mayer, tot el
cos consular, a honor del <mal se celebrará aquesta solemne presentació.
* Un grup d'amics i companys del
senyor Josep Virós, distingit i culte publicista del ram cinematogréfic, ha organitzat a honor seu un hanquet amb
motiu d'hacer acabat la carrera d'advocat.
L'homenatge tindrä lloc dissabte, a les
diles de la tarda, al Restaurant Catalun -a.
Componen la Comissió organitzadora
Ariet (Filmófono), Benages (Cinema
Arnau). Calvet (Kursaal) i Pacareu (Arti , tes Associats).

LLEGIU

MIRADOR
QUE SURI ELS
(01 DIJOUS

30 CTS.

* El priblic catali presenciará
aquests dies dues produccions cinematográfiques, les quals són de temps esperades. L'una, "Dolía Francisquita",
primera producció d'Ibérica Films, S.A.
que s'estrena avui al cinema Fémina, i
que ha assolit de desvetllar l'atenció dels
cineastes espanyols. L'altra és "Reina
CriUina de Suecia", que Metro Goldv,,,yn
Mayer presentará molt aviat amb totes
les honors que la seca valla mereix.
Singular coincidencia és que ambdues
estiguin impressionadeuen película verge
"Du Pont".
* Abir arribaren les artistes Raquel
Rodrigo (Delia Francisquita) i Matilde
Vázquez (Aurora la Beltranal, que són
les que mancaven per a ésser a Barcelona tots els nrincinals interprets de robra "Doña Francisquita".
El motiu del viatge és assistir a la solemne estrena que al cinema Fémina tinlloc avui, a les deu de la nit.
Per una part Ferran Cortés, Antoni
Palacios ¡ Félix de Pomés fan els preparatius per tal de complaure les seves
admiradores aquesta nit. amb motiu
l'estrena. Hi assistiran disposats a rebre
les felicitacions a que s'han fet creditors
per llur treball en la producció d'Ibérica Films, S. A.
* Tot el que pot dir-se del film
"Justicia divina" és poc en comparad/5 arnb la seca alta qualitat cont
a obra dramática d'elevada tesi moral. Charles Laughton es el protagonista d'aquesta obra, que tants èxits
li ha valgut en la seca vida d'actor
teatral, i que en ésser portada al llene
ha obtingut l'éxit més extraordinari
entre els mes definitius obtinguts per
Charles Laughton. Aquest actor ens
confirma una cegada mes les seves
grans capacitats artístiques encarnant
la figura d'un home que viu assetjat
pel record d'un erina que comete i
que queda en el misteri.
* René Lefevre, amb la seca serietat, és un dels artistes que mes
hilaritat produeixen, en el públic, i
algú encara no est:gués convençut
d'això, aviat el veurem en la seca
darrera producció titulada "El asno
de 13m-ida:t . ', que presentará. Seleccions Filme/fono.
"El asno de Buridan" és una comedia plena dbunnorisme, una cinta
en la qual cada escena és motiu per
a una riallada i en la qual el públic
no deixa de riure un sol instant. Pellíenla realitzada conscienciosament,
amb una técnica perfecta i arnb un
argument d'una amenitat que l'espectador sent que arribi el final.
* Per primera regada en la seva
vida d'actor del llenç, Edward G. Robinson apareixerä en un film les escenes del qual han estat preses a l'aire
lliure, a l'Otea la major part d'elles.
Posant tota la ciencia moderna al servel del /Inés antic ofici a que s'ha dedicat l'honre, la pesca, la Warner
Bros. First National, na aconseguit

URQUINAONA
AVUI, DIVENDRES, a les deu de la nit en punt

Sessió de Gran Gala
a honor del Cos Diplomàtic de Barcelona

en el mis preat
guardó de la
seva incomptable
carrera de triomfs

L A REINA CRISTINA
DE SUECIA
VALORS: Inlerprelació: L'excelsa Greta Garbo, amb
John Gilbert 1 Lewis Stone. * Direecni: El inägic RUBEN
MAMOULIAN. * Argument: La vida de la més singular
de les reines. * Decorats: Ceoble Gibbons
Camerarnan: Williams Daniels
Metro-Goldwyn-Mayer presenta amb orgull aquesta joia
suprema que la consagra un cop mes al cap de la
producciá
En el mateix programa, estrena de la sensacional pellicula de dibuixos en colors, de Ub. lwerks

realitzar una producció d'un drama-

tisme i d'un vivissim interés, que presentará davant del nostre públic amb
el titol de "Pasto de tiburones".
Fins ara slracien portat al Ilenç
escenes de la vida pacífica dels pescadors del Gran Otea, rares com a
costums, atractívofes pel que d'exòtic
tenen per als públics europeus; però
mai no slacia realitzat l'epopeia dels
pescadors en gran escala, de la vida
heroica i dramàtica dels homes dedicats a la difícil indústria de la pesca
de la tonyina, en la qual diäriament
s'han d'acarar amb els temibles taurons, l'animal mes salvatge de la fauna marina.
Realitzada pel gran director de
"Scarface", Howard Ilawks, i tenint
com a protagouistes a Edward G. Robino-on i Richard Arlen, pot augurarse a aqttesta cinta un éxit sense precedents en les produccions del seu
genere.
* Avui en dia l'espectacle d'una
noia que caca, :muna a cavall o gua/13a un concurs de tir no és cap novetat: un vida dedicada als esports
do altament conceptuada, i aquells als
quals llora ocupacions els priven d'incloure en llur vida un esport són considerats una trista excepcin. Perú fa
tres segles, una dona que pogués
muntar a cavall ¡ conegués esgrima
era tan sols una fantasia; i aquests
coneixements, en lloc d'ésser adnnrats, ieien temer els que la voltaven.
Aquesta fou una de les moltes dificultats arnb que enmpega Cristina de
Suecia, el carácter fascinant de la
qual Greta Garbo encarna en la seca
darrera pellicula "La reina Cristina
de Suecia'', que admirarem aviat en
aquesta ciutat.
Quan Cristina arribé a l'edat que
Ii perrnetia fer prevaler les seres decisions per a la seca pròpia vida, considera que hacia de dedicar-se a fer
de la seca persona un honre perfecte,
com es requeria per a manar el seu
pais; usava robes masculines, escandalitzant ami els seus consellers, que
insinuaren la necessitat imperiosa
d'una tnajor formalitat; galopava pels
camps solare un blanc 1 briós cavall:
dirigía els assumptes d'Estat amb tal
claredat 1 inunde', que no hi havia
un sols conseller que s'atrevís a sotinetre-li cap objecció.
En la seca recent visita a Suecia,
ella mateixa s'encarregà d'esbrinar
sobre la personalitat de la famosa
reina, perqué l'encarnaciö de la figura fos el seu millor exit.
* Katharine Hephurn ha marxat
de Paris, sense donar explicacions,
cap a Hollywood, d'on es diu que
Ina rebut un cable reclamant-la amb
urgencia que hi aires ràpidament per
a rodar una nora "Joana d'Are".
4. Al Teatre Regís, de Mèxic. capital, la Universal {la exposat un album amh motín de la presentació
la gramlosa obra a canee de Mar-

EN LOS DOMINIOS DE NEPTUNO
per Willie Whapper (El Embustero)

garet Sullavan. ama John Boles,
"Parece que fue ayer". No res menys
que 15.000 firmes van estampades ja
en el cFt álbum, aprovant amb frases
d'elogi l'esmentat film.
En canvi ací no obtingué l'acollirnent de que era rnereixedor.
* A Lewis Stone, que ha treballat
junt amb Greta Garbo en mes
tules que cap altre actor de Hollywood, se li pregunté recentment sobre les impressions que tenia de Greta Garbo i de la personalitat de l'estrella sueca. Veterä en el cinema, tant
en el mut com en el sonor, ha treballat ainrh l'estrella en set pellicuies,
"La mujer ligera", "Orquídeas salvajes", "Romance '', "Inspiraci¿m-.
"Mata Hui", "Grand Hotel" i en
la seva darrera "La reina Cristina de
Suecia", que podrem admirar aviat a
Barcelona.

l'Orfeó Gracienc, un extraordinari recital de violí, a carrec de Jaume
Llecha. L'acompanyament al Piano
anirà a t'arree de l'excellent pianista
senyoreta Maria Carbonell,
ORFEO C.ATALA. — El diumenge
vinent, a les cinc de la tarda, l'Orfeó
Català donará al seo Palau de la Música Catalana el concert repàs que mensualment dedica als seus tons protectors.

TEATRE AMATEUR
A Barcelona

TERTULIA MANELIC.—El
menge passat celebré la fundé, d'honor i benefici de la senyoreta Isabel
"Baby,
Tortajada, representant
la Ventafocs núm. 52". Fon interpretada per les senyoretes Isabel Tortajada, Adelaida Montolio, Tere5a
Sirvent, Pepeta Gabardós, i els sen y ors Enric Castanver, Antoni Sala,
NOTICIARI
Rafel Rossell, Daniel Espanyol. Joan
direcciä ana a càrrec
Demä, dissabte, dia 7. a les den del Amengua!. La
del
senyor S. Capella ,
vespre, tindrà lloc , al local social de

La Música

GASPAR
EXPOSICIONS D'ART SALA
CONSELL DE CENT. 923 - Tel. 120 54
01buixot, Mares. Gravata,
Miran* i blotilurea
Pintura
COMMELERAN
CAMPS-RIBERA
GAUSACHS
Eecultfa
GRANYER
LLAURADOR
Expoelel6 repartiment
G. a, I,

Pinturas,

GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANES. 613
VIDAL ROLLAND
PERE BORRELL
M. CAMPS VICENÇ
MATEU PLA
PALMAROLA ROMEU
Fine si 13 del corrent

LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA. BO
Pinturas
1106C11-ROGER
Fina al 6 d'abril

SALA

BUSQUETS

PASSEIG DE GRACIA. 96
nobles i objeotet
Pintura
PERA RADIA

J.

PALMA

Fine al

12 d'abril

RENART

oiputacre, 271

Telefon 16217
EXPOSICIO J. OLIVER
Dissabte s'Inaugure a la nova Sala d'Eaposicio ns de II casa Ranart de
Pintura de JecInt Oliver, la qual ea ved
honorada per una selecta concurrencia, qua
que es ~reir Pintura
en feu
.,dida, que na int ...... nt fa el nos,*
eeneible, que eap de lea coses d'i.rt
I que tant estima les valore del moment
present

SYRA

Telefon 15710
•
DtPUTACIO, 262
ART I OPINAMENTACIO
JOSEP F. RAFOLS
Pinturas I dibuilos
..... ZOLANIC
apoJata, fosa, « mallete
1
m una11 1151QUITS
Pintarle
Ful al 13 d'abril

SALA PARES
PETRITEOL.

CAMPE-RIBERA
Fina al

S d'abril

Pintura

LLIBRES!!
autógrafa, dibuleos, «mareaos
I en unas Important a‘ ,ortiment de
gravita de Barcelona
i.dpOsIcIO i senos a preus IrnersemManis a.

METROPOLITANA
1.1.1•RINIA VILLA 1 NOVA
l'anuda. :s1. belios de la sala Nostrt

Or, •

Diveberi g, 6 d'abril

LA PUBLIOITAT.

Les naves declaro. cions de Palacios

ao

193C'

LES COMARQUES CATALANES Darrera hora
—
DE BARCELONA

(Ve de la primera pagina)

Dona detalls al jutge que podran
seivir de base sobre una futura i
profitosa actuació a fi de descobrir
tota la trama dels atracadora ¿ixi
com els antecedents que hi hagués
sobre alzó.
Algunes de les dades que ha donat
han estar indubtablement per despistar. Els detinguts poden haver-se posar d'acord, ja que niés d'un ha dit
exactament el mateix que el malalt.
La policia ha intentat comprovarha. seise que l'hi Itagi estat possible,
pel qual motiu creu que sola bou declarat per despistar.
Palacios, segons les nostres referencias , explica que arran d'haver estat detingue el gener del 1933, Garcia
Oliver, un dels principals dirigents de
la F. A. I.. i el Comité pro-presos
i no poder aconseguir Mur Ilibertat.
s'acordá la formació d'un Comitè
secret que obres amb plens poders.
Un dels que cornponien el Comité
era Palacios, al qual fou confiar el
canee de caixer.
D'aquella data enea tots els diners
d'importancia que es recollien per al
pagament de factures i altres coses
que havien de fer-se efectives el guardava Palacios.
Un dels actes que verifica el noti
imite foren uns viatges a Madrid amh
imIletrat, la minuta del qual ha estar
trobada i (Inc després de diver ses gestions s'aconseend la Ilibertat ansiada de
Garcia Oliver i abres companys, entre
clls kan Picea.
Continua aquest nou comité actuant. i
rehia constantment diners de diversas
indrets, encara que ignorava, segons digne, . que poguesain provenir d'atracaments. ja que creía que eren ~atina i
q uantitats recaptades de cotitzacions pels
sindicats.
No sahé explicar aatisfactariament al
¡urge corrí va ésser que esti g ues a casa
seva la caixa i les factures de 11Mrament de la casa Cinaes, que fou robada a l'auto eme recaptava els cabals
del dia. i per fi (ligué nue mm cine es
f r.-asara inalalt no pogné adonar-se'n.
Lo declaració fou molt extensa. i espera el jutiat elle la policia, un cop hasra acabar l'atestat. posara els encartats
en anuest assmunte a la seva disposició.
pee tal de començar a edrar.
E l nombre de detinents que hi llama
amh motiu d'aque s t atracament a part
de Palacios. són set.
Anueata matinaria la policia ha fet tina
dilicència a casa d'una dona sobre la qual
hi hada snapita (me rognés tenir amagat dels nrincipals capitana de les
baldes d'atracadors.
demostrat ose vil/est a d ona té
alguna relació ntinla arnh el que hom
busca, però arran de la detenció dels
atracadora. l'individu que hom busca no
ha aparemit mes per aquella casa.
La poliria s'ha incautat d'una docur^entació atte. segons semi-da. podria ajuar també a donar lium en aquest assumpte,

LLEIDA

Conferencia :: Les iones de la República :: La Comissió Arbitral :: Altres
novas
Lleida, 5.— Organitzat per l'Ateneu Popular Lleidati, diumenge vinent, a nugdia, donará una conferencia
sobre "El problema de l'educació
sexual", el doctor Loaste Rohes.
— S'ha reunit la Comisad Arbitra'
de les comarques de Lleida, per tal
d'ocupar-se de diversos conflictes
existents als termes de Cervera, MoIlerusa i altres.
— S'Ita iet públic el programa de
festes que patrocina l'Ajuntament en
commemoració de l'aniversari de la
República. El constitueixen principalment una serie de traques a diversos
Ilocs de la ciutat i també hi hauch
una bailada de sardanas a pan de la
consabuda parada militar.
— En un escorcoll domiciliad bu
trobat un revólver al reí d'Alcarráe
Josep Solsona Maldonado, acuse que
disposés de llicencia, per la qual
cosa ha estar posat a djsposició del
iutge.
— D'una mossegada de gos, ha estat assistida a la Casa de Socors, Teresa Garcia Gómez. Al mateix establiment ha estat ates el transeünt
Joan Pérez López. el qual es trobava
malament per haver begut una cervesa.
— La guardia civil del lloc de
Malla va descobrir en un café de la
dita localitat una partida de jocs prohibits. El propiciarí del café será
sancionat.
— La matinada darrera van entrar Iladres a un estanc de Vilanova
de la Barca, i es van apoderar de gran
quantitat de tabac. En sortir van esser sorpresas pel sereno, paró van
aconseguir fugir en bicicletes.— C.

TORTOSA
Germa agressor :: "Miss Tortosa"
Caiguda Accident del treball
Tortosa, 5.— A Roquetes, ha estat
detingut Manuel Estrada i Vidal, el
qual dispar à arnb una escopeta contra
el seu gemía Francesc sense fer
blanc. La batalla bu motivada per
ranas de familia. Ha ingressat a la
Presa.
— Per tal d'inspeccionar les obres
eiectuades a la via terna. des d'armesta ciutat a Tarragona. ha arribat
l'enginyer de la Companyia del Nord
senvor Casimir Joanes.
— Tal com havíem anunciat, tingué lloc ahir al vespre. l'eleccin en
el festival del Cinema Doré, de "Miss
Tortosa". Resulta elegida la senyoreta
Casimira Matamoros i Fornos. de 19
anys. En fer-se públic el fall, l'orquestra interpreta "Els Segadors".
El p úblic que omplia totalment el
local, va ovacionar l'elegida. Av ni. a
les set, ha estat a l'Ajuntament per
tal de saludar l'alcalde.

