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DIARI D'AVISOS I NOTICIES

ANUNCIS I RECLAMS SEGONS TARIFES

LA PUBLICITAT
BARCELONA

mIlltmetres, Temperatura actual/ 126
graue. HumItat relativa: 81 Der cent. Ve1C1e1121 del
vent: ealraa. VIsIbIlltat horItannlal, en pronsedi: 4
quilòmetres. Estat•del cel: roben d'Acu. 1 Ast. En les
narreres 24 ¡lores: Temperatura maxlma: 164 graut.
Temperatura mlnlma: 103 grima Remueves del veas:
131 quilòmetres. PrecIpltarld, nulla. Insolacla en el
dla d'ahlr: 6 hores Ii minuto.
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Cerdialment, però amb tota
franquesa

presentació del (buril Samper
Tranquillitat absoluta ELS ANARQUISTES al Parlament dóna lloc a un intens
LA CONSULTA
a Catalunya
debat polític
1 ELS POLITICS
ALS LIDES

El Primer de Maid

L'organització de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya (1)

En els escassos incidents ocorreguts a la
Península, resultaren 3 morts i 16 ferits

La

Per

votada la
confiança al Govern

217 vots contra 47 és
Lanunci d'una propera conversa
per JOSEP MARIA PLANES
entre els que pregueren part en la
consulta eobre "que penen els joves„
Com tothom sap, en l'etapa de cons- vida de Catalunaa. es feren fonedissos.
ha motivas un cert movirnent de
piració que va comentar-se en caure la sense oferir can mena de resistencia. No
Madrid, 2. — A les 4. 20 de la tarda recorregut tenses vegades de la benvocorrespondència, principalment sobre
dictadur a, i que dura lins a l'adventment calgue pan una dura re p ressió Per a re- 5 obre la sessto; preside»: el senyor Al- !enea i de les obres realitzades, amb la
miestions de detall. Entre les carte
de la República. existiren contactes entre cluir-los. Un simple examen de la si- ba. Les tribunes i els escons estan plerts. critica de les minories. Jo em proposava
rebudes, perea n'hi ha una que toca
els politics republicans i els anarquistes, tuació sembla que decida uns els mes Hi ha gran expectació. Al banc blau panificar els esperits. 1-lo he repetir tenun problema de fons: la firma Joan
mes hect dit, amb les restes del gran abrandats a adoptar una actitud de rru- hi ha tos el Govern. Un secretari dena ses regaties que gairebé ha arribar a é3Vilarós, un dels joves que responguenaufragi de l'anarquisme organitzat que dencia.
lectura a l'acta de la sessiä anterior, ser un tapia. He aconseguit tria gran
Yen aquella consulta. Com que les
provoca els set anys de govern de PriEn "El Movimiento Obrero Estado!". que es aprovada.
part del que ern proposava. Tumbé he
idees i els sentiments que agiten la
mo de Rivera. No era ras la primera de M. BuenacaAa, poden, lleairs Desde
Es dóna lectura a dues comunicacions, aeonseguit, tense deecabdellar totalment
conacienaia novella del nostre corregada que els licuases politics cercaren el año /923 ni un solo Cantil., .VaCiOnal. denant compte de la dimissió del Govern les easencies del regim, la collaboració
responent Són eis d'un cert sector de
ia coliaboració dels liders del sindica- ni un sola L'omite Regional hade jado de presidit pel senyor Lerroux, i del nom e de grano seders de l'opinió. Wenorgula joventut catalana, creiem que hi
lisme.
estar en contacto con Ins elerneMos Mil- nament del nou, presidit pel senyor Sam- Neta° d'haver resolt un punt essencial
escau algun comentar:, sempre dins
Amb motiu del moviment revo!uziunari /ices, no para imPlantor la República. per.
del meu programa: la qüestió deis hauna cordialitat que no exclogui pas