Per permetre jugar als prohibo
en un cafè de la seca pmpietat, ha estat
multat amb 500 pessetes el veí de Pelafrugell Fermi Guardiola.
— La Junta de la lluita antituberculosa ha acordat crear a Figueres un dispensad per a la comarca de l'Alt Emporda, en el qual s'establira un servei gratuit de vacunació antitubcrculosa.
— La guardia civil de Puigcerdà ha
practicat diversos escorcolls, que han
donar per resultat trobar al dornicili del
propietari d'una mina 24 quilos de dinamita. Com que la Ilei no permet g ua r
-darlsomicptunaqtirar tal d'explosius, la dinamita ha estat
decomissada.
—Anit passada entraren Iladres en una
GIRONA
fábrica de perfumeria situada al canee
Elecció de "Miss Girona" :: Els Sin- de Figuerola d'aquesta ciutat, i se n'emportaren essències valorades en 400 pesdicats
Obres de defensa contra les setes, i 55 pessetes en merállic.—C.
inundacions :: Els nous policies :: El
Someten :: Altres noves
MALLORCA
Girona , 5, — Demà, divendres, a la r.it
se celebrará un grata ball de gala al tea- Inauguració d'un Grup Escolar ::
Teatre Mallorquí
tre Principal, en el transcurs del qual
Altres noves
es proclamará "Miss Girona". El comisPalma, s. — L'Ajuntament ha pres
sari d'Ordre públic ha acceptat la P r e- l'acord d'expressar l'agraiment de la
sidencia d'honor del Jurat qualificador. ciutat al publicista america Artur
— Per a denla a la tarda la Federció Whecler Francia per les campanyes reade Sin
dicara Obrera ha convocat assem- litzades a favor de Mallorca.
blea general extraordinaria, el Centre
— Els regidora socialistas i d'Acció
d'Unía Republicana, per tractor d'as- Republicana de Mallorca slan mcstrat
sumptes referents al con local.
contraria a la celebració d'actes popu—D em a. el comissari d'Ordre
lars amb motiu del III aniversari de la
acompanyat del comissari de la Generade la República. Aquesta
litat, es traslladarä a Verges , La Talla- proclamació
testa consistirá :lames, com a actes ofida i Palamós. En les dites poblacions cials, amb la inauguració del nou Grup
els será fet• lliurament de les obres de
Escolar de Ses Finestres Ir . erdes, denodefensa realitzades i pagades arnb el minar Alexandre Rosselló.
producte de la subscripció portada a
— Ha estat represa la temporada de
cap. Solament queden per fer les obres
de Ventanee Cerviá de Ter i Girona, Teatre 1Mallorqui al salé Mallorca.
les guata catan molt avançades, ¡ en data Ahir fou estrenada la comedia amb tres
actes original de Josep Tous Maroto, la
propera es podré, fer la recepció.
— En virtut de/ traspàs deis serveis qual obtingué un acolliment calorós. i
d'Ordre palie, la majen part de guar- constituí un mit personal del seu autor.
dias de seguretat 1 agents de vigilancia La sala estava plena d'una concurrenque p restaven servei a la nostra cima: cia selecta que va confirmar l'existència
han cessat en llurs funciona per haver-los d'un públic entusiasta i addicte a armestraslladat a altres l locs . E l serl Y or Fra' tes temporades de Teatre Mallorquí.
nès ha dit aquest migdia ala periodistes que tant porten influir en el desvetllaque amb anticipack a aquests cessaments ment nacional de les Balears.
havia presentat a la Comissaria gener il
— El carter de Binisalem Joan rMlç
d'Ordre palie un nou pla per a l'estruc- i Pasqual ha resultat mort en un accituració de la vigilancia, ci qual ha estat dent de moto quas CA dirigia a Consell.
aprovat en principi pel comissari gene— El professor de l'Institut d'Inca
ral. Ahir arribares a aquesta ciutat senyor 'icene Lasiana ha donat una
quatre agents nous.
conferencia a l'Ateneu sobre "An egip— El Consell d'administració enticegia Eléctrica ha comunicar al comissari
d'Ordre pahlic que baria acordar can MATARO
cedir una gratificacii als soldats que
prestaren serveis a la seva fábrica duSes,ió de la Comissió de Govern
rant la nit passada.
Les festes del la d'abril :: Boxa
— En una de les dependencias del
Mataró, 3. — Suua reuno la Cornissia
que fou Govern civil s'esta instal-lant
l'oficina que tindré, cura dels serveis del de Gaseen del Municipi. Entre altres
Sometent. Ha estat destinar a la dita assnmptes es tractá de les obres del desseccia l'oficial de la Generalitat senyor viament, fent constar un vot de gràcies
Juan Claret, que fins ara havia exersit al sainar Comes per les gestiona tetes
la secretaria particular del comissari a Madrid. Sembla que el ministeri d'Obres Públiques consignará en aquest sed'Ordre
— Menee passava pel carnee de
Mercaders la senyora Cinta Noia, de
3o anys, ha tingut la dissort de catire i alta fracturat la canta dreta. Ha
estat assistida en una clínica d'aquesta ciutat.
— Per tal d'assista- a l'enterrament
del senyor Mansana, han sortit cap
a Barcelona el director de la fábrica
del gas , i diversos empleats.
— Treballant a la finca "Les barraques", d'aquest terme municipal, podant olivares, l'obrer Joan Prades
Benet, de 20 anys, es produí una ferida a la /tia esquerra amb una destral. Fou curat en isla clínica d'am'esta ciutat.— C.

gon trimestre la quantitat de 25o.000
pessetes per a aquestes obres. S'encarregarà als técnica de l'Ajuntament l'estucli d'unes reformes per a les oficines
del segon pis. Tumbé va donar-se compte a la Comissió de Govern d'haver estat aprovats provisionalment pel Ple de
l'Ajuntament els pressupostos de l'Interior ¡ Eixampla. Finalment es va acordar que la Comissió de Gavera es remas una vegada per setmana, en lloc
de dues, com es venia fent.
— L'Ajuntament ha pres l'acord de
repartir el día 14 d'abril 5 00 cabassets
de queviures a altres tanta necessitats,
al qual efecte poden passar a inscriure's
a les hores que fixa l'anunci exposat a
la porta de la Casa de la Ciutat.
— Ultra els festivals que organitza
l'Ajuntament, també en preparen altres
entitats. La secció teatral de la Unió de
Cooperativas representara el dia 1 4. al
matí. al Teatre Claret, "Ntarianela" i
"E/ carro del vi", dedicades als iniants
de les escales.
— El proper dimana. al cinema Modem, n'idea lloc una vetllada de boxa.
Entre els diferents combata destaca la
revenja Madit Diaz amb la bossa integra per al vencedor. — C.

SANT ADRIA DE BESOS
El Ple consistorial :: Contra la venda
Moviambulant u L'afer Torner
Altres noves
ment de la població
Sant Adria, 5. — El dimectes passat. amh menys concurrencia que altres vegades, se celebra el Ple púbbc
del Ccmsistori.
En el transcurs de la sessió, els
components de la minada, que són
de la Lliga. es llançaren a una desesperada i mal estudiada oposició, que
donà lloc a que la Presidencia, que
l'ocupava lalcalde, senyor Michcli, es
Huís donant-los Ilieons i pisant-los a
rotllo.
— La guardia de la localitat, dies
muera, detingué dos venedors ambn:ants, i l'Alcaldía s'incauta la mercadada d'un d'ella i imposà una Di alta
a Fatua
— L'Ajuntament ita acordat, amb
els vol ' en contra de la Lliga (3),
desestimar el recurs dc reposició presentat pel senyor Pere Tornee i Planes, contra l'acord de retirar-1i la
concessió d'explotació d'una linia Tauó.
tohninil'us a la poblaci
Al mateix temps, igualment amb els
vais en contra dels cinc senyors de
la Lliga, sIma ¡ares l'acord que una
comissió, composta per consellers del
Municip i lletrats, iniortnin deglutament per a la perfecta municipalitzaCié de l'esinentat servei.
També sIma aprovat, per unanimitat, desestimar una instancia del senyor Frederic Gisbert sollicitant
concessió, cas que es torné; a conca CS.

— L'Atenes Obrar Federal ha IranMs un comunicar a l'Alcaldia felici-

ESTAT CLAUSURADA LA
REDACCIO I LA IMPREMTA
D'UN SETMANARI ANARQUISTA

tant la majoria per haver municipa- HA
litzat el servei d'autobús local.
— L'Ajuntament ha acorda t asse

-guiard'centslbor
de la brigada municipal.
— L'Alcaldia obrita concurs per
proveir en definitiva el carrec de secretad de l'Ajuntament, que ve ocupant interinament el senyor Sever
Lluís.
— Dissabte apareixerà el primer
número del setmanari "Foc Nou".—C.

TRES DETINGUTS

Um policia procedí a la
clausura del local on esta
lada la redacció del setmanart
anarquista "Tierra y Libertad",
aixi com també de la imprenUa
on s'edita el setmanatI de referencia, situada al carrer del
Bruc, número f. Aixi mateix es
TARRAGONA
procedí a la detenció del propie.
Avis als importadora
Antic cap lari d'aquesta impremta, ano/nede policia a la zona de carrabiners ma Domènec Ferrer, i de l'administrador i el sots-administ raVaixell de guerra italià :-: Miss
dar de la publicació esmentada,
Tarragona :-: Noticiari
anomenals Jame Coscó i Fran-

Tarragona, 5. — La Cambra de
Comen; recorda als importadors
bligack d'inscriure's al registre creat
per decret del Ministeri d'indústria
del dia 16 del proppassat mes de
triare.
— Sha possessionat de la cinquena zona de carrabiners, amb residencia a Tarragona, el coronel senyor Joaquim lbafiez, antic cap de
policía de Barcelona.
— La novella secció d'excursionisme de l'Ateneu de Tarragona organitza per al diumenge vinent una
sortida a Punta de la Mora i Clot del
Mario!.
— Per a denla al mati té anunciada la seva arribada al nostre pon el
vaixell de guerra italiá "Americo
Vespuccio", el qual romandrà a Tarragona durant tres dies.
— Ahir a la nit el festival organitzat per a la designació de Miss
Tarragona constituí un gran e:cit.
Fou elegida la senyoreta Maria Dolors i Serre, que fou objecte d'una
gran ovació, la qual es repetí quan
bou imposada la banda d'honor. La
senyoreta Serre fou felicitada par
i el cornissari senyor Pujol
i Font.
La festa constituí un exit extraordinari que deixa complaguda per
complet l'As s ociació de la Prernsa,
que l'organitzà.
— La jove Pietat Vallverdú, de
vint-i-dos anys , soltera, d'Espluga de
Francoli, aquest migdia ha atemptat
contra la sera vida hevent-se mitja
ampolla d'acid cl n rhídric. Ha estar
traslladada a l'hospital. Les canses
que l'han induida a prendre aquesta
resolució s'ignoren.
— Movimeat del port. — Vaixells
entrat: :"Sil". "Euskera". "Giovitiezza" i "Eitler", de Barcelona. Sortito: "Sac g ", cap a Huelva: "Gio
vinezza", cap a Sagunt, i "Sil", cap a
— C.
— El diumenge passat loa auspes a
cau sa de la pluja el partit de basquetbol
Société Patrie. de Barcelona, i la Penya
"Ben Forjats". Se celebra l'endemia al
matí, i guanya l'equip vallenc per 35
a 24.

Ahir

resc Bey, respectivament. Aquesles mesures han estat portades
a cap peretg• se segnia publicad,
el setmanari, no obstant haver
estat suspès per les autoritats,

—*—
UNA NOVA EVASIO DE
L'URUGUAY"
Ahir es va fer escapol del
vaixell "Uruguay" un altre deis
presos a bord d'aquest vaixell,
anomenat Pera (larda Flores.

DE MADRID
EL JUTGE ELS ALLIBERA
I EL GOVERNADOR ORDENA LA DETENCIÓ
Màlaga, u. — El Jutjat de
Santo Domingo, que instrueix el
sumari pele darrers fels tercorieles, ha ordenat la llibertat dele
&lingote Josep flojas, Antoni
Díaz Molina ¡ Savia Martínez
segons sembla convictes i
confessos d'haver incendiat una
vehicles al carror de Marmoles,
el cotxe correu al cafre!' de Los
Cuarteles i ésser els presurnptes
aulors d'agressió a la forca pública. El tenir noticia el governador de la disposició del Jutjaf, ha dictat ordres perquè sig uin novament detinguts aquella
individua i que quedin a la seva
disposició.

pregades que no vinguin es.
crites en català i amb un

timbre o signatura coneguda
No podem publicar les notes

EL SENYOR

En Josep Mansana

i

Terres

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

HA

MORT
després d'haver rebut els Auxilis Espirituals 1 la Benedicció Apostólica

(E. P. D.)
Els seus: vídua, filla, fill polític, germana, germans polftics, néts, nebots, nebots polítics, cosins,
cosins polítics i familia tota i els CONSELLS D'ADMINISTRACIO de les esmentades Entitats,
en comunicar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen que el tinguin present
en llurs oracions í se serveixin assistir a la casa mortuòria, Passeig de Gràcia, 82, avui, divendres, a
dos quarts de dotze del matí, per tal d'acompanyar el cadàver a l'església parroquial de la Concepció í després al cementiri de l'Est.

NO ES CONVIDA PART1CULARMENT
Els Excms. i RAms. senyors Arquebisbe de Tarragona i Bisbes de Barcelona i Solsona, s'han dignat concedir indulgències en la forma
acostumada.

Divendres, 6 d'abril 'de 1934

LA PUIIILICITAT,'
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El Senat i la Cale
resta bli ment
bra discuteixen
del
econòmic
No se sap si Henderson Un nebot del difunt El projecte de la nova
la política del
govern
francès
adoptarà, com a puntde Primo de Rivera) Constitució austríaca ha
"trust dels
amic
de Stavisky
funFederació
diseussió,
el pla anales
estat fet públic
Czalls"
els
cionaris
El programa de

La

Inc autació de mis
Dollfuss anirit a Roma a migan mes eorrent mitjans
ecs Stavishy
Viena, 5. - Ha estar fet patine el Confusa anIrá a Londres

o
Anglaterra i el rearmament del Reich
Encara no is sabia si els rumors so, i'ajornament de la sieso de la Con. •.;n3 dcl Desarmament que tindrä
..- el dia ro a Ginebra, despees d'una
.declaració de. Hender:en, corresa la rcalitat.
:
Entre Paris i Londres hi ha en aquest
montera un ;fu canta" de converses per
u:jifa dels respectius ambaixadors, Co,;-oi a Londres i Lord Tyrrell a Paris.
gov..*rn francés ha jet remarcar a
ianglés que Iopiniú després de
dos anys de discussions, despees de la
p-esentacid d'un no;nbre considerable de
;-!ans, despees de variats iurges de mi;:s.tres. estigud imPacient d'arribar a
decisió.
Tot i iladcr arribat el ~non que
ja no is possible cap vacillacid, toi i la
prcssid dc loti,i.i plibiira alarmada pel
réarmantent sed del Reih, MacDonald,
co l'home de la continua incertesa,
.n:cura no iha dc:idit a reinitjar cl tia
alià que cdnicl el reoenunnent d'Aler:anya. Potser cucara n•l escoltar Suabans de decidir-se. El simple jet
passi per Paris sense teme4.,,e
contacte amb cl Quai crOrsay, bcs- tér a demostrar que cutre Paris i
• ''7,/ no hi ha identitat dc punta dc
•• Z. ni pa Inc fa al d.-tau-mamen!, ni
• :s qüestions de l'Europa Central.
E; discurs de Tituleseu continua es:cut comente:1 dmpliament, per les fermes declaracions antirerisionisles i les
,e:crents a la independéncia d'Austria.
_Ventee es passa temps discutint, Aler:anya hi surt guanya't perque por se;7uir augmentant dandesitinament eIs
seuus armaments.
A Londres ho soben i en temen els
perills, perO no .surlen d'una deplorable
uncertesa.

Londres, 5. - El senyor Henderson
ha continuat aui les seres consultes pre-

cies per a la reunid del Comite restringd de la Conferencia del Desarman/e:U, que está convocan per al vinent
ddnarts.
El President ha conferenciat amb el
senyor Grani, arnbaixador . erItälia, el
qual li ha esposar el punt de vista del
sen Govern, que continua essent conforna-. al tema que ha estat objecte del
memorándum italiä.
El senyor Henderson ha conferenciar
després amb el senyor Norman Davis,
que continua actuant a títol oficiós.
Seguidament ha celebrar una llarga
amb el senyor Benes.
E: President de la Conferencia del
Desarmament no ha establert encara la
sera linia de conducta definitiva, i Ora
reservat fer-ho després d'hacer consultat amb el senyor Barthou. Llavors
únicament será possible de saber si es
realitzable un ajustament del pla angles,
i en el dit cas l'ajornament interessat
per An glaterra s'imposa, o Si conve
orientar-se en un altre rumb, com per
exernole, seguir el pla italiä, la qual
cosa implicaría una nora reunió de la
Comissi general.
S'anuncia que el senyor Eden, lord del
Segell privat, sortirä el dissahte vinent
cap a Ginebra, arnh l'objecte de prendid
part en les deliberacions de la mesa de
: a Confe r e nci a del desarmament.

L'a ctl v It at de Norman
Davis
:-.Tudres, 5. - L'A g encia Reuter crea
saber que el senyor Norman Davis ce,ará diverses entrevistes oficials quan
acabar els treballs particulars que
e •sn efectuant a la Gran Bretanya. Es
per descomptat que el problema del
,ddarmament será una de les qüestions
amb més amplitud serán tractades
' iddlestes entrevistes.
Un discurs de Wickham
Steed
Londres, 5. - En el discurs pronunef a t ahir a la Universitat d'Oxford Per
Wickham Steed, ha subratllat el paper
iddortant de Gran Bretanya a l'Europa
rdidental. que no pertany ja a Anglavdda de jugar un paper d'arbitre en un
(''.ndicte europea. d Quan un país que
desitgi la guerra pugui comprar amb la
neutralitat d'Anglaterra, el perill de la
guerra Será MO I t mis gran."
Steed ha reprotxat a Anglaterra d'haver mostrar poc entusiasme en cis seas
esiorços per obtenir un-a pau durable.
Parlaat de les qüestions de les garandes de seguretat, sembla prendre partd
per la tesa francesa quan din/ dEls anglesos han cregut sernpre que durs vems
romeo parlaren de llar propia segaretat , però els que recorden que In lis
'nagut més de cent bombardeigs aeris sobre Londres durant la guerra es demanaran si no es tracia tumbé de la seguretat d'Anglaterra.
En fi, l'orador anales ha afirmat una
regada mis que solament una actitud
dhostilitat activa i determinada contra
el pais que colgué; alterar la pan euroPea Podrá vencer l'esperit purament
prussiä, l'esperit de Bismarck, "que tos na contra d'ell Europa entera per com.
hure aquestes idees alemanyes que po:e n de costat rota consideració moral i
inca per atenyer finalitats polítiques.
Proposa en conclusió que • home
energic- Baldwin per exempleanuncida tot al món que Anglaterra
l'Imperi britänic no toleraran cap
infracció als tractats que regulen la
tau d'Europa.
El rearmament naval del
Relch
Encara que el problema acri ocup'
"more el primer pla, els esforços
dAlemanya per reconquistar la sera
notincia naval retenen mis i mis Vatenció dels medis anglesos interesalas. Es sixl que el "Daily Tele-

graph" china avui les hines generals
del pla de reconstrucció que el Reich
té en reserva i l'aplicació del qual
faria de la seca marina la més eficaç
del mar/. "Un mot es suficient - ajegeix Idirgan conservador- perque en
dos o tres anys aquest rast Pla Passi
de l'estar de projecte a l'estar de
realitat. Quan serä pronuncian? Solament el Govern del país podria dirho. Pecó es pot creare que no será
en un termini molt Ilunyä."
I el "Daily Telegraph, després
crhaver citat els signes que concorden (augment del roo ‘de del pressuPOSt de marina, retard de construcció
del darrer creuer que hacia d'esser
construit en els lirnits prescrits pel
Tractat de Versalles. projecte de
subrnarins de prop de 3000 tones
nur anuncien un canvi próxim, acaba): Els mutis ben informats, consideren que el 31 de mana, aniversari
de la batalla de jutland. podrà servir de pretext a una declaració oficia!
sobre :a p olítica naval del Reich.

Suvich anirà el 21 d'abril
a Londres ::

Ginebra, 5. - Dues vegades l'estajadie Stavisky hacia anat a Neuchatel per tal de tirar endavant els seas
complicats maneigs. La primera regada fou en rany 1928, ¡ va adiar a
Soleare per comprar armes, que havien d'ésser venudes a una nació
asiática. Aquesta operació fou. de totes maneres, completament lícita, i
sembla que Stavisky es limità a cobrar una comissió.
la segona regada va anar a Neuchatel rany 1932, en companyia de
Bonnaure. Tingué una entrevista a
l'hotel "Beau-Rivage'd i el fet que
en la reunió, en la qual Iii baria sis
i set persones, hi assistis el senyor
Rocco, secretari italiä a rInstitut de
Basilea dels fons agraris hongaresos.
sembla demostrar que es tractava de
l'operació que Stavisky projectava amb
la societat dels Treballs Internacionals, i que baria de salvar de l'hecatombe dels falsos bons de Baiona. En
aquesta entrevista, ultra aquestes persones, hi assisti també ei notari de
Chaux-de-Fonds, senyor Joan Payot
i un nebot del que hacia estat dictador d'Espanya, senyor Primo de Rivera.

Lussats i Carbona, interRoma, 5. - Stivich, sots-secretari rogats
1:
dEstai de Afers Estrangers, partirá
Dijon, 5. - Anit arribaren, procede Roma el .21 d' abril per anar a Lon-

dres per tal de tornar les visites fetes a
Mussolini per MacDonald en març de
in33. i per Eden el mes darrer. El ministre ¡tala passarä per Paris, on
saturará sind el temps necessari per
anar a l'estació de Lió al Bourget, on
prendra land amb destí a la capital
británica.
El viatge de Suvich té per objecte
l'examen, d'acord amb el govern britänic, de la qüestió del desarmament
del problema de l'Europa Central. L'anunci d'una evolució de la Gran Bretanya en el sentit del punt de vista
francés sobre la seguretat, porta en les
discussions internacional, un element
nou i particularment important per Italia. En el geie e; refereix a l'Europa
Central, el govern italiä sembla desitiós de donar al gabinet britànic les explicacions més completes sobre els traetats recentment signats a Roma. Suvich.
el qual ha anat recentment a Berlín.
Viena i Budapest. ha pres part
ment a les negociacions que han terminar per la signatura deis protocols del
17 de rnarq. Les disposicions de Tsecoslovaquia expre s sades en el recent discurs de Benes sin acellides a Roma
favorablement. Stwich donará compre al
gocen/ anglis de les esperances i els
esforços del govern ;tafia per obtenir la
cooperació del govern alemany i completar aixf una sólida xarxa económica
danubiana amb el concurs de França
i Anglaterra.
Les negociacions entre Itälia i Austria per la conclusió de les convencions
de detall previstes pels protocols del
17 de mare han comencat. Corren runiors que esta per produir-se una entesa
per al transport per ferrocarril italià
via Milá. - Ton, de les mercaderies austrisques amb destinació a França, i especialment de les fustes, un inipdrtant
contingent de les quals acaba d'ésser
acordar pel govern francés a Austria.

ifla dimitit el
President
Ilendieta?

dents de Paris, els detinguts Laussats
i Carbone, acusats d'hacer participar
en la Ilion del magistrat Prince. A
l'estació acudí nombrós palie per tal
de presenciar la seca arribada, 1 al
servei d'ordre Ii fou duticil d'obrir-se
pas entre els curiosos. No obstant, no
es proferiren crits contra els detinguts.
l'oren sounesos anuest rnati a un
estens interrogatori pel jutge que intervé en l'assumpte.
Els detinguts van fer protestes de
la seca innocencia i van donar minuciosos i categòrics detall; sobre l'as
que van fer del temps els dies anteriors i posteriors al 20 de febrer, data
que es va cometre el crimen.
La verificació de les declaracions
deis detinguts necessitarà diversos
dies de treball.
Un coa acabar l'interrogatori,
jutge d'Instruccid ha manifestar que
l'informa de l'inspector de policia senyor Bonns', contenia cirrecs suficients
per a motivar la detenció i inculpacid
d'arnbdds detinguts.
L'anomenat baró de Lussats, en
ésser interrogat pel jutge ha protestar
amb energia dels procediments inqualificables de l'inspector Bonny, (me
per a dissimular els seas fracassos
tracta de barrejar en l'assumpte Prince
a persones que res tenen a veure
amb ell. Ha dit que estaca disposat
a defensar la sera innocència en racasarle, de que és objecte.
IncautacI6 de més zeos

projecte de noca Constitució d'Austria, obra del conseller Ender. Desapareis la República parlamentäria,
i l'estructura general de l'Estat ve a
esser aixi: •
El Parlament abolit ha estat substituir per quatre Consells, que seran
órgano purament consultius, i per una
Dieta (Bundestag?, que será remanació d'aquests Consells. }fi haurä:
Primer. - El Consell d'Estat, que
comprendrä de quaranta a cinquanta
membres. designats pel president de
l'Estar (no direm més president de

Ha estat coberta la
subscripció a l'Em-

prèstit britànic

París, 5. - Les autoritats judicial;
sluna incautat al Banc de París i dels
Paisos Barcos de 1.172 seco espesos pel
senyor Bnnnaure; de 84 més espesos per
la Compagnie Pondere d'Entreprises
Generales des Travaux Publico, i de 34
espesos per la S. A. P. I. E. N. S.
Al Banc de França slan incautar de
12 xecs espesos pel senyor Garat, i a
altres Bancs de 239 xecs, dels quals corresponen 253 a Cerf, i de 282 nlés espesos per Tribout, dos per Guebin, 141
per la Compagnie Fonciere i finalment
expesos pel senyor Hay ettqe.uatre Inés
de

Londres, 5.-Aquest mal( han
eslat posades a disposició del
públic les Instes per a la subsenlutó a l'emprestit del Govern
hrm I hin i t imporl ant 150 ni il ion s
de Ristres esterlines, amb interessos al 3 per 100.
A dos quarts sie dotze del rnati
sita anunciat que la dita su/Acripció quedava lardeada, per hacer estat coberta amb escreix.
Aquesta subscripció completa
una serie d'operacions de refosa
Declaracions d'Ilubert
d'emprestils que han estat porParís, 5. - L'advocat senyor Raimon tarles a cap (hirma cts darrers
Hubert ha declaran davant el jutge anys ala resultals sempre altad'Instrucció, que quan Romagnino ii de - ment satisfactoris.

maná que s'encarregues de la seca defensa Ii confià alguns documents, entre
ells sis matrius de xecs.
L'advocat colgué tornar al seu client
aquests documento, després d'haver-se asL'Havaida, 5.-Corre el rumor sa bentat del seu contingut, perb Romagals Círcols polítics que el presi- rano mamá a Londres.
dent, senyor Mendieta, ha presentat la ditnissid, però ;ginesta Interrogatori de Callmier

notíria no ha pogut ésser conParís, 5. - El julge d'instruc_
firmada, fins ara.
ej.i ha interrogat el senyor Da I i !Mor sobre Ita carta que dirigí a
El suïcidi de Penate
Dubarry el mes de setembre
L'Hilvana, 5. - El senyor Itu- 1932 quan era ministre de Treben Leon, cap dels estudiants, ha hall, per a recomanar Pls Bons
decturat que el suïcidi del secre- del Crèdit Municipal de Baiona a
tad de Justicia, senyor Penate, les Companyies d'Assegurances.
íntim amic de Mendieta, fa preEl senyor Dalimier Itut mantinretire que la revolució és inunelitigia que va obrar de bona fe, i
dilata, ja que ha desaparegut el que sempre Ita viscut honestaInés ferin suport de Mendiela.
rnent del truit del seu treball cond
La china de Penate s'In' Imgal a adcora t.
a que es retin honors oficials
cadàver del seu espòs.
Enterrament deflnitiu de
S'alribueix el suicidi de ',e- 8tavisky
mite al defalliment que li ha proParís, 5. - Aquest
ha
duit veure l'actitud de Mendieta tingut !loe l'enterramentmalf
definiabandonara, les seres antigues
tin de Stacisky, ¡ efectuat la
ideus i ata j es cridunt per a la
al punteó familiar,
Presidencia del Consell d'Estat inhumació
sil cal
el senyor Manuel ele la Cruz, mi- ,211aise. al cementiri diel Poro 1_atin cap menocalista.
Audb aquest mitin s'Ida auf ordl zat la rfritia a sortir de la preProjectes de gallota
só per a assistir al sepeli, i un
L'Havana, 5. - El coronel Batista projecta la cread() d'un Cos cop verificat l'esposa de l'estaha ingressat de nou a la
especial de repressió del termo- fador
pres0.
risme, que estará compost de 200
soldats, els quals mitran vestits
de paisà.
La policia litt prall tat la de- No podem publicar les notes
tenció de 70 anarquistes. En pregades que no vinguin esuns escorcolls fets a Madianao,
al dondicim de caracleritzats par- crites en català i amb un
tidaria de Grau San Martin, han
timbre o signatura coneguda
estat trobats 900 corhtlxoe.

per les

Arnb referencia a l'anunciada visita
oficial del canceller Dollfuss a Londres per a mitjans del mes que som,
s'indica que encara que oficialment
tindrä per objecte inaugurar l'Exposició austríaca a Londres, que se celebrará el día 19 d'abril, obeeix en
realitat a una invitació més o menys
oficial del Gormar aludes.
El canceller aprofitara la visita
p er a canviar impressions amb els
circols oficial, britànics tractant de
qüestions internacional, que unteresseit directament al Govern austríac.

la República).
Secan. - El Consell federal de La propaganda nazi

cultura, que seran de trenta a quaranta delegats deis medis universitaris. científics, artistics i de la clerecia católica,
Tercer. - El Consell federal d'econonda_ con/post de setanta a vuitanta
representants de les segiiefits cornoracions: agricultura, indústria i mines, artesanal, comerç, banca. professions liberals i funcions politiques.
Quart. - El Consell de provincies
aende r), que comprendrà dos
membres per provincia, el governadar i el ponent financer, amb dos
membres per a Viena.
Iddrgan dit legislada, la Dieta Federal, no será de cap manera elegir
pel poble: comprara amb cinquantanon delegats. compdstos de la seglicol manera: vint del Consell d'Estar, deu del Consell de Cultura, vint
del Consell d'Economia i nou del
Consell de provincies.
Din: aquest Estar autoritari solament el Govern Unirá el dret d'iniciativa en materia legislativa. I.a Dieta no podrä fer altra cosa que ratificar o rebutjar el, projecte, de Ilei.
sense aportar-hi cap esmena, i per
altra part. aquests projectes :eran
sotrnesos als Consells abans d'ésser
dipositats a la seca oficina. El principi del referéndum esta admés con/
a Suissa, penó limitat a dos casos:
quan el Gocen/ voldrä sonnetre al
¡roble un proiecte important refusat
per la Dieta, o quan jutgi convenient
consultar !a nació sobre una crea
decisid de principi.
El president de l'Estat. amh absolides facultar s, nomenarà i revocará
el Govern. Es preveuen els decretsIleis, i el president podrà, àdhuc,
modificar ami, la seca prfipia autoritat certes parts de la Constitucid.
Quant a les provincies, tindran la
llar autonornia local relativarnent salvaguardada pel manteniment de Dieres formades sobre la base corporativa.

La fugida dels nacional-socialistes
i caps de la Lliga de Protecciú Republicana de la presó de Linz ha causat viva emoció a tot el país. Fins
ara totes les recerques realitzades per
la policia per descobrir el parador deis
fugitius lau resultat mides.
Per ordre del nünistre de Justicia,
han estar destituir; el director de la
presd i alguns funcionaris. Tambe es
considera imminent la dirnissió del
sots-secretari de Justicia, Dr, Glass.
A la premisa vienesa li ha estat
terminantment prohibir publicar detalls sobre l'evasió, encara que els
diario de pros-nades ja liar ien facilitar alguns detalls, perd llar; edicions
han estar confiscades.
Els evadits comptaren ami, l'ajada
del funcionari de la preso de Luir,
anomenat Dobler, que estava de guàrdia aquella nit, i ha desaparegunt junt
amb els detinguts. Es considera que
és segur que aquests ja han travessat
la frontera.
Des de fa alguno dies es nota a
les provincies austriaques un gran
augment de la propaganda nacionalsocialista.
Les autoritats han adoptar diversen
mesures encaminarles a contrarestar
els efectes d'aquesta propaganda.

Moore
Londres. 5. - A l'edlat de
anys ha tdort. sir Gordon
dloore, alinirall britfinie que cht/ami Id gran guerra exerci un
paper prepondlerant en i a marxa
(le les operacions navals.

La Cambra aprova el projecte de Ilei per la qual es
prohibeixen els préstecs
als que no paguin els
deutes de guerra

El perneen de Deumergue bu rn el seit
si representants dr 1015 els tarins Par
-lamentris,!doclea
dels comnuisies. lis pot preveuee , per tara, que els cuerdo ecundmies del Censal d'ahir trobaran l'aProvació de la Canibra. Diversos vieres so
linpluires la ronfianca al Palais BourWashington, 5.-Després
bon per la qilesti,i de les erenemies en
el sou deis funcionaris: pera is rri- ver escoltat Rainey, president de
drtd que arni s'ini estés mis la con- la Cimbra deis Representants,
cepció raenable de la necessitat de fe e declurant que l'enquesta sobre les
rempujes. nn .rnIs per la crisi que tea- activitats comunistes reprotxada
1 'essa Franca, sirtó també Pel Prestiqi al trust del eervell per \Vid era
moral que es drrizn d'un prrssupost equi- la
bestiesa mes gran que la Camlibrar.
Toles les nacinns que pu-encueren part bra hagi comes, apesta va de-4
en la guerra, a excePció d'Anglaterra, cidir, 110 obstant, que constjtui..a
ireben amb balances estatals (felici- ha la Comissió d'enquesta pretarle. La sPriació erbio de Franca is sidida per Bulwinckle, reoresen n
dentsin en gran ton' a la se.to rentíncia a lant de la Carolina del Nord.
indeninitals de cunera i reparacions, derD'altra part. al Senat. Dickiin.i
fr is de la redifr:rhdcia d0 La:tutuma. Com
Si,- Franca. Ira ¡'of arrnssennr el SCII dé- son, senador republicä de lowva,
ficit el'un an y a Peltre. el Careen ha ha alacat les teories econòmibous de en-fi n-ce a mesures t'Ion en?, ques exposades per Rexford Tugaiques. i erigir sacrificis àdhuc dels f un- well, secretar d'Estat idjunt

einuari,

"(l 'Are rossrqiihrrirs tind eas nqursts
Primers peniectes venus Pel Censen, que
basant-se en la Hei dc plens poders entraran de seguida en rigor! Yo mar, gura rumor., alarmistes, pub d'rsprrar que el patrintisme del poble francés
es prinstra una regada mis.

París, 5. - A la sortida del Consell de
ministre, celebrar arir, fou facilitar un
comunicar oficial, per tal de donar a coneixen el programa de restabliment financer definitivament aprovat pel Govern. d'acord amb el ministre de Finan-

volució de 1918, es van celebrar ahir
a Viena les misses escolars amb motiu
de la reobertura del curs després de
les vacantes de Pasqua.
La població católica de la capital
ha acollit anda entusiasme el restabliment d'aquest antic costurn.

AllIstament a la Heimatschutz
Idärgan a la premsa del viste-cansetter senyor Fey, anuncia que els
obrers de Styria s'allisten en massa a
la Heirnatschutz.

Els assassins de
Duca són condemnats a trebolis forçats
Bucarest, 5. - El tribunal
militar ha condernmit a la pena

de treballs foreats a perpetifilat
ols tres assassins del piesidlent
del Consell, sencor Duca.
absolt els 49 Membres de la
" 5 i Mi rd ia de le r ro " que est ave
aeusats d'haver fomentat el

El Cdnsell fixä en 4.000 milions la xiEs ea?) que succeeix actual-1
fra real del déficit del pressupost per a
l'exercird de 5034. si es te en compre ment, ha declarat Dickinson,
la balsa en la recaptació dels impos- L'Estat tracta amb rigor els fe-.

-cions.
Ha dccidit. encara. reddir en un ro
els efectius dels funcionari s , i
prccedir a una refdrina administrativa,
eme dará per resultar obrir nous horitrento a la joventut. gràcies a la rebalsa en l'edat de les Mbilacions.
El ré g im de jubilaci o ns es reformará
¡ tots els que si g uin iulmilats percehran
benefic i s en relucid amb el 5011 que fruelNet, en l'actualitat.
El Govern ha resolt tumbé posar
fi al percehirnent de tota mena de gratificacions i acumulacions. i a mes, els
sous deis funcionaris seran afectats
per un impost, sense rebaixa, de cinc
P e r cent per als sous petits i del deu
per cent per als rnés elevats.
El President de la República dina
l'exemple acceptant una reducció del
vint per cent de la seca dotació, I els
ministres, ami) una rebabxa del quinze
per cent de Ilurs sous.
El ministre de Treball, per la seca
part, estudia la reorganització dels socorsos per atar forçAs i un non ternicisme financer en la llei d'assegucanees socials.
El ministre d'Obres Públiques tambe estudia mesures conduents a posar
remei al déficit dels Ferrocarril,.
Quan es reprenguin les sessions de
la Cambra, el Govern presentara Un
projecte de llei de reforma i simplificació del sistema fiscal.
Per tal deixtigar el déficit de (M a
el Coreen haurä d'oh--remilons,
tenir del, ex-combatents i altres elements Ilur concurs voluntario
La primera serie de decrets Ileis
toa firmada aliir pel President de la
República, i les mesures que s'hi preveuen sdn les següents:
Reducen') de crédito per Capítols,
rid8 milions; reducen', de les subvencions, 32 rnilions; reforma administrativa i reducció del nombre de hmcionaris, 75 0 milions; reforma del sistema de jubilacions, 500 milions; supressió de gratificacions i acumulacions, 190 milions; impost sobre els
SOUS, 350 Mili011S; 5000rS per atur
forçtis i serveis ferroviaris, 3no milions. En total: 5.700 milions de frailes.
per 100

horadors ¡ alguns Liters
per tal d'estudiar les cons<
cies que pn gu in deriva r - se (I o I
verediele
Una nota als funcionarle

S'ha signat la pròrroga per deu anys
del pacte bàltic
Moscou, 5. - Ha estat signat
el protoem de la prieroga fin:
a les darreries de 1 h)5 del parle
de no agressió ¡ la solució panha dels conflictes entre la
U. II. S. S. i els paisos vendEstdMia. Litutiddia i Letänidd.