que foil, almetes en ¡atendía i que tingu. sino pata acabar con el rég imen de faEl senyor SAISPER comenaa el seu vers de la clerecia, que contribueix conla franquesa.
eix l'Assemblea de Pariameataris llar:unja que nns ahogaba a todos.
Per
discurs.
Després
de
saludar
la
Camsiderablement a la pacificació deis esJoan Viles: 6s no assistiri a les nosdel 19 de juliol del 1917. aquests con.A cantinuacia. afegeix:
bra, diu que aquest Govern es diferencia perits.
tres conversea. Tem, potser, de pertactes ioren alguna cosa mes que un
..11 implantarse la dictadura, el CcuMté de l'anterior, solament en que aquell era
Es refereix a l'amnistia, i diu que sendre-hi cl temps. Prefereix abandonar"canvi d'impressions Els anarquistes dc Necintial. reunido en Sevilla, no sé lo presidit per una persona illustre, pres- se ella no era possible de restablir la
nos als nostres errors. No creu en
Barcelona, sentpre tan diaposats a irr la Une hizo.
tigiosa,
i
aquest
el
presideix
la
seva
mopau
espiritual. L'he abordadaihe aconelles que ell CO diu democracia burrevolucia uue es presentes, toparen and.
Joan Peina, en un discurs pronunciat destia. Afegeix que pensà constituir un seguit fer-ho. Això ha estat com tua
geaa (d'on ha tret que volguem aruna no dissimulada resistencia deis so- en el Cortares extraordinari de la C.N.T. Govern d'àmplia concentració republica- triomf del costee programa i corn el
ribar a tal o tal altra solució?) i ens
cialistes de Madrid. Aquests, gens mél de l'any 193i, va dir:
na, i no sisa pogut fer més que el que compliment d'una prometenea. Seguidadin a propósit del que ell creu eis
respotuable, i poc atines de l'aventura Pel
Voy a relatar otro hecho. La ¡rifen- s'ha fet. Manifesta el senyor Samper ment el senyor Lerroux explica els tras
nostres postulats: "Si no serveixen, a •
sol gast de l'aventura. no acabaren de gortr,'a establecida con Sánchez Guerra. que a. enemie
pramarnes. E! del Ge- Mas seguits fins a l'aprovació del p-ovosahres, petits burgesos, classe mitIligsar and, els representants del saulica- en el aula 1028. Yo era secretario del
jana, us toca buscar-ne daltres per
lisme barcelon. Un teatimoni presencial Comité Nacional. El Confite Nacional
poder anar xerrant continuament. Es
cuota una entrevista que tingueren ales- estaba disPuesto a 110 Unirse Can las deper això que no penso intervenir en
hores, a Barceiona. Salvador Segui, An- licti:es Pollinos, Pero resultaba ime en el
aquesta conversa respectable que hagel Pestaaa, Miranda i N'alero ami) Pa- misma Pleno se halt:an designado a toma
ven anuncias."
blo Iglesias. Aquest, després d'es:catar Comités de acción, compuestos Por los
De primer antas-i, a través da amb aire displicent i atub creixent sor- grupos anarquistas y ¡sor los elementos de
Tuest esta, endevinern l'heme. Un
presa ¡agilitat dels ptans i. soketot,
la Conkd:ración. Unos Comités de acbon xicot. 1 com ho coneixem? Pel
manera de tirar al dret (me Ii oferien els (MY: mixtos.
gas: que mostra envers la paraula
anarquistes. els uals com gairebé r em
1' mientras el Comité se asordaba /t1Ugruixuda. Es un cor que s'esbrava i
consideravea que el momeas era-are. cho de establecer conlactos con los elejuga a fer por. Sentimemalment és
a p ropiadisfini per a fer la revolució so- mentos políticos. los Comités de acción
net i clar.
cial, els conteste:
mantenían relaciones serias con estos elePrimer de rnaig a Barcelona. L'a rritada del viatger, per l'estació de
Llistima que tingui un concepte
—Ustedes. los obreros tuanuales.lo van mentos politices y con elementos miliFra nça