Berlín, 5. - Als cercles ofieials es declara que en el missalga del Papa adreeat a les
Associacions de la Joventut Ca'Oltra alei»anya, el Govern del
Reich no ha vist cap atac contra
dds seus ndembres. La Huila (le la L'actitud de Flnländla
Jorentut Católica C011Irn PI paga_
Helsingfors, 5.-A conseqüennisnie antieristia coineideis timb
la Buda del moviment naeiona I- cia de la pròrroga del pacte de
socialista com ho demostra la no agressió i de ceinalge d'HM
dlissolueió de les Lligues alees Estänia, Lituania ¡ Letönia, la
a lot Alemanyit.
La Huila deis hillerians con- premsa finlandesa din que el
tra el parid del Centre litt estat Govern no s'Int °culpar envara de
de naluralesa exclusiva:neta po- la qüestió d'adherir-se a l'oslítica i els nacional-soeialisles mental parle, segdtis li ha deido es !roben en pela de guerra
manat la U. R. S. 5. No obstand
ni aiitil, els cdtólies tal mil)
protest ants ni ami/ els jueus, per s'espera que Finländia prendrit
aquest decisid dintre alguns dies.
qüestions de religió.

l'Agricultura, en el seu nou
bre "La nostra societat económica", en el qual dóna a Rússia
en exemple als americans intelligents. Segons Tugwell, l'economia dirigida no es possible sind
quan la propietat j l'explotad()
dels mitjans de producció són
nacionalitzats. Tugwell proposa
que en una primera etapa les indústries siguin controlades per
organismes voluntaris, que por.
taran una mes gran centralitza.

Ces.

tos.
El Govern °Mitigué 630 Hilen; de
francs ami./ la reducció o sunres s i6 de
Per primera regada des de la re- certs capítols del ma t eria l i subven

72

Els hitlerians asseguren que no ataquen
el catolicisme

rehaixes

Misses escotare

,• omplot que ca costar la vida al
president del Consell.
Realitzada la c.onversió d'aAquest veredie 1 e ha causa
quest darrer empréslit, s'assegura que el Tresor britànic rea- gran malestar polftie, i conlitzara anualment una econornia sidera cona Una desattlorilzacid
d'un inili6 de l'hi pes , aproxima- de la politiea ( tel Govetat re!,pode a la "Guardia de Ferro".
da rus ent.
El president del Consell ha
rennit els YPIIS prineipals

Mort de l'almirall Gordon

de
estudia
de protestar

rocarrils o podria apoderar-sei
de la mejor part, si volgues. De..
més és propietari de mes de la
meitat del capital bancari del
país.
Connlay, senador demòcrata,
ha respost a Dickinson que ell
assajava d'obrir una carnpanyt
electoral republicana. Li ha de-,
manat per qué es planyia, per.
tal cona Iowa ven el moresc dueg
vegades mes car. Ha reprotxat a
Wirt d'esser un home àvid de
publicitat. En fi. a la Cambra,
Foulkes, representant demócrata,
ha declarat que la nació desit -a
jaca que el Govern segueixi uni
política encara mes radical
que la perspectiva d'una mix
gran irrunixti6 del Govern no
l'espantava pes. Al contrarf,
afegit, la nació estä desesperada.
perque el Govern no ha emprès
una arrió contra els lladres que
circulen lliurement pel pafs. En
el país en que el Govern ha estat
el resultat d'una revolució, les
perspectives d'un canvi no (buen
suscitar ternero. Cap poble tul
batirla de doblar menys que l'a,
inericä a practicar nous meto.
des. Despres d'haver viscut sola
la dictadura d'una plutocräcii
impecable, es moit indicat que
posem l'esperança en nosaltres
mideixos, i, com ha dit Wallace,
secreta/1 a Agricultura. escollirn
el emití que desitgem s'eguir,
Els préstecs als deutors
de la guerra :::1
A la Cambra de RepresentantK
ha estat aprovat definitivarnent
per una forta majoria el projeete
de hei presentat pel senyor
.1dlinson, senador per Califdrnia,
Ir virtut del qual es prohibirati
les operaeions financeres ainb
els GoVerns dele palcos que n6
hagin pagat Ilurs denles dix
guerra als Estats Units.

L'auxlIl a la Indústria

1."s coneixtut alguns detalls del
conipromis a que han arribat el
sonyor BIttek, govermidor de
t'Orienta de Reserva Federal, i el
sonador senyor filass. per tal
d'acudir en autili de la indús4
tria.
Conforme ami) aquest acord,
que seit, sotmes a la sanrió del
senyor Roosevelt tan aviat com
'ciii de l'exeursid que realitza
aclualinent, el Govern posará a
(lit-Tosten% dels Bailes de Reserva
t50 fitilions de dólars f el Sis-,
tema federal de Reserva n'aportat' 150 milions mes, els anal,
quedaran a disposicidi de datze
El Govern esta convençut que els fun- Bailes especialment designats a
cionaris comprendran la necessitat absoluta dels decrets que acaIren 4','u. raerle.
' er adaptats, u acaba dient que en obrar
aisi hauran contribuir no solament a res- Protesta contra la N. R. A.
tablir les finances nidifiques sind que
Buuuiiiusgivauun (Alabama n , 5. haitran collaborat a mantenir una nmnerla sana, la qual cesa constitueix per a Els propietaris de les mines de
tofo els francesas una garantia de se- earbd han acorde t suspendre els
enretat i esdevenidor.
treballs a les esmentades mines
has quo tic es resolguin les proEla funcionaria es retestes que han fortnulat contra
uneixen
l'olevariti de jornals, ordenada el
Parls, 5. -F.i Consell Nacional de la
Federacid de Funcionaris ha e • tat con- al de mart. passat per lit N. R. A.
vocar amb urgencia per a dissarne i dinA conseqüencia d'aquest arord
menge, amb l'objecte d'estudiar els
jans de protestar contra els dccrets-nei quedaran en atur forçós quince
tutu obrers,
signats ahir,
París, 5. - A consequencia dels Decreto !teja adoptats en el darrer Consell
Ir ministres. amb vistes al ressorgiment
de l'economia. el Govern lia fet pública
una declarad'', diri g irla especialment als
funcionario, en la qual esposa la necessitat d'a/dementar eis impostos i refort: ar e l c o ntr o l fiscal amb rol-del-te de
cobrir el déficit de quatre mil miliono.
Fa ressaltar que un país no por rime
per sobre dels ‘etts recurs0s, i que en
acudir a tut emprèstit prevista el Perill
de produir uit alça en el tinas d'interés. per la quat cosa ei Govern ema
l'ohligarid de sollicitar sacrificio dels
funcionaris. deixant-los triar entre el
tancatnent de les caixes ptibliques o la
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cursa dels armarnents, és una de les
mesures que els pobles veurien amb
més satisfacció. Acuesta reducció pot
reine per conseqüència una disminucia dels impostos, o be per la capitalització, per la restauració de l'economia mundial, o per a obres socials.
Es mis que per altra cosa per la
disminució pressupostäria que els pobles comprendran la importancia de
les realitzacions obtingudes.
Acaba el conferenciant dient que
per a poder arribar a un desarmament material i efectiu cal, primerament, un desarmament moral, i aquesta és la principal tasca que a nosaltres les joventuts ens correspon coro -

contestarà a tothom que desitgi els
esmentats detalls, només posant un
Convalidada d'assignatures. - Com segell per a la resposta.
a resoluciä a la peticiä elevada a la
Repartiment de premia esportilla.superioritat per diversos intendents
Per al repartitnent de prernis dels
701
proferssors mercantils, que han solli- campionats Escolars de Natació de
ctat convalidaciú de les assignatures Catalunya, l'Associació d'Estudiants
de llurs carreres per les de Batxille- de Medicina ha organitzat un festival,
rat. el Ministeri d'Instrucció Pública qque tindrä lloc demä, dissahte, a dos
ha disposat. antb caràcter general, que quarts de cinc de la tarda, al Teatre
les assignatures que poden convali- Parthenon. Per l'entusiasme desvetdar-se per les de Batxillerat, del pla Ilat entre es estudiants hom augura
pur.
de 1903, són les següents:
a l'esmentada lesna un gran exit.
El conferenciant bou molt aplaudit.
Elements d'Aritmética i Geometria
La visita dels escolars anglesos. Commemoració d'un aniversari. per la de Nocions i Exercici d'AritTal
com eslava anunciat, els escolars L'Associació d'Antics Alumnes del
metica i Geometria.
visitaren ahir el Grup Pere Collegi Colom ha organitzat diversos
Ampliació d'Aritmética i Elements anglesos
acompanyats dels seus proies- ¡estivals amb motiu del XIle aniverd'Algebra i Algebra ¡Mancera, per 11
sari de la fundada de l'esmentat Cold'Aritmética j Algebra. havent d'exa- sOrS.
Van rebre els visitants el doctor legi Per als dies 7 i 15 d'abril. Aquests
minar-se de Trigonometria.
E:ements d'História Universal i Es- Serra-Hunter, conseller presidente de festivals aniran a arree de la Secció
pecial de Espanya, Geografia genera, la Comissió de Cultura de l'Ajunta- de Beneficencia i al seu profit. Figui especial d'Espanya, per la de Geo- ment; el senvor Martí Alpera, direc- ren en el programa una representació
teatral a la Sala Capsir, repartiment
grafia general i d'Europa i Geografía tor del grup, i el professorat.
Els visitants, distribuits en diversos de bons per a pa, arrias i caro als
14661
especial d'Espanya.
depobres de la barriada i un àpat final
grups.
recorregueren
les
P
rMci P als
Exercicis de Gramática castellana,
pendències de l'establiment i veieren de germanor. Per a detalls i tiquets,
per Llengua castellana.
Francas. primer i segon cursos, per tumbe alguno dels treballs que rea- a l'estatge social, Carders, 12 ,
litzen els alumnes en Unes tasques
:a de Francas, primer i segon.
escolar s.
Calligrafia, per Calligrafia.
Altres grups d'escolars visitaren e! ASSOCIACIO PROTECTORA
Dibuix. per Dibuix, primer curs.
Parc de la Ciutadella i el de MontHistòria d'Espanya i les seves reDE L'ENSENYANÇA
lacions amb la Universitat, per la juico
Al recinte del "roble Espanyol"
CATALANA
d'História d'Espanya.
arnb un äpat ¡ una
Fisica i Quireica aplicada al Co - :oren obsequiats
fesaudició de sardanes. En acabar la
Els cursos de Català. - Avui, dim ee. per la de Física i Química.
ta s'embarcaren novament en el "Do- vendres, al local de l'Associació ProRudiments de Dret i Filosofia MOric".
en
el
qual,
despees
de
visitar
les
tectora
de l'Ensenyança Catalana, coral .. Legislaciä Mercantil, Comparada, Baleare, tornaren a Anglaterra.
mençarà un curs d'Ortografia cataEccnomia política. Administració eco 1 Legislació de Duanes per
A. U, C. PRO-SOCIETAT DE lana a cärrec del professor senyor
les d'Etica i Rudiments de Dret.
NACIONS. - Conferència de C. E. al. e. Alba. Constará d'unes 3 0 lliçons, durant les quals seran explicaNomenament - Ha estat nomenat Mascarenyes. - Organitzada per des també nocions de Fonética, Proprofessor de terme de l'assignatura l'Associació Universitària Catalana sodia i Dialectología catalanes. A fide Dibuix Lineal de l'Escola d'Arts Pro-Societat de Nacions, tingue lloc nal de curo es faran exercicis de conOficis artístics de Barcelona el se la conferencia del senyor Carles E. junt referents a les faltes més imporFiorenci Benedicto Garay.
-ar Mascar-cuyes, sobre "El rnoment ac- tants que poden observar-se en el
tual del desarmament".
Començà justificant el tema, i diu catalä escrit i parlat d'avui.
Les lliçons seran donades els dique
en aquests moments de crisi i
ELS ESTUDIANTS
d'incertitud i de transformació en que Iluns, dirneeres i divendres, en dos
grups d'alumnes, de set a vuit i de
Elecció de Junta de govern de la viu el món, cal niés que mai que :a vuit a nou del vespre.
F. N. E. C. - D'acord amb la se- joventut intellectual es pregunti qui
Per a altres detallo i inscripcions,
-naéslitucódeProblma
pea disposici6 transitòria del nou
de cal adreçar-se a l'Associació ProtecReglament de la F. N. E. C., apro- del desarniament, mentre elatotal
tora de l'Ensenyartea Catalana, carvat per la Cambra Federa: Extraor- despeses de guerra s'eleven 120.000 rer dels Ares, núm, r, principal, tedinaria el dia 24 de mare, el qual rnilions d franco or, ¡ Europa compta lefon 18862.
prescriti que la Junta de govern en en total, entre exercits regulars i irresan!
funcions interines ha de reunir la nova gulars, amb vuit milions d'homes arCambra Federal dins els vuit dies mats.
Es refereix als tractats de pati i als
habils següents al de la seva aptoy ació, aval, divendres, a dos quarts acides del Pacte de la S. de N. que
ian
referencia al desarmament. I no
de set de la tarda, es constituirá la
roca Cambra Federal per tal d'elegir solarnent la S. de N. dóna una ma- Acció Catalana Republicana
jor seguretat, sinó els progressos de
nova Junta de govern.
l'arbitratge internacional, els acords
L'ingrés a la Universitat. - Es fa de Locarno, el Pacte Briand-Kellogg, NOVA ENTITAT D'ACCIÓ CAals
desitgin
assistir
que
avinent als
el Pacte dels Quatre, els Pactes de
TALANA REPUBLICANA
cursos d'ingrés a la Universitat, or- Pilònia amb Rússia i Aleinanva, el
A Ciutadilla ha quedat constituiganitzats per la Unió d'Estudiants, Pacte Balcänic, els Pactes de Rússia
da una nova entitat d'Acció Catalana
Rivadeneyra, segon. que aquests arnb diferents potencies, etc.
tindran lloc de set a nou del vespre.
Avui es parla de crisi de la S. de N. Republicana. Les primeres noves que
amh un nombre d'alumnes limitat. A i àdhuc de iracas. Uns demanen una arriben al Secretariat del Partit conla secretaria, d'onze a una del mati noca S. de N. i altres radicals i Un- firmant acuesta creació és el següent
de quatre a vuit del vespre, poden mediates reformes. M. Avenol digné telegrama: "Constituida Acció Cataexaminar-se els programes d'aquests a Londres que la S. de N. era rúnica lana Republicana Ciutadilla. trametem
cursos, i a més es facilitaran els de- alternativa que permet de resistir l'in- nom tots socis entusiàstica salutatalls que es creguin convenients.
tent de tornar al periode d'avant- ció. - Agusti, president; Bonet, secretad."
Cursos per correspondencia. - Ate- guerra.
El que cal es rnillorar la S. de N.,
nent les sollicituds que es reben
CASINO DE SANTS
l'Oficina d'informació escolar de la i és precisament perque volem veureEl Consell directiu, en la seva darUnió d'Estudiants, s'ha preparat un la millorada pel que treballem per la
curs per correspondencia per als es- seva causa. M. Henderson afirma que rera reunió, acordi:
Primer. Que el diumenge vinent.
tudiants que es troben lora de la ca- e:s fracassos dels darrers temps han
pital a fi d'evitar molestosos despla- estat produits per la no aplicació del dia 8, es faci una visita a la tornha
del
plorat primer president de la Gede
N.
Eis
governs
earnents. Per tal d'aconseguir una bo- sistema de la S.
na realització d'aquests, la Unió d'Es- han dubtat de les possibles conse- neralitat, Francesc Maciä, i portar-li
tud:ants sala procurat el concurs de Miències ele d'aquest sis- una ofrena en desgreuge de l'acte vandälic comes dies enrera. Soetida del
distingits professors, els quals tindran tema.
La reducció i limitació pressupos- local social a les deu del mati.
cura de repassar eis escrits. A la seSegon. Obrir una subscripció per
cretaria, Rivadeneyra, 4, segon, es tära, un dels mitjans de frenar la

ENSENYAMENT SECUNDARI

L'activitat política

tal de recaptar fons per al monument
que s'ha d'erigir a la memòria del
patriota Josep Moragues.
Tercer. Organitzar un curset de
Llengua catalana, a arree del mestre
i cansad i liara Reixac. Poden inscriares tots els socis i Ilurs familiars. Les lliçons començaran a donar-se el dia 1 7 del corrent i seguiran tots els dimarts i dijous no festino, de nou a deu del vespre, La
matricula és gratuita.
Esquerra Republicana de Catalunya
L'Ateneu Pi i Margall, de la Barceloneta, amb motiu del lliurament de
la noca bandera, adquirida per subscripció entre els socis, celebrará diversos actes, que tindran lloc els dies
14 i 15 del mes que son/. Entre altres,
se celebranä un vermut popular, en
el qual parlaran destacades personalitats del pactit. Poden adquirir-se tiquets a l'estatge de l'Ateneu (carece
de Sant Telna 58, Barceloneta),
Unió Socialista de Catalunya
La Secció de Barcelona Centre de
la U. S. C. celebrara demä, dissabte,
a les deu de la nit, a la Casa del
Poble, (Primer de Maig, 7), un acte
per tal d'inaugurar aquesta Secció i
rebre la bandera oferta per l'Agrupació de dones socialistes, co el qual
acte prendran part Duran Rossell,
González Nieto, Antoni Renard, Pere
Soler, Josep II iret, Gavina Viana i
Feiip Barjau.
Per al dia següent, a les onze del
mati, anuncia també, amb el mateix
fi, acuesta entitat, una visita collectira a la tomba del que bou en vida
Rabel Campalans, i fa present als que
vulguin assistir-hi que la comitiva
sortira. a les onze del mati de la Casa
del Poble.
Per la pau del món
Es notifica a fundació de lAssociation pour International Servicie"
(Central a Suissa), la finalitat de la
qual es facilitar l'intercanvi d'idees
entre individuo de diferents nacionalitats per tal de crear una solidaritat
entre els homes i cooperar en la bella
obra pacifista. Als interessats de relacionar-se amb camarades d'altres
paises, de tenir un amic mas enllä del
clos de casa, avui seis ofereix la possi'oilitat práctica de realitzar els seus
anhels, adherint-se a l'Associació. (No
comporta cap despesa.) Per a inscriu_
re-s s hi i per a rehre més detalls, adreceu-vos al Secretariat delegat: "Occidental-Bnr6. alada, 5. Figueres - , i
rebreu inunediatament i gratuitament
tots els informes desitjats. Acuesta
Associació només persegueix l'ideal
de la fraternitat humana, per la qual
ra6 hom espera que la seca filantrópica empresa tindrä un acolliment excellent.