tan ncgre de les coses. Patria, Deasi; pera nosotros, los intelectuales, lo tares.
mocracia, Parlamentarisme, Llibertat,
el veis les families respective!. E:s remOs de diferente manera.
Era de sopesar que la diada
etcètera, que seas per a ell? Esca de
Desistes de l'Assemblea de ParlamenY entre tanto colee el Comité no Poguerres, pastura intellectual de per- per poc que el temps se la mires mula cine-neo i tcatres s'orinal:ten de amas taaia. el Crmite Revoluzioaari acorde
dio pactar ron los políticos, creimns gue
sones d'una mentalitat igual que en han; ulls i es decidis a fer bonança, a Roni.
una
raza
eeneral
revolucionaria,
seaunpndiamns salvar nuestra resPonsabilidad
Les autoritats va:1 prendre precautemps feudals, maneres de morir-se l'aprolitaria tothons per anar a passar el da a lora.
ciona:saas Boas centrias hi havia des - ciada per la U. G. T. i la C. N. T., cae (enfocando a un Pleno Na.-ional. V que
de fam, etc.
escate el 13 d'agost del 1917. El n10- éste aceptara la reshnnsahilidad en todo
¡tenues
(orces
de
seguretaa
a
pea
i
Aixi
va
ésser.
en
efecto.
1
això
tot
La propietat individual li inspira
i que el dia no va alear-se seré del cavall. A les barriades extremes sam- ‘iment dura vuit dies i acabó amb la caso: y se convoca' al Pleno Nacional
aquesta refluid:
condeinna de Beattito, Largo Caballero arre ttn'n luaar en 29 de nihil de 1928.
"De la tan }loada propietat indi- tat i que, adhuc, hi llague moments ba :atarla muntat un servei de viai- Anal:tan ) i Saborit a cadena perpetua.
Y rema Pleno. por unanimidad, incluso
lancra, ei qaal, pern, no inri nexisar:
vidual i l'estimació que Ii tenen els que va ploure.
Angel Pestaaa fou nomenat per l'Or- la deleoacian de Castilla, con:inn estaEl fet és que ja de bc-n mata tant CU cap mornent.
pagesoa, no s'explica d'altra manera
ganitzacjú esteta d'enllac ata els ele- blecer sola inteligencia con 1ns Políticos
que no sigui un cas d'embrutiment de Barcelona cata deis setas ravala
inents notifico. Tractà, 5egons cll. anib y los nriEtares."
EL MITING D'ALIANÇA
sztallectiu, ajudat per la ignorancia i de:5 poble5 deis voltees, la gent,
el Duator Julia. amb Franceac Macià
OBRERA A MONTJUIC
amb el cistell ben proveit de vianda,
que tenen de totes les coses."
atnb Marcelli Doill'agos La primera en- L'època Berenguer
Heus aqui quant a la propietat . i eis va sortir de casa ben disposada a fer
El Comité Local dallattea Of.rera ti evista se celebra a l'amiga **liaison
pagesos. La pedregada, la filoxera i un dia de camp. Les estaciona del celebre ahir al metí un miting al Pa- L'otee". III assistiren. ultra Macht i
A la caiguda de Primo de Rivera (28
les ventades, ni res menys els acapa- Metro engoliren gent i ntés gent ser.- lau de les Arts Decoratives, de Mont- Pessaaa, .-1natt Sane:anca/ 1 Jatuale de gener del 1930 ) el Comise regional
radors fan de llar propietat un escla- aa parar gaircbé durant tot el mata juic. El miting estava amniciat per Brossa. L'enderna. Peslafia parla amb clandestí de la C. N. T. residia a Bavatge disfressat. ridicul i abjecte.
El tren de les Planes et, veté envart a les deu. Pera les portes del Palau alarcelli Domingo. el qua!, per cert. fou dalona. Aleshores es trasIlade a BarNo cal dir que ens sap molt de 7, " r una ganta-ata inacabable, use no s'o:miren fins &fiares de Les onze detingut aquella mateixa nit. De totes celona, i la primera reunió celebrada tingreu que el nostre senyor Vilarós ja
El nou govern. D'esquerra a dret a, asseguts: senyora Manco, Pita
aquestes converses eui sorti un Pla. Nus- gué lloc a la Secretaria dels Cors de
tan jove estigui tan fastiguejat; i
Romero, Samper, Cantos i Roch a; drets: senyors Salame Alonso,
- diu Angel Pestafia — nos com- Clavé, en un centre radical del carrer
encara ens commouria mis si el seu
Cid, Hidalgo, Cirilo del Río, Guara del Rio, Villalobos
Estadella,
prometíamos a mantener la huelga ge- d'En Guardia. Aleshores formaren el
tedi del món no l'expressés a través
I Ir anzo
neral toda la semana; Marcrlino Do- Comitè Regional els segiients delersats
de tots els tapias de la literatura somingo, por su Parte, se comprometía a dels Sindicats: Mayo Ferran taletallarcialitzant barata.
redactar :01 manificsfel vibrante dirigido gia. Aquest Sindicas cama tres vegades reno que presideixo — afegeix — és el jecte. Diu que voldria donar detalls miNosaltres no ignorem l'existencia
a la oPinión Pública Y a revocar la or- de delegas i el darrer dels tres fou An- mateix que el del gabinet del senyor nuciosos sobre aquest projecte, pera que
del dolor humi i sabem que la bona
dert dada a sus amigos de Tortosa: Que gel Peatafia); Climent (Arts Gráfiques. Lerroax que ens preceda Aquest que no ha portat els papers i documents
politica té per objecte de reduir-ne
mientras en Barcelona no se Proclamase També canvià els delegats. que ¡oren. presideixo subscriu íntegra la declara- necessaris. L'amnistia ha arribat a tots
els limits. Pera) d'una manera conla República, que ellos na hicieran nada despees, Molina i Santia go Fernarxiez1; ció ministerial feta dcs d'aquest mateix per un iguaL
creta i quotidiana, no a través de
instandolns. en cambio. para que se lan- Bernat Pou (Pell); J. R. alagrinvä lloc pel cap del partit radical el 19 de
L'amnistia ha aasolit un quórum
somnis i de boires.
zaran a la calle inmediatamente. 1' Ma - 1Construcci61; al. Hernandez Wußtaa: desembre. Sóc un home modest, de poca no igualat a les Corts de la RepúNo sabríem, corn ell ens invita,
Barcomprometía
a
trasladarse
a
L.
Ruiz
(Barbees);
cid se
Guillen/ (A)imenta- talla, i no em re:ereixo precisarnent a la blica, amb el qual es demostra que
prescindir de la realices dels fets.
a es Blaruni.r. armar a Ins hombres Que ció); Joan Chiva tFabril i Textil); Bas- física. Ja coneixeu les meres idees i pro- La sentien el majar nombre de peonaens consta que el patriotisme mal
pudiera y ron ellas dirigirse a flareplona amas (Vidre. Mas tard iota substituit per ced:ments. Les meves idees les vaig ments i voiuntats. Alarma que l'amentes divideix els bornes; pecó, a
sublevando antes a todos los pueblos Por Marc Alean).
crear i alimentar amb Blasco lbaitez, nistia no ha produit cap alarma. Asrnalgrat de tot, existeixen les sacioCamenaa ràpidament la reorganització Costa i Pi i Margall. Els meus proce- senyala 'arador els seus treballs per
donde Pasase.
nalitats i qui ho ignora en paga les
Letroux deja almhores que rlintre tres dels Sindicats anarqui,tes de Catalunya. diments san .suato. Heus ací. per tant, a ampliar la zona de la República incon5eriiiincies. Per una altra banda,
diem seria a la presa, o a la Presidencia Ei secretarias del Camita d'aleshores el 'neta programa: Justicia, generositat i corporant-hl el màximum de voluntats.
ell bé accepta una divisió molt més
de la Repablica. A darrera hora decidí escriu:
linia recta. Despees el cap del Govern Tumbe afirma que l'amnistia no pot
artificial: la del; bornes en ciases
.41 acto de tomar tnsesijn. como bue- din que el gabinet que presideix no s'a- servir mai perque entrin a la Repúpassar la frontera.