LES

SARDANES

Dentà, dissable, dia 7, a la
vetlla, tindria lloc una bailada de
sardanes, a carrec de la cobla
Popular, a la sala da r les del
Crup Sardanista del C. C. de O.,
carrer de Santa Magdalena, números 12 i 14 (Grácia), arnb un
programa lora interessant.
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ETS DIVERSOS Borsa i Finances
A la Rambla dels Estudio, encreuament amh el carnee de la Canuda, l'agent municipal de Tràfec, número 667,
advertí el conductor de tramvies número 2.063 que faltara al Reglament de
circulació . El traniviaire s'insolenta per
això contra el susdit agent, i dona lloc
a un gran escandol. Del fet es dona
compte a la Policia.
- Al Passeig de Colom foil agafada
entre dos tramvies Montserrat Hundes,
de 15 anys, la qual sofri erosions al cap
a la cara, de les quals bou assistida
a la Casa de socors del Port.
- Va ésser auxiliat al dispensad de
la Universitat Ranton Rimas i Camps,
de .59 anys, de cremades a les mans,
que es causä a casa seca. carnee de Casanova. en inflamar-se-li un bi d ó de
benzina.
- Al dispen s ad del carrer del Rosal
va èsser auxiliada Concepció Jiménez
i Amorós, de 5 0 anos, de ferides contuses als genolls i Mano i refredat. que
sotri en caure a mar al moll de Ponent
per hacer ensopegat amb uns barrils de
potassa.
- Un tramvia de la línia número 4,
a la Plaça de la Universitat atropellà Josep Serra, de 30 anys, el qual resultà
amb diverses lesions.
- Ahir a la tarda, en una obra en
construcció, al carrer d'Oriol Mestres,
va caure des d'una bastida installada a
gran aleäria, el paleta Antoni Barros i
Amorós, de 2/ anys. Es causà contusiono 1 ferides sie pronòstic gravíssim,
de les quals fou assistit, de primera intenció. al dispensari del districte. Desores va ésser “astladat, en el cotxe ambulancia. a l'Hospital Clinic.
- El tren que ve de Molino de Rei
i arriba a Barcelona a les deu del mati,
entre Santo i L'Hospitalet bou apedregat per uns desconeguts. Els cops de
pedra trencaren diversos vidres de les
finestrelles del, cotxes de viatgers. Sortosarnent, pena nn en feriren cap. La
guardia civil va donar tina batuda per
aquells voltants, tense detenir nind.
- A les tres de la matinada d'ahir
va descarrilar un tren de mercaderies
pros, de l'estació de afontgat. A conseqüencia del descarrilament. els vagons
del darrera del convni es desenganxaren
deIs altres, i saltant de la via bolearen Com que aquests vagons anaven
carregats le cavalls i porcs. van resultar monis almms cavalls i bastants pomo
Calené establir el servei de trasbord
ule viateers.

NOTICIES SOLTES
La Societat Idiota Espanvola ha Mangurat de nou el curs pràctic de la Ilengua auxiliar Ido (Esperanto reformat).
Aquest eurs és gratuit i es dóna al carrer de Riego, 44, Sants, cada dilluns i
dijous, de dos quarts de nou a les deu
de la vetlla.
El Cnmite d'Excursions le l'Ateneu
Dernacratic Republicà del districte primen (A‘inyé,. :2. pral) bar a teta visita
colectiva a l'Arxiu Históric de la
Cintat, el diumenge vinent. rija 8. Lloc
de reunió: daran la facana orincinal
de la Seu, a tres quarts d'onze del
mata
El Comité del Dte. VII, a l'obiecte
de rodee aiudar a de les (ami lies necessitades del (lit districte, arnb el
nroducte d'una subscrinció feta entre
veins, renartiri diumen g e 2no Ints
nmiestibles, a la presentas-id d'un tinuet que ha estat convenientment distribuir ; ese es llimarà a la Tinencia riAlralulia ((once a una del
mati.

Moviment

borsari

Obligadclaobr
nsiidde
id do
e rierniss
808
28 SORTEIG

MERCAT LLIURE
Les sessions dahir es desenrotlla
ren C11 un ambient de fermesa en els
rotlles d'especulació; les accions
Nord i Alacant obtingueren notables
avantatges sobre els canvis de la sessial anterior.
En el rotlle d'accions industrials
es destacaren, amb tendencia a pujar,
els Explosius i Aeri Montserrat, particularment aquests darrers; les acciono del ferrocarril af etropolitä
Transversal, amb molt poc negoci, e;
cotitzaren amb haixa.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

581 a

590
631 a
1440
710
1431
2430
2531 • 2540
3120
2850
3111
3540
3631
3640
4030
3790
4021
4841 • 4850
4160
•
4990
5311
5320
5590
5641
5650
6730
6160
6721
7290
7210
7281
7610
7680
7671
8590
8751
8760
9820 10211
10220
10310
10280 10301
12180 12291 • 12300
12340 13771
13780
14 ) 00 14571
14580
14670 16271 • 16280
16450 17011 • 17020
17180 17571
17580
17771 a17780

2421
284 1
3531
3781
4151
4981
5581
6151
7201
7601
8581
9811
10271
Tanca Alça o 12171
Valora
Dia 5 anterior baixa 12331
11491
Nord
51.35 +1.15
52'50
Alacant
4700
45.75 +e25 164 4
M. Rif
Sino
60'25 +0.75 17171
Explasius • 138'85
137'50 +1'35
48'oci
Colonial
4775 -1-025
172'50
Aignes
1 7 1' 75 +075 100 Obligaelone de l'ernisel6 61%
Montserrat
6425 +3'5o
6775
10 de Juliol de MG
610
Petrolets
Hulleres
5200
5175 +025
25 SORTEIG
Ford
I50'-150*18070
18101 a 18110
a
18061
Plateo
t4'35
1475 -040
4200
.
+050 19011 " 19020 19111 • 19120
Sucres
4250
2300 -1'00 19151 " 19160 19341 " 19350
Transversal 2200
20410
20071 " 20080 20401
Les tanques anteriors de les Plates 21271 " 21280 21401 • 21410
i Sucres són del dia 26 del mes de
A partir del dia 1 de maig vimare proppassat.
nent es procedirà al pagament
del capital de les dites ObligaBORSA AL COMPTAT
cions, a rati de 500 pessetes cada
Els deutes de l'Estat han seguit una, deduint 2465 pessetes pela
refermant la tendencia de millora,
particularment l'Interior 4 %: l'Exte- impostos del Tresor. El paga-.
rMr 4 %, amb tendencia ferma, i amb ment tindrà lloc a la S. A. Arntis..
petita millora tots els Amortitzables. Garí, Banca Armis, S..A., i Grécli4
En els Deutes Municipals s'ha ob- Lyonnais.
servat quelcom de feblesa, particuBarcelona, 4 d'abril de 1934,
larment en l'emissió 1906 serie B 4
La Direcoló,
per cent, que de 61 . 00 passa a cotitzar 60 ' 00 %; l'Exposició 6 % passa
de 8550 % a 80 50 (-4) enters; han SOCIETAT TRAMVIA DE BARtingut quelcom de minora els Port CELONA. EIXAMPLA 1 GRAMA
Franc, que de 75 5.; fan 75'75 (+0.75)
Les obligacions ferroviàries en ge- Emitialó de 18 d'abril kle 1813
neral han obtingut minora. S'ha dis21 SORTEIG
tingit particularment el sector Nord,
1 del grup d'Alacant han cotitzat en
En el sorteig verificat el 31
alea l'Alacant primera hipoteca, Ala- de maro darrer han resultat
cant A, B, C, D, F, G i I, i en baixa amortitzades les 85 Obligacions
l'Alacant E i H.
4 per 100 següents:
En el sector d'Aigiia, Gas i Electricitat i indústries diverses , el negoci ha
486 a 490
296 a 300
estat quelcom limitat. S'han vist pe775
610
771
638
tites variants de puja en els Bons
1205 1796 • 1800
1201
la Catalana Gas ¡ Electricitat i en
2211 " 2215 2471 • 2475 (
la Cooperativa de Fluid Elèctric;
2540 3801 • 3805
2536
aquesta minora ha estat important,
3935 4241 y 4245
3931
car han passat de 4250 a 45 % (més
5100
4901
4905 5096
5631 P- 5635 5671 y 5675
5991 a 5995

Anuncis oficials
COMPANYIA GENERAL
DE TRAMVIES
Verificat sel 31 de mere darrer
els sorteigs per a l'amortització
de les Obligacions 4 per 100
emeses per aquesta Companyia,
han resultat amortitzades les 530
corresponents als mateixos sorteigs j la numeració de les quals
és la següent:

Els interessats podran perce -s
bre l'import de les dites Obliga.
cions, o sigui la quantitat d e
500 pessetes per cada una, deduint 25'70 pessetes pels impostos del Tresor, a partir del dia
1 de maig vinent, a les següents
cases de Banca: S. A. ArntísGarf, Banca Arnüs, S. A., i Crédit
Lyonnais. mitjancant lliurament
dolo títols.
Barcelona, 4 d'abril 'de 1934
La Direee16,

Dia 5 d'abril de 1931

MERCAT DE COTONS

SARILLAPN018
UPPell
«OPTE
Ni 118 .11,001 Oel. Mal, u1101 Gel
(Uveriall411)
6.30 6.01 611, 6.00 s.es 6.01 e 0 •.
6.72 A.73 A.74 S.51 5.51 8,30
6.14 6.12 5.0. :10111 Taita 81101/41 ... Nnin.
6.05. NOM. 6.14
Nom Nom 8. 5r, 8.56 Nom.
6.10 6.09
014r1ara 6.41 6.09
6.76 6.77 6.75 8.36 8.56 5.37
.
Canea
6.09 6.07 6.12 6.09 6.07 co:
5
5
5
,
4
4
A
4
1
3' ,Is
5
Balsa
...E t. •Pt.1218
48u90U50
NOCA VORI
3007 oro Id». Male 501501 •na
41.3514111/MIIIA
11n64 ß414414t ... 10.26 12 17 12.5S 12.06 12..19 12.12 12.41
10.05 10.15 10.31 12.39 /anea amaran ... 11.S• 11.91 12 01 15 8-. 16.01 13.77
0444141.3
12. i S
/1.9, 12.00 12.0, 15.9%, 16.10
15.56
12.00 i 0. t 2 :Nont 1 2.34 0481.111 •-•
Min.
Serie uoleIrraina
11.9' 11.97 t.: 05 15.01 16.07. 55.5
tz.zn 12.49 12.5t 11.9S 121, 12 ''', 12.3t Tanta
Taima
3
4
4
4
A .ia5
me.
7 Omita
titila
11111 en placa 119 Crlilail I
Balee
7I0V A 0111.411Y10
Ins,. Dines
10.50
12.07
12.15
12.31
12.41
4rrlDadel
alsport,
Flaca 'olerlo, _ 10.27 12.1
5
12.05 12.12 NOM. 12.98 asta wat. uye.
Obselana
Welter 1
S
Any antele,
Seres Mierra.•
.
12.2/ 12.31 Des fle 1'1 a'at8•I
12.16 12.18 12.11 12.111 1200
e7.5S
836 ' MAS 15/14 •.. 127 1/2
Talle.
%ny anterior
126 1/2
0118.141111 ...
Alee
sus t /2
5.16 1 ' 2 %Te •7 OIRT
... 7rentteren8111
11
9.11I•
Stirn Gen« rileire Hile 101101 Oel, Pes.

Uf VAPOR&
~te anisete, .
•111.11141
mir« IllifelL1111
Time
s.s.
mall• .... ......

MERCAT DE LLOTJA Dia 6 d'abril de 1934
,.1 DESPULLIS
CARIALS, PARIR ,.

ns.
tiuNLTLIEs:OUNII, PARRATOIS I ALTRES

il

4.00..-.5"., . . 75 a 771
VECI 4/3
122181.1
a54 36 • . . 70 a 71
11 ,i 4,,, • , 62 a 64
BO 4 100
54 a 59 E•oto
. 5,4 g 57 251.514.1
4. 6.63 ... 60 a es
' Navarra 11 a .
. 70 • 15
74 a 15 I....11.0«.....
70 a 75
55 .54 Correa Ideal ,
7 / 1 70 8..-. hm. i ißdämlii. 18 a 47 PO..
Ceo•ile 14 id. .
letra
(mane
.
15
a
45
.
74
ß
75
Fan.
Mallorca
.
.
i 11....
335 e 54 Gemt cae&
' 1,444.444 ene..
70 a 7: F.... latruolAulalui. 16 ß 17 (F,•'" •A P"nn, •1.
566 51813. ah de da
Inna.1......01
39 • 595' 11,44 ••11••• .1•FF.
71 a 75 hasi 4.1.1.51.
LO 14. 11
Urgell.
71 ß 73 Vean Fureaosn. . 29'5 a 30 1.55 cano Barcelona)
1...41•Iteanno .
En Pan
(85.5 . penen. e.le
. 37 1 37'5
In Fenaaoen .
(Preve ea
6ARROf AS
arnb oc de
45 a 46
ii....
.66 chulo. acate sac d..
mi:•Pool.
ni earto 0...15511 lurtagan
. . 42,5 a 42
on...,,,,,,,, .
. 90 B 95
...raid origen)
, 115 a 1110 N (...s.114
lkatin Sal.....
.q",.., • • • 41 ,5 a 42
DISPULLIS
. 90 a 100 55•P•
usste A41.1.4.
810185t, 011111 I MIDA
•••••••61. • • 39 a 30
Raja
27 a te
38 a 39
Nana 3 . .
Lda. Pleidieeilde
tirita.
20 a 27
NONGETES
35 5 40 111.er. o
Mi 145.11 i ...no ,
51
a
22Mellen.
41.1. Extremeasn
38 a 99 S•a••
iat
a
135
I • • 50 (ea...t... .
o.•1•e
M,.
38 a 39 7... .
118 a 190 (Pr.r. en nk 4 44
17 . 18 fonda eorn.e. • .
11...id. 4.1.1..i. . . es o co 0.....
Ennearrce boom clon 60 a 148 quitas sanas aac dan.5
11,511.5,.
80 5 St
(Pres...
pm«.
e1a
unes
1.114ala tepu51.5.. . 115 a 100
60 qullne afta, u< da.
•a•,
11..4. Cal.....
, as e a a ,anaa careo Barcelona)
7rd . .
e53
Allak riera . . .
taaa.
. • . 14 5 1 25
sad.....• , , .
1ae
6tude
• ..
C1420/45
84 II 63 illeßt (pr14/1 . . .
15'5 a 16
N164'1,9 . , , . 8'n a 4
Beni
50 4 51 3.,....
15 a 15'5
11 a I II.
.70 ß 184 edla ..«.
se.. .
I vs a 13 Sa.
st a as 5..4
Let. alma time . 550 ß I 111/ (Pta., cc penen. ck
II.0.4 ONIM ;iris
50 1 ti
11.... upa. clame . .
j...
Bell“ O . . .
. 46 5 60 ( ' erro e a re.1:«14.1119.1.e.,
444.1.1......6 . , . 140 ß /te ..,
T.«.
•.
10 a. 42
f41.1.114.
.0 34 . . .
88 5 90 Barcelona/
4...5 Uva. • .
.• da
45
a." ''' i .
'Un

FA

LA

Divendree, 6 d'abril ele 1934

PUBLIOITAT.
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Urbanilzació de Barbera del Valles

Festes de Primavera
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Ciutat Jardí

les altres afeccions de l'aparell respiratori

Francesc Orpí Pelfort
Castellar del Valles
Telefon 39
SERVEI D'AUTOS
LA VALLESANA, S. A.

Per al tractament extern de les

esmentades dolences

Pomada Puig

metres de la plaça de Catalunya
i l'estació del Nord i la carretera
de Montcada a Terrassa passa
volta pele terrenys de la tubanització de Barbera del Valles
,Ciutat Actualment són
mollee les persones gue tenen
sotlicitats solars en tan pintoresc i hell lloc. dotat de totes les
comoditats i exigències, clima
sec, hoscos esplèndids, aigües
riques i abundants, cooperatives, Granja Avícola, metges, farinàcies, electricitat, telèfon, etc.
La urbanització Barberà del
Valles (Ciutat Jardi) disposa de
terrenys al peu de l'estació des

Nova estació de Barberà del Vallés (abans Sta. 'darla de Barbarä)
No endebades i després de pre- de 0'30 céntima el pam, a termivis estudis per establir el camp nis i al comptat.
'd'aviació als encontorns del poble, en noble competencia amb
els dons de natura, s'emportà
,l'honor Barberà del Valles.
Aquest rec6 paradisfac te, entre altres avantatges, per acabar
fer-lo estimable i desitjat. el
de posseir un c cl propi, encara
que sembli paradoxa.
La visualitat j nitidesa de celatges del Pla de Barbera es
quelcom que ha estat refrendat
pele tècnics. El cel de Barbera,
sempre nftid, cense boira, ha e stat elegit per a camp experimental i escala d'aviació.
El seu clima de temperatura
agradabilfssirna per la seva natural gradació a cada estació
l'any, fa que molts l'hagin triat
per a lloc de refugi i per a la vida
quotidiana.
La seva distància a 18 quilb-

Per a informes: Ausias March,
nümero 35, pral., segünn, Barcelona, telèfon 52661, i Diputad& 344. quart. segona, de 7 a 9.
Demaneu el vostre lot amb
temps a la Ciutat Jardl de Barbera. del Valles.
Actualment Barberà del Valles
té 2.500 habitants aproximadament. 1 compla arnb l'antiga barriada de la Creu.
La magnífica situació topogràfica d'aquest tranquil i placid
poble. que sorgeix silenciós entre els núvols de fum de les gallardee xemeneies de Sabadell 1
les faixes blavenques que reverdeixen des de Cerdanyola, la inquieta i gràcil població estiuenca,
fan d'aquests indrets un dels
lloes preferits de la gent
gi lt i de hon gust.