que es fan la guerra.
nos soldados del ejército proletario, en- partara del dit pregrama.
blica el; que al dia següent podrien
Tampoc, donada la imperiecció huL'anarquisme
tendimos que lo Primero era estructurar
atacar-la.
mana, ens pensem que la ilibertat i
la Región Catalana en Secciones nutó- INTERVENCIO DEL SENYOR
Es refereix als orígens de les difedavant la dictadura
la democracia no tinguin els seus iniinnias, teniendo en cuenta las caracterisrencies
entre el Govern i ei dispenLERROUX
convenients d'aplicada, i estem conticas einnerafiens y topográficas dr las
sador
de la confianca. Explica el deuEl sol fet del con d'estat del 13 de comarcas. muro asimismo su tali/ira sovermuts que alta d'apedaçar cada dia
El senyor LERROCX intervé a con- re que tenia de promulgar l'amnistia,
seternbre del 192.1 ion suficient per a cial y económica. Trazado el esquema de tinuada..
alguna cosa que no a a a nota. PePrimer de maig a París. La manifestació comunista
si be el Govern no pocha sancionar
dealen tota l'organitzaciú anarco-sintlica- trabaio. nuestras actividades sindicales
ra no en treurem mai la conseqüènM'ataca° per tal de complir un dole- la manera de promulgar-la, i com que
cia que el despotisme sigui capaç
,111:112 pila danys
enttlearon en frreciPitar los aconteci- rás deure. La me ya emoció és gran i no hi ha y a cap mes niitjà, varn acoranava engruixint a mesura que trans- la qual cosa fea creare a molts dels lista. La gent Queen(1111.2
certa
manera,
de la mientos reculiteionarinS eme se í-islum- profunda, pera em considero ara amo
de donar al rnan un repós que amb corria el -metí i traslladant-la als assistents que reate salaria suspès. havien disposaa
dar que l'amnistia es acomulgu,1s com
proa feines lt asseguren la llibertat
brabon en el ambiente general del Mis de la mese paraula i de la mes-a sere- més aviat millor, si be tornant a qui
boscos de les Planen. El Tibidabo, No obstant l'acte 5e celebra.
i la democracia.
.Presidi l'acte Sedó, de l'Alianea.
Establecidos los enlaces, con todos nitat. Alguns han dit que maleara d'ab- l'hav:a atorgada la, confiança presiden• a dir, tot
alontiuic,
Vallvidrera,
és
1, sobretot, volt/ríe:ti que la conaquellos elementos disgregados por una sentar de la Cambra. No he emprat ni cial. DM que abans de la crisi, eB
Feren ús de la paraula diversos oraversa vinent enes amb tota espon- ei cintura de muntanves que volta dora entre ells Andreu Nin, de
falta de relación, arte cortó la dictadura empro la fugida com a táctica.
tenia el propòsit de no contestar la
taneitat; pera, ens doldria perdre el Barcelona, era un formiguer.
Diu seguidament que vol explicar el ere-canta que Ii anunciara el partit
empezamos a planear las Posibilidades reNo cal dir també que els trens l'Esquerra Comunista, i Jaume Mitemps remenant tòpics del color que
volueiOnariaS, Para la ruta establecimos mis sòbriament possible la gènesi i des- socialista, mal orientat per una falsa
siguin. Creiem que la joventut té el de la costa i els del Nord s'einpor- ravitIles, pels Sindicats exclosos de
unos contarlos irise Permitían estar en re- cabdellament ele la darrera crisi i la informada,, puix que abans que zot
al eare de cera el concret, la vida. i taren molla gent a fan. Barcelona la C. N. T. Tots parlaren contra el
hmi,i 9 constante sin grandes disPertrlio: sera actuaciú en ella. Assumeixo—diuell rolla la conservació de tots els
no pas de pair malament les teories Va nuedar materialment buida, i pre- feixisme.