CORTINA I ESTEVE

Automòbils Morris
Mallorca, 231

Telèfon 72084
BARCELONA
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Joan Puigdollers
FABRICA DE TEIXITS

AIGUAFREDA (Barcelona)
ile111111111111i1199111M111111111111111111111111111111!i11111111i111111111!1!11!!111111111111111111I1111111111111111111i111191i11111111111111

JOAN liSPA

Insubstituible per a la mainada
Rodejat de boscos
Riquissimes aigües
Excellent servei
de Restaurant
Magnifiques habitacions

Parlar de la indústria i cornerç a
Catalunya equival a retreure una vegada més una de les caracteristiques
rnés importante —tal vegada la característica essencial— deis catalans.
La tradició ha concedit als nostres
homes una justa fama de laboriosos,
fama que per uns és apreciada coni
cal i per altres és considerada despectivament i amb despit. La resultad, però, no és altra cosa que la
inclinació irresistible al treball. la
qua l compta amb un aixiliar tan poderäs com és la nostra situaciú 50
-pogr4fica.
Es molt possible, però, que aquesta
liagi comptat molt menys que la inclinació al treball. Els dots d'imaginació que comporta el viure a ran
(le la mar mes famosa, precisament
en el descabdellament de les insignes
iantasies, han jugat més aviat d'una
manera secreta i al marge de la consciencia dele nostres Mames.
Tot i això, els catalans hem sehnt
bastir un moment collectiu, hem sabut dotar Barcelona d'una serie de
condicione d'utilitat, beutat i grandesa, que, tot causant l'admiraciä
d'aquells que la visiten, ve a ésser
una imatge viva, una sintesi del nostre caracter.
Barcelona és indústria i és comerç.
Barcelona té altres ciutats germanes,
cont Sabadell i Terrassa, que si no
ostenten la sena hellem és porque
llar situació no els permet ier gala
d'aquesta fastuositat de la capital.
L'esperit industrial i comercial, pere!, d'aquestes ciutat és la veritable
raó de llur existencia. A mesura que
el camp ha tingut excés de braços
les ciutats s'han engrandit enormament 1 ha pogut demostrar-se que en
una ciutat tothom viu. Allí on la indústria i el comerç animen la labor
quotidiana deis hornee la vida hi és
fàcil i suportable.
En un auch industrial i comercial
no hi ha cap esforç que sigul negligible, co hi ha cap energia que sigui
menvspreable. L'una i l'abre constitueixen un principi de cooperació humana, i acose adonar- sen, cadascun,
aplicat al seu treball, constitueix la
cadena enorme de la vida.
Ara que tot esta mecanitzat i comentat en nuclis densos, el desea!).
dellament de la indústria i el comerç
té un aspecte molt distint del que tenia en altres temps. A Cataliciya, les
petites indústries tradicionals han marcar, per a multes dotzenes d'anys, la
fesomia de les ciutats i viles. Hi ha
poblacions que, a malgrat de la transiormació exigida pel tenme, conserven
importants vestigis del que tau la vida
industrial els segles divuitè i dinos-e
lii ha nobles i ciutats on els carrers
tenen certament noms d'atributs politice o hl de determinats personatges; a desgrat d'airtó, tothom els denomina amb el norm del gremi que
s'hi aplegà en altre temps.
També existeixen les ciutats o viles
especialitzades en una determinada
indústria. Algunes en conserven encara alguna cosa. D'altres, només

record gloriós d'unes èpoques pròsperes i poc complicades, ben distintes
de les que actualment estem
Seguint la traject n'!ria del temps,
;guantes cases no trohariem, veritables potències de la indústria avui,
que tenen un origen dels mes modes-

QUEVIURES -- DROGUES -- PERFUMERIA

SERVEI A DOMICILI
C. Barcelona, 20 -- Telèfon 50. -- EL MASNOU

les Farmàcies

i Centres d'Específics

Productes elaborats al
LABORATORI PUIG, DE RIPOLL

J. X.

.(y4.,,—.- :0,,.

.._

ALEXANDE VI ALTA
Professor de l'Escota
"NELLY SCHOOL"
Solfeig 1 Piano
Cura elemental, superior
I perfeccionament

Osases do

Còrsega, 211, segon, segona
Telèfon 71162

FERI,

FILLS 111.
S. EN C.
Carrer del Pi, 16 - Tel. 18875
LABORS - MERCERIA
SEDES - COTONS

Extens assortiment en flanes
per a treballs de ganxet, punta
de mitja 1 catifes

B ARCELONA

Puig Munnó
Representant do la casa
RADIOTECHNIQUE
Material electric - lnstallacions
generals - Aparells de radio
de toles les marques, nacionals
i estrangeres, des de 100 ples.
MALLORCA, 512 -- TEL. 51083
BARCELONA

D. Marco
IMPREMTA
Porvenir, 146 - Tel. 74646
B ARCELONA

TORNE PIRAT

SAMUEL PERENYA

,

•

i

RE1XACS

JAUME MASIP

TELEFON:
121 - R
121 - X

Especialitats:
VESTITS DE BANY MODERNS
PULLOVERS I CAÇADORES
De mitjana qualitat per a borne i nen
SAMARRETA INTERIOR LLANA "WAT"
004144044444444444444414444.

i... •,
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Francesc Samarra

GRAN HOTEL DEL CENTRE
JOSEP VIDAL

B.
Fàbrica de Generes de punt. -Sant Agustí, 11 - IGUALADA

e , --.

,
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CONSTRUCCIO DE TELERS PER A TEIXITS DE SEDA
tos! Molts dele fonaments de les actuals gratas indústries han estat posats
ami, n enes i dolor, en Iluita constant
----7,-,
-----r -.=...e, .1,0,...
i aferrissada contra una realitat que
no sempre ha respost a les illusions
que hom posa en les coses. Recordein
-r.
haver sentit explicar ele començatut
mente d'una indústria de teixits que
ha estas l'origen de diverses cases
actualrnent präsperes, que ve a confirmar d'una manera exacta el que
rir›.511
,,,:il
.._ .
.,
...; ,- .'4..1.-- 7-t,...
acabem de dir. Un segle carera les
comunicacions del nostre i altres pafsos distaven inolt i molt d'ésser les
N-«:::;
d'avui. Les relacione entre el canal)
,
'''
la ciutat no cal dir que no eren freqiients. Un industrial d'aquell temps
de la contaren del Llussanés coba un
filador barceloni que li obri credit per
.,,,,„....7...:
,...
pi,
a___
una quantitat de cotó que li permetia
de fabricar cinc o sis peces de teixit.
n
:,.
r
>< 5„ i „ . 1 - .,
Fabricades aquestes, baixi a Barcelona a vendre-les i ho aconseguí concedint un determinat termini de cre.,
dit. El negoci, pecó, no tingué res
de hrillant, tota negada que el deute
la sobreviscut als que feren ( s operacid. No cal dir que per al nou fabricant aquest cop representava un contratemps superior a les seves forces.
Aquestes, però, es multiplicaren, i en
vista de l'engany de que baria estas
objecte i del seu temperament conser- PAPIN, 20. -- TELEFON 32343. -- BARCELONA
vador i actiu trobà nous crédits, i engcga la industria. L'industrial havia
reeixit i el comerciant baria iracassat:
perä d'aquella feta, d'aquella primera
operació, resulta una compenetracii,
tan intima entre l'un i l'altre, que ja
Estaci6 de l'Automòbil TAR REG A i
per sempre mes a l'activitat de l'industrial s'aiegi la prudencia del comerciant,
D'aquí partí una tradició de fabricants que han contribuit espléndidament a fer próspera la indústria.
Aquest cas amb els corresponents
variante s'ha multiplicat a casa nosGasolina - Petroli - Gas-Oil - Lubrificants
tra. L'as han reeixit i se'n han anat
Pneumàtics - Greix - Utillatge - Recanvis per a
d'aquest món deixant una obra, ja
que una indústria és reahnent en
automòbils
molts casos l'obra d'in, borne, d'altres
han sucumbís veneuts per les dificulAvinguda de Catalunya, 45 Tel. 165. - TARREGA
tats. Tots plegats, però, han contribuit a crear el present brillant de la
riostra indústria.
El mecanisme Que aquests elements
de vida han creas en la societat actual no és pas una cosa facil de
considerar cense una gran atenció.
A la ciutat nornés veiem que tot UHOTEL PROVIDENCIA -- RESTAURANT
pen de la indústria i el comerç. La
cadena social és un element que alimenta i s'alimenta a si mateix d'aquests mitians de producció i (Finte,
canvi
La força expansiva de Catalunya
Habitacions amb aigua corrent. Cambra de bany
és un fet evident i indestructible. No
Calefacció central
hi fa res que de la rnateixa manera
que hom ha procuras en el terrenv
la
platja.
Junt a l'estació i Capella de
Davant
espiritual aconseguir l'assimilaciä del
nostre noble s'hagi procurat en l'asde Nostra Dona del Carme
pecte material posar-li enormes traves; i si en aqueas sentit hem aconCALDETES
Telèfon 1 7
seguit algun avantatge apreciable ha
esrat sempre a condició suc cris oblidessim de la nostra condició racial.
De totes maceres, tot ho hem pogut mantenir i tant les nostres in-

SOCORS, 17 -- TELEFON 21. -- CENTELLES

Casa Ballester

DE VENDA: A totes

(a 15 minuts de Castellar)

Tocant el MONESTIR DE POBLET
e— Coberts especia/ s per a excursionistes i turistes. -- Autos i òmnibus per a
LAMPISTERIA - VAPOR - BOMBES
• excursions.
Servei de taxis i òmnibus a l'arribada de tots els trens
TELEFON 1 2
OBERT TOT L'ANY
Instaklacions elèctriques Cristalls . Parament de ruina ▪
Calefacció - Termosifons
1, Informes a Barcelona: Carrer de la Princesa, número 7. --- HOTEL ...0
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Xarop Puig
Combat pulmonies, bronquitis, tos i totes

Pla d'urbanitzaoló

La silnació topogràfica de Barbera del Valles. el sen clima
ideal. les aoves aigües riques i
abundante i les aoves magnifiques i rapides vies de comuni'pació han fet que en poe temps
s'hagi collocat a l'avantguarda
.dels llocs preferits per a aquells
que, fugint del remolí de les ciutats estrepitoses i inquietes, cerquin esbargiment per al cos i sed ant per a l'espera.
Hi ha llocs a Catalunya que són
excellents, però un dels mes destacats es Barberà del Valles.

. ,

FABRICA NACIONAL DE NAVALLES
FILHARMONIQUES PER A AFAITA:21 ALTRES OBJECTES
DE TALL PER A PERRUQUERS
MANUFACTURA DE GANIVETES PER A SABATERS,
DE TOTES FORMES I MIDES

Josep Montserrat
Telefon 28 --- C A LDETES

1
1
.

1

(Barcelona)

Hotel Restaurant Coló
Davant deis jardins pública

Telèfon 2. --- ARGENTONA
CONFORT MODERN - HABITACIONS AMI AIGUA CORRENT,

CALENTA I FREDA

BANY.

Hostalatge complot de I. » olasse, a 1250 ptcs. - 2. classe, a 9 ptes.
Se servelxen coberts des de 5 pessetes
Algihe potables - Algües carbónIquea - Algües ferrupinoses

t

1

pivendr ea , .8 d'abril de 1934
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Indústria 1 Comerç de Cataluny
I Les Festes de Primavera
Llibreria
OR.E,L
2 ::
14926
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distries com els seus representants merciants. Comerciants de detall i
es evident que cenen una personalitat
pia i ben definida, de manera que

articles catalans poden competir
qualitat i quantitat amb qualsevol
es tranger i que els nostres emissaris
erats sem arreu coneguts i apre¿jato.
No obstant , per una d'aquelles paisdox e s tan corrents en la vida bu:nana. la nostra indústria te potser
ar,a tara considerable. Es l'exclusivis0e. Aquesta obediencia a la tradició
ha fe: que poques coses coneguéssini
mes del teler i aquest ha esdevingut
factor principal i gairebè exclusiu
el nostre esperit industriós.
I és que si ens entretinguéssim a
numerar les possibilitats d'implantar
indústries inèdites al nostre pais
nnerem que realment en son possli
bles moltes que s'han negligit. Per
altra banda n'hi ha moltes de les eseib:ertes que no tenen cap relació amb
que ens són tradicionals i estan
n neons de gent aliena a nosaltres.
Fa de mal dir si aquest exclusivise dels nostrcs in3ustrials equival a
perjudici o a un profit. Perquè
11 casa que s'ha iniciat en una
anat mantenint de gei
ó. és evident que
recoció en generaci
de suportar-la aquell esperit
rontinuitai que fa q ue es manringu,
propietat i une ni:1107i. tot adaplantse a les necessitats i exigències de cada
¡r oca.

Per això no és estrany que tant els
iabricants com els propis obrers del
pais posseeixin les dots que els ha
eroporcionat l'exercici tradicional doca indústria en grau eminent. t que
tls resultats estiguin en han/ir:tia
:ab els factors que contribueixen al
rd descabdellament!
Derivació de l'activitat industrial és
evidentment l'activitat comercial. Un:,
tziastria sobressorttnt requereix
(7 m-:ere adequat. Millo; dit, d'un

sie-

roma d'indústria se'n deriva un siscomercia!. Una i altea es corni ntenten per a donar l'e de la vide
ce, regula un país. Així. dones.
eren, con, el nostre país ha donat un

major, compradors i venedors de plaqa i de vi.tge.
Tant si es tracta de persones latereSSades directarnent en la venda d'un
producte manniacturat, com si es
traca d'aquests que tenen la missió
descampar - lo, la indústria catalana
ha produit un bon contingent d'homer
abnegats. avesats al viatge i a la
taula divers a ; a compartir en indrets
allunyats de la präpia llar hores alegres i penalitats de teta mena. Tot
això mantmtint sempre aquell humor
adequat per tal d'entrar a la casa de
comerç amb la boca riallera i el rostre optimista. disposats a conquerir
un marge de simp atia que predisposla persono vis:tarta a l'interès per a:,
productes que eón objecte de comen,

Cal que aquests bornes tinguin
bona reserva dalló que horn acornena do de gents. Solament ami el3
productes tenen sovint entrada en indrets a voltes insospitats. I com que
la hendat dels nroductes és qui comolenienta no solanient el tracte sino
la persistencia i l'adhesió a determinote productes, no és rar que a travè.
del comerciant una indústria pugui
nernetuar els sea; productes o aseezurar-los per un temps indefinit.
Cal. dones, que es mantingui aquesta comunió entre els elements cm,
constitueixen la indústria i els factors
comercinls. La indústria necessita del
comerç i acniest necessita de la indUstria. I cal que tinguern en compte
que els uns i els altres eón la bast
de la vida d'un puls que corte el nostre
s'ha Iliurat a aquestes activitats tan
n'enes de perspectives tant ahir com
avui.
Aquests elements vitals necessiten
no obstant. altres cooperacions.
:es de les persones que menen el.=
destino de la nació. Cal que elles
s'identifiquin amla el treball quotidil
i ructädic de l'industrial i el comerciant. Cal que exnerimentin la necee-

sitat del progrés i la prosperitat, tota
vegada que un país indigent no por
de bon tros rendir tot aquells fruits
nue sétil necessaris per a fer un paper
ontinge,t considerable de bons co- lluit en el concert dels nobles.

Boters,

DICCIONARI

POMPEU FABRA

L'obra cabdal de l'infatigable mestre
'fflet..nnn•nnn

TALLERS LLORE?

Caldereria i Construccions
Especialitat en tancs
de gasolina i petroli
Galtés, 2 - Telèfon 13933
BARCELONA

Gran Hotel
Restaurant

REPARACIONS I AJUSTATOES DE PRECISIÓ
(Antic cap mechnic de Linles Aérles Latécotre)

JOSEP

ESTACIO DE SERVEI
LUBRIFICACIO ALTA PRESSIO

Assortidor de gasolina -- Olis

Petrolis

”n•nn •••n•Mm..emb....1•nn ,• nnnn •••.”.•

Telèfon

I

44444.4444

Garatge Canony

Estan acabant-se els preparatius
de les festes que per a commemorar el tercer aniversari de la proclarnació de la República s'han organitzat sota el patronatge del Govern
de la Generalitat i de l'Ajuntament
de la ciutat. El pes d'aquesta organització el porta la Comissió de Pestes, que presideix el conseller regidor
senyor Massip, la qual integren valuosos elements reprcsentatius de diverses activitats ciutadanes.
El conjunt del programa és realment d'un interés extraordinari i digne de la nostra capital. Per aixè, no
dubtem que el seu sol anunci haura
ele promoure vers la nostra ciutat una
gran afluencia de forastero, tant
les poblacions catalanes cont de 'VaDE
lencia i Mallorca i d'altres indrets
de la Península, d'in es tenen noticies d'haver-se organitzat diverses
caravanes. L'animació que portaran a
Barcelona aquestes festes seré una
rontinuaci6 de la registrarla durant
Pasqües, la qual, per la importancia
que ha assolit, palesa que les actuals
circurnstancies són, malgrat tot, molt
favorables per al turistne barceloni.
Dintre el marc esplèndid de Mon'luir tindran Non els actes mis importants del programa, corn és el festival popular que ha celebrar-se el
dia 14, en el qual prendran part els
orfeons Cataiä, Gracienc, de Sants.
Atläntida, Banda Municipal i tres
robles de sardanes, formant un con--1--.>:---:•:.---:•:.=
__=—Z-7-.:•:--_-:.:=-i-7-'
=:•:-__-:•:= junt d'un miler d'executants.
__-- :•:=
--=:.:_
II-'•:----:•:-- - :•:-_.1_
El ball dels mercats, amb l'elecció
de la seva "reina", sera d'una novetat
!(!
i d'un interès popular que segurament
assolirà un veritable exit. Aquests
actes del Palau Nacional, precedits
per la recepció oficial que tindra lloc
a la Generalitat, pel concurs de car-

, -1-J71
,"
Hotel tstrach
Motel

:..

formaran un conjunt dificilment superable i digne de la commemoració
que es tracta de festejar el dia 14.
Des de demi, dia 7, fina el dia 13,
hl ha anunciats actes esportius
caricter internacional, la ¡ira nocturna de flors a la Rambla, curses de

brans, concerts per la Banda Municipal, audicions de sardanes, balls al
Palau de Selles Arts, concurs
gAncia de carruatges a Sitges, el campionat del món de billar i la primera
representaci6 de gala de l'Opera
"Amaia al Gran Teatre del Liceu. a
carhec de les masses corals basques,
que tindrà Roe a la nit del dia 12. En
l'aspecte artistic tumbé hem de registrar el concert de la "Massa Coral
de Romania'', de Bucarest, que enmeneara per la nostra ciutat l'excursió que projecta realitzar per cota la

CARROSSERIES
REPARACIONS

Víctor Egea
PLANXISTERIA - GUARNICIÓ
Pintura a la nItrocetlulosa

Urgell, 229 al 233
(Anex als Tallers Renault)

Telèfon 31182
BARCELONA ,

..:

RESTAURANT

d

rosses florides i carruatges i pel con-

cert simfónic que donaran els orfeons
Catala i Base al nostre teatre Liceu,

:.:

OBERT TOT L'ANY -- GRAN CONFORT
H
SERVEI DE RESTAURANT
:.:
COBERTS I A LA CARTA
d
:.:
C A LD E T ES
iltll TELEFON 16

GRAMA ROCA de M. Casanovas
Preus especials per a institucions religioses
SERVEI A DOMICILI
Scipió, 5 * BARCELONA * Telèfon 74373

TALLERS DE CONSTRUCCIO I REPANACIO DE MAQUINARIA
Esperialilat en IPs de blanqueig, tinb n reria. apreslos, estampats
i acabats, etc. - Cilindres de paper i de catitxú - Prernses i bombee
hidràuliques - Iteparael6 de motors de gas i aparells de vapor
ESTUDIS I PROJECTES - INSTALLACIO DE FABRIQUES

Magnifiques habitacions
amb aigua corrent
Casa especial per a
VIATJANTS

Antoni Soldevilla

Aving. de la República, 19
Telèfon 29

AUTOMOBILS I CAMIONS CITROEN

TallerS i despatx: Consell de Cent, 481 1 483 (entre Näpols
TELEFON 51985 -- BARCELONA

CAMISERIA I GENERES DE PUNT

3. Casanovas
Antiga CASA COLLDEFORNS
Telèfon 74574 -- BARCELONA -- Salmerón, 69
Rebudes les novetats de primavera en sueters, pullovers,
bruses, etc. - Especialitat en camises a mida

HOTEL RESTAURANT ROGET

JAUME TURA
(
Propicia ri

LA BISBAL

Primer premi en el concurs organitzat per l'ATRACCIO
DE FORASTERS de Barcelona
OBERT TOT L'AM'

GARATGE

RAMON SANTESMASES

Habitacions amb algua corrent - Calefacció
Cambra de bany

Teléfon 9

SPORT

SANT FELIU DE CODINES

Tàrrega: Avda. Catalunya, 13. - Tel. 127

M. F.

Lleida: Britos, número 4. - Telèfon 216

••••••nMllebeealbeel.r.M.0nMM

Banys Montgat
acabats de construir en el seu edifici banys per ampliad'',
es restabliment. Cada un. tres esplèndides habitncions, menjador.
1.
. safareig. galeria, w. c., aigua corrent, gas i electricitat.
dos de 60 51 a son pessetes Eany. Visibles cado iba
Per a rriAs detalls:

14+6.0444•44.4444/14+'

Perruqueria 1 Perfumeria

FALQUÉ
5.