ni
correr el Migro de detenciones. Es- totes les responsabilitats, perquè en ca- respectes con5titucionals. Manifesta el
hacia anunciats J. G. Gorki i
ja revellides ee la generacid ante- sente un aspecte una Mira trist. L'a- J. Hi
tos
secretos
dr
organización
interna
dc
sos
ccm
aquest
la
responsabilitat
cierrenpeyró,
que
excusaren llur amislegria de la cimas es traslade al best.
senyor Lerroux que es venia dedicant
rior.
las fuerzas revolucionarias, a pesar tic, peil al Govern i especialment a gal el atmb tot entusiasme a què la RepúJoan Vilarós i tots els que pulsen I no hi hacia tari ni turonet dels que tanda.
derroche de dinero harta confidencia, ja- prehleis. Remeda el caracter rninorita- blica tingués ein
velten
la
ciutat
al
can
del
qual
no
fes
Canas adequats. El
EL
MITING
DEL
com ell poden qualificar de xerrame
GLOBUS
mris llegaron a conocimiento (1,- las autori- II del seu Govern. Res tan dificil—afe- Gavern no ha tingut la menor clau-calresdi5put av- cabrioles el fum de les cassoles darS'hi havia anuncias un míting, a
dadeS.
A
pesar
de
que
el
tristemente
re.
geix—com
recorrer
dkaela.
el
cuasi
que
jo
he
(Sroneir
a la pagina 5, Col, 3)
tat. preecindint de retarles i de fór- rtas en plena ebullició, i on no se (arree dels cornunistes del partit
lehre Padilla se jactara de tener en "cinmales Ilihre a ques. Ni, assistiran a la sentis ressonar el so d'unes caneons. espanyol. Hi assistiren alguns oratura a sindicalistas anarquistas", los
La diada del primer de maig, que dors, perra com que el pablic
conversa deis 30ve5. Hi assistirien si
hechos ocurridos confismait q ué Putas
era mea
n'anunciessim una prometent explicar asan ja no és una ¡esta protestatäria, e5cas, els organitzadors el suspenVía,: en Babia , en cuanta al innvimiento
la teoria de la felicitas social i la ans be s ' ha convertit an una lac- gueren, El mateix va succeir amb
revalurionario patrocinado por la Confetada magna, és una ¡esta de pri- lacte de propaganda societäria que
reeepta d'adobar el mana
deración Nacional del Trabajo.
mavera, essencialment popular. l'a a l'Hospitalet havia organitzat l'AteNo pretenem tant Es tracta
El 4 d'abril del /9.10 el era/eral Descom .-tarar, clinrutir. treballar. resultar magnifica.
nta d'Estudis Socials.
pujols, aleshores governador quaen suma. Qui senti inquietud que hi
I el que és més digne d'elogi és
nitza
una conferi, nria. a la qual asedoL'UNIC INCIDENT
vingui. El que, tot cofoi, sassen da- que no es produí ni un sal incident —
turro ell. el general Mota. Director geneDE LA DIADA
munt una teet'a, realment hi perdria exrepte el lamentable aacident ocorral de Seguretat i Anerl Pestaña. D'ae i temps i el furia perdre. Nemas ens regut entre Montearla i CerdanynL'únic incident ocorregut fou en
(mesa el general Mola en fa una tupermrtem de donar-1i un con g ela Que la --. ni al dins de la ciutat ni als una agencia de transports que es
nona
S ilueta . en el reli Ilibre "Lo que
fici un exornen de cnnaciencia i que afores.
dedica al turisme situada al carrer
ro sute". Entre altres coses. din:
repaa5i rada dia anal) ull critie que
Gravina, anomenada Agencia CanuVestía ein Pulcritud, dejando entrever
es el que ha tret dels "Ilihrea" i L'ATUR VA EZS ER ABSOLUT des, cm es presentaren uns individus i
con cierta habilidad su condición de
"opuscles da propaganda". De vegaA BARCELONA
invitaren els conductora de dos autotrabajador.
des molas emaussns d e pensament es
ears
a
abandonar
el
treball,
sense
Les autaritats de l'hora tractaven