Passelg de la Duana, 4, segon, primera. Tel. 18958. - BARCELONA

EMBOTITS, LLARDS I PERNILS DE PRIMERA QUALITAT
SERVIA A DOMICILI

Emili Capdevila
Telefon 33247. -- BARCELONA

J. V.

Plaça de Sant Frenases, 15 Telaton 7

SANT FELIU DE CODINES

RESTAURANT 1 PENSIONS
Telefon 4
Servei: Santuari Ntra. Dona de la Cisa
Telèfon 5
SANT PERE DE PREMIA
/

IlIllIllIllsIll

TREBALLS DE SERRALLERIA
FERROS
Construccions Metälliques Armades - Artistiques Mecàniques
FABRICACIO NACIONAL DE BICICLETES I ACCESSORIS

i
:.:
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Carrer Llorena, 12 -- LA GARRIGA

Telèfon 68

Gran Hotel de Santa
Fé del Montseny
Gran confort * Servei acurat * Obert tot l'any
Bona carretera - Telèfon 11 - GARATGE

L'Art MetaPlúrgic

HOTEL DE
PREMIA DE DALT

Conrad l'intuí Vilarasau

Situat a 1113 metres sobre el nivell de la mar
a 70 quilòmetres de Barcelona

miura al cOslat de la Central Eleetriea, plaça de Sutil
Francese. 15. amb el sliel
de seny ores del tol Indonendent del de senyors, I
un 1 altre MornIfIcament muntais, Tempelita en elegancia
1 romoditat amb 015 rnfl!ors de la seca classe.
Per a mejor comMIllat. I a pinten) de les senvOres 1 senyoretes Interessades, es reserva Hora oporldlia que sigui
sempre a la seva satIsfamne, liele gattela natural de l es gneis
es pot reinear nies encara amb ami magnitle peuluat, segons
"le dernler rel" de Paris.
lucios econOnnes fIns al mes reftnat 1 de luxe asfalte, a
3 pessetes el litre fina a 21 pessetes, des deis periunla I
loctons econemiques riss al !T'As refinat 1 de luxe emane. a
T'al ., el 80./ es preferelx, Mi; nosires aravoridors poden esciaiir si 'u, mes els plasul 1 presenlar-se al mOn elegant
atob un status de dIstincie 1 riginalllat lueuperable. La
no s tl.a rldolssIma Colenla /infla tt lmnerlal" os 1,115, mes
"cine" que im colonles cha crea', 1 eh. sestees ohltides
de tocador 1 regal, la varletat (lela guate es Inesgoitible,
ragurell sempre en les "icoleites" de les Lel/es
NOTA. — L'amo d'atlues1 esublIment, nornenat cielegít
de l'Atraceld de Inrasters en aquesta vilo, per tai n'informar
sobre cases, pisos 1 torres per Hogar, suplica a toses les
tamilles que desitgln passar el proper esIlu en aque;la peblaeld se serveixin pasmar CO,,,
avlat udllor por armesla Delegarle, pula que en esa eontrari, 1 negut a la gran
Uenianantssa, no se'ls podria romplaure.
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DE LLAUTO I METALLS SIMILARS

superhoment restaurar,

CANSALADERIA I XARCUTERIA

tiPPER DE SEPULVEDA, 186

L'amo d'aquesta antiga
tan acreditad, rasa, destt)äs ute corre s ponee ato fa,
vors cada Ola mes ere/.
'tenis de la seva r.ombrota
dIstinglela cllente/a, a obserle' 1 rom a denle de gratitud enrere ella, ha volftut
enflorar l' e, tablinient a l'al•
juro dels minors en la seva
classe de la capital.
A l'erute, els salons del
Olt establiment estan Installats a l'espalostsslm ettl-

FABRICACIO DE TOTA MENA D'ARTICLES

METAL.LURGIC
VULCANO
Producte per a netejar esmalts i mobles
Agència KODAK
PLAXOLINA

P. PLA 1 AROS
Santa Coloma de Gramenet - Tel. 39 S. CBARCELON A

ULTRAMARINS -- VINS I LICORS DE MARCA
Conserves de totes classes. - Pastes per a sopa. - Espeolailtat
en cafés. - Materna de porc tot l'any. - Embotits 1 pernils elaborats en aquesta casa, - Sers el a domicIll - DlposItari
deis Bombons ESTEVE RIERA

CASA XAMPENY
Telèfon 30

CALDETES

Sant Josep, 4

CONFITERIA I QUEVIURES
Elaboració diària de pa de Viena

Antoni Falgueras
Especialitat en pa d'atnetlla
Plaça Guimerà, 15 - Telèfon 71 -- VILASSAR DE MAR
TRANSPORTS

LA VASCO RIOJANA
»agá, 273

-

BARCELONA

•

T.IMon 74740

TRANSPORTS RAPIDE DE BARCELONA A 01205
peatent per leradoesa, Calaborra, Pamplona, Ladeado, SUS" Sant SebeatIle
Bilbao, Santander, Torrelavega I Oviedo
1.000 QUILMA RRRRR DE RECORRIOUT, 1.000, «N 24 NORIA
PREDI'

RIDUITI
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LA

Divendres, 6 d'abril der 193S

PURLICITAT

ESPECTACLES
TEATRE COMIC

Teatros

DRVISTit

5: LA CAMISA DE LA
10 . 111. frInclo
cl'homenalge als 'atoes de

Aval, tarda, a les

POMPADOUR. nit, a /es

GRAN TEATRE DEL LICEU

LA CAMISA DE LA POMPADOUR
amb mallo de la 100 . representarla). Se •
nicle fl de testa pels bailarais Juanlia
liarceló 1 VIcenc /leyes, la folk-lorista
allana Olga Arenas I rematen b bulto!) Idol
del plIbtic barcelont

Avul no hl 113 funFastas da prim
ció. DIJous, estrena de l'opera basca del
mestre Curial AMA1A. 111 aren part lar.
reó Eurlso Abesbalza, Pis espaladanraris.
eta tristelaris I formell un conjunt de
230 execulanis. Continua obert rabona-

PAU HIRTOOS
que cantar/ a honor deis homenatlats, les

ment

Aval, lerda,, ,a tea 1
III ‚0 les lo;
REVISTA PARAMOUNT, ALIAS LA
CONDESA, alub Allana Skipworth,
6corge liarl 1 Binara llenad (a :es
519 tarda 1 a les 1014 ras). COCKTAIL MUSICAL, ando Bing Crosbv,
Jark Oakle I Judilh Altan (a les 4 00
la les 611, I a les 1130 nn). Dos

fIlms Paramount

OLYMPIA

Toleren 1010 1
A Ir% 510 1 a les 10 . 10, 180 I 1/11 re•
presentadons del poema en vers de Jebe
Varia Pemän EL DIVINO IMPACIENTE,
v^r la pi an companyta del Teatro fira•
Ira. de Madrid, en la (mal rigurèn Ricardo Calvo, Alfonso Nano., RowrIto lelaatie, Josettna Santaeularla I Francisco López Silva, Denla, larda I nit, I illurnenge,
a les 330, a les ii 1 a les 1015: EL DIVINO IMPACIENTE.

CIRC EQÜESTRE
Telefon 14540. Avul, divendres, nit, a les
deu, amb un selecta 1 varias superespeclacte Ile pronerisslin ordre, en el qual Ire.
nen pan 24 atracciona novel a Espanya I
mlegrades per 434 artistas, que formen el
programa moliste.:

MOREN0 18, modern styl Jongleurs
4 OLGA STATIII, 4, els osos de la peda,
Or denes al Winter Garden de Berun
3 DARV1LS, 3, bellIssImes acrObates con.

TEATRE NOVETATS ;
EL

Japonesa d'Europa, prOcedenis del
llanura", de Londres
A Plural, • plural

per la gentil parella Donen-Mira.,
Nit, a les 10. primer gran te“2,ai
ora-a/1112a/ pel "lila Granen", en
Qual, scrim proclamarles Ira Falsa Olatriste. de Barcalona-clutat: EL LIO
PADRE I EL CANTAR DEL ARRIERO, pel coloSsal Marcos Redondo.
Orquestra Symphonie Boye. Pre-en.
/amó de les bebieses que han oblin•
gilt el 11101 (le Miss DIstricte rnesies. pel rapsoda argenti J. J. Iflurrlgano. Cobren per Cecilia Gubert 1
Antoni Miras. Xerraine ga ['tontea per
Rulo Paria. L'e s tili s ta Satanela. Ralls
tiples anillases per Soledad Mironas. M'alela per In ,Ploin, Nido-JO.
Dama. larda: LA DOLOROSA, prr Vi1.-Godayol. MARINA, per Caber-Miru. Nit: LA ALEGRIA DE LA
HUERTA 1 LA PARRANDA, per Marcos Redondo
Despaix a comptadorla
Asia/. estrena (le

"Pzd•

GERMANS DIAZ

TEATRE POLIORAMA

Companyia de Combe:lee Cbmlques
LUPE RIVAS CACHO
Avul. tarda. 1/4 de 6: CLOTI, LA CORREDORA. Nil, 1 / 4 d'II: AQUI ESTA MI
Gran

MUJER. nespres de rado rumió fi de testa_ "Bombones mejicanos", per Lupe Rivas Cacho. Dernä, larda I nit: AQUI ESTA
MI MUJER. Dlumenge, a les onza del mati, rerital de balls clàssics, de caracter
espaynol. per Emma Maleros , Pianista:
Diana Pey, Guitarrista: Miguel Borrull

EL BE BLANC

n••••n•.

per Marina Palmero, Saquea, Aquay lva, ateriera. Gran presentarle.

BARCELONA
1TEATRE
Companyia de Comadla
Heredia

p(r Invitació) i

ft RIO DORMIDO IHISVInaona
quart d'onze:

EL RIO DORMIDO

Tarda, a les

dissable, tarda / nit:

4, darreres proJeccions

de
EL BOXEADOR Y LA DAMA
Producen:, Metro Goldwyn Mayer
Aval, ni!, a les 10, estrena en sessld
de gran gala, a honor del Cos Consular de Barcelona de la grandiosa
110011°c rió
LA REINA Cli/STINA DE SUECIA
per Greta Garbo 1 John °liben
Producció Metro Golciwn Ii asee
Nota: Aquesta pellicula no es ',topetara a cap salo de Barcelona durant
la present temporada

El. RIO DORMIDO

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia do JOSEP SANTPERE
Avul, divendres, nit, a les deu:

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

•••811n11•••n•>11WIMM•efflen•••nn••nn••n•••n

d i.Atfons /Mitre I música del mestre Stinyer.
150 vessIts nona de la casa Carol und
/dan% 11 deCoraclons noves de Balile,
Lltils I fluyó, Ballables de Roberto. Glrls,
despalza

SPLENDID CINEMA

PUBLI CINEMA
ActuatItato mundial.

Jazz, pianos
a tot seis centres de loca/Data

L'emoclonont superprodurele. Paramount,
TEATRES
en espanyol,
BAJO EL CIELO DE CUBA
Apolo. — Tarda: "Vosle sera meva"; nit,
per Lupe Veteo I Lawrenre TIbbet
"I
a
:Cm
tosa".
EL MUSEO DE BETTY (Mbilionst
Estrena de l'emorlonant superprod ueció Sarcelon. — Tarda 1 nit: "El rio darro
Parainnunt, 1'11 esnamni
Cómic, — Tarda I nit: "La camisa de fa
AD108 A LAS ARMAS
Pompadour".
per Pelen llaves, Gary Cooper
Eerarnvyaotl
o
s.„ — 10 0111 "El rel fa lreballs
1 Adop taba Menjuu
Nou.
Tarda I TM: "El per. Valbuena". "Ciuceleras". "La alegria de
/a burile"; nit, "Vaya basada" I "E:

be hlanc".

Rosetas.. — Tarna: "El punao de 1.0505"
"E/ ronde de Luxemburgo"; sil: -Gran
fPsiivsl organitzat per "El Dia
II

Olympl.,
Cm eacirlIzs,17.
o
am
T dC/ n
la enrula
ra"; nIt: -Aqul está rnt mujer".
Rocrnili e.7. Tarda 01:1 "Et alvino gripaPmelg de Orada. 2S - Tal?. I 3S52

11MMIS

MISIA

%Nalgas

-

Documental.
Simia contInu•

Etc.
Butaca UNA PESSETA

Avul, sessió conitnua. de O a 8, 1 nit,
a les deu:
L'exlt mes gran de la temporada

Dofta Franeisquita
Nota. — Les taquIlles estaran eher.
leo cada dla, d'onz e a tina, per a
despaixar loralitats ando cine dies

d'anticipació

•••n10.1•111.841.4n••

CINEMA ESPLAI
CORSEGA. entre Mantener I Arlbau
REVISTA PARAMOUNT. ENTRE FIERAS 117UnI1C,. SAMARANG, per in-

/latasta montes a :a
tarda)
LA CANCION DEI. SOL
rhl gran tenor Laurl Volpt

(ligones de la

MONUMENTAL
continua 31 5 lar lai -se necesita un rival". -La novia de Esecitila". "El tune
1 i:atita :gasta.

ROYAL
continua 315 larda: "Audiencia Imperial'',

-re necesita un rival". -El túnel" 1
D1051505
»NEMA e PEDR•
Continua 345 tarda: "Rancian Dinamita".
"Dos buenas e:unan:das". rmaneego
botica" 1 Cómica

finirileIPOLL
Marta.

115 - Talaron 81222

en

complaure els nostres visitants, els
quals, en veure la nostra ciutat en
plena festa, s'emportaran de la sera
estada entre nosaltres la millar impressi6, la qual cosa desmentirá, una
negada més, les llegendes depriments
de qué sovint es fa ohjecte el nostre
país i quedaran acreditades novament
les seves condicions d'hospitalitat.
Els ciutadans de Catainnya i e/5
dels pobles germans que han estat
especialment invitats a les Festes tindran arnb aquest motín un nou pre-

leal per associar- se a tot el que representa el regim instaurat l'any
toll i renovar la compenetraciO i
l 'e n/Av-izan/e rimada que va fer pos-

s 'I;e ;a seva proclamad/a,
El programa anunciat té tota la
nostra adhesiét. La seva organitzaci6
no dubtem que reeixirà completament. Ens permetrem, no obstant, de
fer alguna ohjecci6 en el que es
refereix a la forma com Ola portal
a terme la propaganda. Tal com sha
realitzat, amb una gran premura de
temps, no hi ha duhte que haurä de
fer que almenys el públic peninsular
prengui interès per aquestes Festes i
que siguin en hon nombre els forasters que seran els nostres hostes;
pertl, ja que s'ha parlat del seu interés
turfstic i ele la conveniència que
aquestes festes quedin ja establertes
per a celebrar-se cada any en la mateixa data, ens permetrem d'atontellar que en endavant es tingui en

compte e/ que faro altres capitals
europees quan voten atraure el públic
internacional amb motiu d'un esdeveniment extraordinari. La propaganda
slauria 4e fer d'un any per l'altre,
intensificar-la considerablement a
mesura que es van apropant les dates
de les Festes. Aquesta propaganda,
dirigida hähilment a les Agències de
Viatges, Companyies de Ferrocarril i oficines de turisme oferint l'organització de viatges a tarifes reduides, i a "forfaits" econOmics, aconseguirien, no hi ha cap dubte, per
a la nostra cintat un ¿sil que beneficiaria ex traordinaria.ment els interessos del nostre comete i el bon
nom de Catalunya, qUe és el que més
importa. Aquest principi, que és elemental de tota pro paganda, que va
esser lamentablement oblidat pels
nue organitzaren la passarla Exposici6 Internacional, seria imperdonable que no el tinguéssim en compte
en aquests moments qiie no falten
els bornes de bona voluntat i el desig
de Irr les coses ben fetes.

HOTEL SIUMAil

Sortides de Barcelona: 5 mati
i 4 larda. Arribadas a Tossa:
9 matt i 7 tarda. - Sortides
Tossa, 530 mal( i 3 tarda. Arribailes a Barcelona: 9 mal
i 7 . 30 tarda

Francesc Macià, 20. - Te!. 7
TOSSA

P. O. LL.

Adolf

Zerkowitz
STUDIO FOTO ARTISTIC

ItIMINI INDUSTRIAL,

FONERIA D'ALIATGES
ESPECIALS

Corrfbia, 2 - Telèfon 14255 Luchana, 114 - Telèfon 51712
BARCELONA
BARCELONA

Kursaal. — "El adivIno • '. "Amnr, honor f
comándalas" 1 "El hombre Invisible".
Laietana. — "IlasputIn y la zarina", "El
neo" I "Fantasta
r alle de los sorpresas", "El Ifn dc Bor•
Malastic. — -Unidos en la venganza'', -Se
lwiesIta un rival" I -La canción del

Varietats 1 Mercedes FIff.

Sa-Ta-Clan. — Varletals, Rosita g allea I
lIla leagul
Pompeya. — Inau g uraclõ de la tempera*
de primavera. Grans atraCclons.
Edén Concert —
ta -Jo.
Momia Rouge. — 50 artIStes, 50. Ronde,
11.1 1 Angellta Martin.
Starnbui. — Germanes Iberia 1 Ethel
Ceuta.

DIVERSOS

stierte".

Intlm. — "511ster10 de los sexos" I "Ch.

Malean barba — Orquestra excentriq
The /lapo' Jazz.
fls/6 Dore (Granja Royal). — 10 Crag
Bes.
Triana. — Tiple caro llamee, dIrlais De
lilo !Intitulo.
Gasa Labre. — aval 1 cada dls. Tilo dar,.
sant
Hotel Bit:. — Avul I cada dia. The

sant.

Mundial. — "Pelarlo flotante", en aspan raya "La gran duquesa Alejandra".
Merina. — "La 151:1 (1P tas almas peral.
dau", en espanyol; "flonny I "Jugan(Pi s e la vida".
bletropoI. — -El diamante Orlow".
Monumental.
“Se nerrsda un rival",
"La novia de E g rucla" I "El 'Ami".
Mirla. —
de la vida - iunlra•
rwmt larda). "La propia culpa" 1 -E:

ddlig10".

/aria. — "Mujeres de posttn" f ondfo".
Paria. — "La tasa es seria". •Pandy" I
-vuelas mis canciones".
Mil carteros",
Pit " " lace. — "AntlY
-0I rey de la plata" i "Catalina de BuPedro. — "Ilanrho Dinamita". "Dos bite.
nos camaradas" 1 -Mancebo de botica".
Publi Cinema. — Reportatges d'actualital.
Principal. — "Prosperidad" 1 "Barrio
chino".
Rambla.. — "Las telefonistas" I "Vue1. mis canciones".
Roya!. — "Audiencia Imperial", "Se norr o tto un rivis:" 1 "El túlter.
Salect Cinema. — "Condenado" (firtlea•
nieta torda). "La Justicia del fuego"
"Dime quien eres tii".
Sale Victbrle. — "Ecialr Journal", "Ne.
dando en seco" 1 "Idnlo en el C.alro".
Smart Cinema. — "La din y la espada",
en espanyol, 1 "La gra nduquesa Alejandra".
Splendid Cinema. — "La quimera de Hollywood" i -Bajo el cielo le Cuba".
-Guerra de valses".
— "Sangre roja", "Griffer entre

El que diuen

CURES

rABAT

CINE RAMBLAS

HAMON

Rambla del Contra, 80 - Tal:. 5 8972
Asul: NATURAL
REVISTA PARAMOUNT

wtS
tv.2.72:m.

Las Telefonistas
per

51agcla Schuelder

Vuelan mis canciones

dencio.a opereta, per Marta Eggertb
(Sessi6 continua)
0,4o,

ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe, 3 Cm a 131
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mbnica, 29, segoit
(Oberta al públic tots els dies feinert,
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una &len-latí)
Academia de Ciencias i Arta —
Rambla dels Estudis, 2, pral.

Valencia,
Asid,

els guarit

215-201

Toleren

15

w12

gràcies a la Cura N.° 13, din el senyor Josep
Salas Castro, habitant a Bujalance (Córdoba),
Aguilera, número I, en el certificat de enlució
que ha Ungut a be enslar-nos en el qua l
diu textualment:

N16

"La CURA Nürn. 13 de l'ABATE RAMON ha restablert
"°•""'°
la
salut, avul estic com pletament
nota lloança es queda patita davantguarlt, faci constar que
CURA Núm. 13 de
¡'ABATE BONION, doncs gräcles a ella la
estic vlu 1 sä."

72936

divendres, larda, a les 445, 1 rni, a
dos guama de deu:

11, ,./0.11

tel

ECLAIR JOURNAL
NADANDO EN SECO
Interpretada per Joe Brown, Ginger
sera 1 Fuina, I

Estic
víu

Lo solut
per les
plantes

SALÓ VICTORIA

047—

Rt.

LES 20 CURES UrGI«
DE L'ABAT HAMOM

dono sa,

o

IDILIO EN EL CAIRO
delicada comedia austral. dialneada 1
cantada en trances, ma g na crearle de
'mama Multar 1 Ilertry Rousell

meravellós métode de curacló Der mitlis de PLANTES. seta la
medicacie natural, sana. innocua 1 segura que restableix la
salut. Na exige:ten un reglen especial d'alimentad&

Concerts

GRATUIT

w42

Orquestra Pau Casals

HOTEL
RESTAURANT

PI en.

8'30

/a capsa
per a un
mes de
Inocua-

ment

Nora

Liasoi

mtieueweabledie.•••
-a'-'

Unja del Pral a Plaça
dEspanya 1 viceversa 11

La Pratense
HORARI

SORTIDES DEL PRAT
51511
101111.5
ñ'30
9'30
it30
1'30
2
2'30
7'30
S'30
'31)
9
9'30
130
10
/0'30
55'30
1130
g'30
12
;7-30
;'30

Esplèndid servei a la carta
coberts
BANQUETS - LUNCHS
BODES, etc.
Servei a domicili

_c_.

Proa Meta

HOR ARI

la Lis"

Sonidoa da la

pluç.a d'Espanya

Al vil
NOTA DE PREUS
Pral - Pla tas d'Espanoa o

5

vIceversa
63 cls.
Anar 1 tornar ecodnle. (Es
despalma nantés fins a
I..s S del mal' I sOn
talids per a turnar rIns
al colse de les 935 de
la pina d'Espanya)
95 cts.
Marina - Plata despanya
50 els.
Alldó - Fla ea d'Espanya o
viceversa
30 cts.

'31)
;'30
8'30
9'30
/0
10'30
11
1130
12

TAIWA
12'30
110

2'30

4
1'30
5
5'30
6'30

NOTEL-LX. •—• L'horarl pedal
st les cIrcumstancle4
b0 demanen, arisant aMb anticip &
cie al melle.
modificar-se

Els assenyalats
ALTRA.
asterisc funcionen ilnicamest
elS dlumenges,
un

Pral de Llobregat, 28
de 1933, — L'EMPRESA,

5s•30
0
9'30

ataos;

O

so
TRANSPORTS

LA VASCO RIOJANA Albert Horta
Aragó, 273

Representant. de Henry Clay ami
Boch C° Lrnited, de l'Havana, i
de les fabriques de cigarrets
Lattrens Ltd. "Le Khedive",
dolo eigarrets americana "Chesterfield"
del paper de fumar
"Ahrolie", 110 Paria
Ronda de Sant Pera, 42, segon
Tel i.don 13302
BARCELONA

Carrer
Clutat

/9 •

0Vo

Empresa de Autobussos
del Prat de Llobregat

Ramon Arcarons

interesaant (libre. Envieu
aquest armad cOm a impresos.

un

Senyor Director de Laboratods Botánica 1 Marfns. Ronda
de la Unlversttat, ni,rnero 6. Barcelona,
Serviu-vos enviarme GRATEITAMENT I SENSE COMPROM1S
el Manatí mensual "LO que dicen los curados" 1 el llibre "La
Medicina Vegetal".

n bon,•,eo.J.

Obert tot l'any
Coberts des de 6 pessetes MOLINS DE REI
Telèfon 36
Pensió des de 12 ptes.
On parle françals
Si parla Italiano
English spocken

MUSIC-HALLS
Apolo. —

vetletMg de

WIIBM.MIYIMeemee

Pedra artificial • Paviments Granet de marbre Marbres artificials, etc., etc.

SUCCESSORS DE BARGALLO i Cia.
Fàbrica i despatx: CALVET, 51 (Camp d'En Galvany) — Telèfon 76576
BARCELONA

Diorama. — "Boliche", "El fraude" 1
ii ttnnsleur, madama et Filby".
— "La rancidn i1l sial" 1 "Prados en la venganza".
Excalslor. — "El rabanero" (enleament
tarda,. "El rey de la pista" 1 "Cata.
/lita de Rusia".
Fantasie, — -Felipe Dertlay".
Fémina. — ..Dnlia Fraterisquita".
Fragell. — "El cantar de los cantares" 1
"Era Pianola".
Gana. — "Adiós a las armas". "E/ rey de
la suerte" 1 "A toda velocidad".
Irle Park. — "El cantar de ins natares", "Manoteos" I "El rel de la

espanyol. per Nancy Carro!!

El diamante
Orlow

F. Pere Dolcet 1 C., S. L.

-Fra Diavolo".

Triomf. — "El cantar de las Cantare:,
"Tenores y ladrones" I "Agalla& rir
les".
UrquInaona. — « El boxeador y la ano,
Volga. — "IlaY Ventura y su orquesta
- vino y espuma", "Timbucloo",

Unidos en la venganza

15111, divendres, tarda, ses ..1,5 rontInna de 4 Palau Minio. Catalana. Concert. de pria 5: ni!, a bis O: la preciosa opereta
mavera. Mangueada, (1/marres. I I d'abra.
Pro g rames detallada a:s establanents
naisica, egueix obert l'abonament a la
Unid Musical Casa Werner, Pasaelg de
Grada, 54. Els abonats a la darrera temporada de tardar lIndran re s ervattes thirs
Inealtlats fino al dissable. tila 7
per Llano Hold 1 15011 Peirovitch
localitats fins denla, dIssable, Ola 7

MOSAICS HIDRAULICS!

i en l'esportiu sera tumbé
san notable esdeveniment el concurs
diviació organitzat per l'Aeri Club
de Catalunya i el campionat de Catalunya de fons, prora "Jean Bouin".
Aquest programa de festes ha estat
superat poques vegades a Barcelona;
per això és d'esperar, que batirá de

CINEMES
Actualltats. — Reportatges d'actualltat.

Aman.. — "Dos corazones y un lampa"
-Los hipas de los gangsters", "Los enanos del bosque" I -Su gran sacrificio"
Arenes. — "No, Di y ella". "Un profesor
Ideal" I « La flor de Ilaway".
Arnau. — "Adiós a las armas", "Mi debl.
Intaa" 1 "Abias terremoto.'
Avinguda. — "Ondas musicales" I "La
n'a s eara de Fu Alancbit".
Barcelona, — "Adiós a las armas", "Alma
erentaitro" I "Prosperidad".
loan. — "Prosperidad" I -Barrio chino".
Bohéme. — ".Adlits a las armas", "A lo.
da velocidad" 1 "Lady Loa".
Broaoway. — "Diablos celestiales". "El
neófito" 1 "Torero a la fuerza".
Bc:cehr.n..1a. — "Ranrho Dinamita", "Dos
buenos camaradas" 1 "Mancebo de notica".
S OS O, — "Querernos Cerveza" 1 "El te•
Bof

4 larda 1 930 011: "Melottla de la vida"
tinlicament tarda
propia culpa". - El
Pegg S Shannon 1 1.ols Wilsoa

n••n••ne•o.11.›,•,.

Península,

Programes d'ami

81111

ORAN TATRE COMTAL
Continua 343 tarda: -El hitnrin de :a
victoria". -La propia culpa". "El dativa)", Peggy Shannon t Lois
Noticiar! I Dibuixos

Aval. divendres. lar g a, a un (Illart
de SIS. 1.0 d'almnament a benefici
ol . la Sala Ami de Gracia (entrada

Es

LA FIESTA DEL REY COL
ollbulios en color)

amb Gaby alorlay
Es despaixa per a la sessió numerada
de dlumenge, larda, a les 6

els asos de la gracia, eta millors clowns de
l'Opaca, Novatas - 01 iglaalilul
LELEFANT-RIVIJE, del raplta Wald, alela:Os 1 divertits truco
8 ZENGANOS, 3, les lluernes vivents
7 OLIVIERS, 7, original troupe escandinava
SALONS CINAES
4 KADEX, 4, emocionant acte ami
BOL/DEN-CARDEN, els eh-listes «moteeTIVOLI
burlescos de l'"Empire",
4 tarda I /O r/11: "Guerra cle valses", ReAUSSIE, EL CANGUR BOXADOR, atracc10 nda Manee I Paul tinrbiger. Noticiar! I
II opon la Ice
esporlita que ama I aplaudirà lot Barcelona, número de grandlós tal; a Europa
GAMO'.
4 tarda I 10 nit: "J u s tl rla alvina". CharI America
les Laughlon, COmIques I Dibuixos
Director de pista: SI. Serrano. Augustos
de solree: Papi, Antonia, Miguel, Silva I
CATALUNYA
Tunt, Orquestra del Sindicas Musical de
Cata/un - a, diri g ida Del Mestre JavaloY 4 larda 1 /O nit: -Hola, hermanita". en
L'empresa de POlympla adverteix al publIc espino-d. James Min. "La lev de/ talión",
.Speneer Traca' I Clalre. Tratar
que a pesar de t'enorme pressupost d'aquest suparespiectacle intarnaelonal reglKURSAAL
ran els popularlsslms preus de 3 pessetes
la butaca I 1 paseata Pentrad• general. 4 tarda / 945 nIt: "E/ adivino", "Amor,
Es des p at xa a comptadoria I ale centres honor y camandulas", Slim Summerville,
"El nombre InvIsline", en espaldea.
de localltatz de /a Plaça de Catalunya I
Noticiara
del carear d'Aidana, 12
ACTUALITATS
Demä, dissabte, 1 alinearte, tarda I nit:
grans [encinas
De 330 a 030, I de 930 a 1230: Re•
portatges de darrera hora, documentals.
dibulios I "La 1:11i1 de los cisnes sEvestres"
•ALACIII
TEATRE NOU Continua AAAAA
4 tarda: "Anny y los rallareis".
Gran Companyle LIrler:
"El rey de la pista". -Catalina ite Rusia",
DIroccie: P. SEGURA
Douglas Falrbanks. Jr. NotIclarl
Tarda, 430. Halagues a 2 Mes.: pene.
EXCILSIOR
ral. OSO, EL POBRE VALBUENA, CAR- 4 tarda 1 930
nit: "El caballero" (MalCELERAS 1 LA ALEGRIA DE LA HUERTA.
Nit, a les 10. Butaques a 4 pies 1 ;VAYA cament larda). "El rey de la pista". "Catalina de /Unta".
Fairbanks, Je.
HAZARAI Exil de clamor
Nolidarl

LA CHULAPONA

Denla.

DERBLAY

Pilar Blanco
as Cardona
Gloria Libran
Ballet StraPpy
Arel Faya
Hit, a los 10, mala 'electa

a la báscula

• CHONC-WONG, 9, la mIllor trcome

El conde de Luxemburgo

Nil, a un

¡fas ritin

FELIPE

PADDY

Talaron 80015
Avul, magnIfic programa:
El gran film d'esplendor
LA QUIMERA DE HOLLYWOOD
per Genevieve Tabla I Pat O'BrIen

Journal".

estafadoreS de trae" 1 "Susana tiene
secreto''.
Triana'. — "El cantar de IN ran

• lea quatro tarda, a proas Comtal. — "El himno de
novela de una noche' 'I "Papiros
ta vleterla", "La
popular.
noche" (Unicament larda).
propia culpa:s i -El diluvio".
Villanova‚ Mel' Nan, Benamor, Partirla, Comedla.
X111
— "La virtud quebrantada" I
—
"Condenado",
"Una
hermaniMuy Flores, Mery Bou, nobles, Posarlas,
a las armas".
ta deliciosa" I "La manda dei ruego".
TurquesIta, Hermanas Franrls, Fina Carol,

VUELAN MIS CANCIONES

Consell do Cena, 817

de talión".
Capitel. — "Justicia (n'iba".
Collaeum. — "Altas la condesa" I "cocttan musical".
Céntrle cinema. — "Cabalgata", "Un plato a la americana" I "Vitrina".
Colom. — "Palacio flotante", "EI fiarle
halado", "Amores de otono" 1 -Eclair

Ceda dio,

torsionistes del Clrque Medran°

PURAO DE atabas

Irene López

As 01. larda, de 4 a S; in!, a les den:
Gran Salt de neme tionand en el merave•

EXCELSIOR
Bar dancing

5 CHRISTIANUN, 5, meravellosos saltaaors

Companyla ItriOs LLUIS CALVO
430. F11/1aqile.5 des de 2 pleS.:

Tarda,

040. ti ntilior programa
Sareelona: Revista. LA CASA ES SERIA
Janet Gaynnr en la sa y a gran producc10
1.81 n10, 1 JU. 1111,

COU/CUIA

Catalunya.... "Hola, hermanita" 1 "La ley

MUSIG-HALL INTERNACIONAL

de

romances dels primera ríeles de "El hilesped del sevillano" I -Los gavilanes"

TEATRE ROMEA

Diversos

-

BARCELONA

-

Telefen 74790

TRANSPORTS RAPIDS DE BARCELONA A GLION
passant

Saragossa, Calahorra, Ramplona, Logroño, %Merla, Sant Sebastia,
Bilbao, Santander, Torratavega 1 Orlado
1.000 QUILOMETRES DE RECORREGUT, 1.000, sis 24 HORES

per

PREUS REDU 1 T 8

Llegiu LA PUBLICITAT.

Propagueu-la!

Ciriquian

Procurador dels Tribunals
Carrer de Barbati, 12

Telèfon 10363
BARCELONA

14a T.

S. F

Programes europeus
selectes

114444444+0444444444444444444 19'30.—Torre Eiffel, 1.389 me
tres. Con,-ert simfönie: Festiva
Beet hoyen.
18'48.—Roma, 2I m. Cancel
-1
Liszt.
20'00.--atilis, 369 m. Corlee
AMADEU TAPIAS
simfónie.
20430.—NscIonal anglesa, 1.5
Completament reformada. -- Aigua corrent a totes les habitacions
metres. "El intrninú lila", operel
de Ctivillier.
Esplèndid servei de Bar
20'10.—Poste Parlsien, 313
Comer!: "Les nits persPs",
CAFE-EXPRES
Saint-blaens.
20'15. — Eatutgard, 523 ni
Plaça Major, 11-13. -- Telifon 3. --- P A L AUTORDERA
tres. Simfonia en mi menor, d
.ss-144.**444.6•44.•44444.4444.4...e»14444444444~44444444.444144.444.64.pessereeppro44 Bach.
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