L'a , ur a la ciutat va Cocer total. aconseguir-ho. Feta
redueixen a uta mera peresa de rela
invitació
els
saber
quina era l'actitud de l'organitzafl exionar, i això si que fa ben poc No va circular cap mera de vehicle desconeguts desaparegueren.
cié
anarcn-sindicalista en aquells moes
dels que
dediquen al transport da
jove.
ments. Segons el general Mola, Angel
aci pocero punt. Hein al:mi/ciar viatgers. Els estarles estigueren tan- LA INAUGURACIO DEL CARPestaña va dir:
RER DE PRIMER DE MAIG
que el nostre parlar s'inspiraria en cate. Els quioscos de diaria sanearen
l'a s é que se ha diehn Por allí. no in,
Amb gran solemnitat tinqué lloc
sentiments de cordialitat; aixà n'ex- al migdia. .A les masc.mis la manca
perta dónde. ni cuando, ni ran qué fines
custara una franqueen que judiquem de cotxes féu que alunas dels viat- l'acre de donar el nom de Primer de
ave eriste inteliaencia compromiso con
que ea el mallen hamenater que pa- gers que eaigueren a Barcelona s • ha- Maig a l'antic carrer Nou de Sant
determinad(' sector político. esto. sadem fer a la sin e eritat i Ileialtat del gue s sin de rarregar la maleta a l'es- Francesc. Aesistiren a l'acte elements
lve ser falso. ir absurda: hasta m'acre
quena i portar-la ella mateixos a de la Casa del Poble de la U. G. T.,
nostre corre5pnnent.
la histnria de la U. A'. T., sir normas
l'hotel.
que este situada al mateix carrer.
su ~Aorta. La Coriferlerarinn co PueRossend LLATES
Els cales i els bars, tot i que no
Sembla que entre els elements cede Pactar tui con unos ni ron otros. Pero
P. S. — Arnh motiu de la celebra- eren servits per la dependencia habi- maniates es cofia organitzar una mas
(lora es arte ve rd (en morar simPati,
cío de l'As r emblea anual del partit tual, es ameren melt soncorregins. nifeatacia que haría de surtir de la
aquel r&ain t en que mn's cerca la coloque
d'A. C R. la can a ersa no podre ce- 1.a gent que, no veient el da segur bretxa de Sant Pau. La paltaia adopSil ideal. Esa es tnIn.
tenint por que pingues, no s'atrevl te precaucions, sense que li calgués
lebrar-se pe: sota aquesta setniana.
Josep Maria PLANES
La data sera el diurnenge dia la da- a anee a passar el dia a lora es refu- int e rvenir, perque no s'arribe a orga- El president de la Generalitat, scnyor
miese mes, al mata a les nube. Queda gie en aqueats establiments. El5 taxi, nit zar.
Companys, conoce la primera pedra
(1) Vegits LA PUBLECITAT del'
convocat tot el jovent de Barcelona. que circularen pea cantal: 5 eren a rta- 1.4 les pagine, 5 i 7, informarla del Pri. del monument a Francesc Lairet
stars 21. 22, 24, 25, 26, 27, 2S i 2Qué .? Tambe 63 ua govcrn r ont, aqusst?
Local: Cert r Catalants 5. sPo. pral.
daits pela solera i porli.ven a , b -nat : . cr de 3faio a F.
ta'egi'5 informada a la pas. .)
re.,••••-•/•••,.
(Cfriii-curn I
C3 tm
i Pcnt.
•

A París, un drup cl'extrernistes es fa amo,
durant una nit, del passatde «Cité
Jeanne d'Are»

El monument
Layret

Els pr on it o ni s

Dijous. 3 de meig de 1934

LA PUIELROIPTAT

L'acte de collecació de la primera

seona
sessió del Ple Un dote de sabo- L'aeeklent trälie del Primer Je Mai*
pedra al monument de Frenan layret
de rAjuntament
tatge contra la thl tren atropella us grup que
Revea« una *van solemnitat
Lee minories cropodeid provoquen
Companyia anava a una fontuda 1 cima
interminables debate
quatre morts i deu ferits
de Tramyies
La

Dimana al mal, diada del treball. ra pedra al mou tunen t s •afec t ua arab
va teme lloc I anunciar acte de la col. una gran letutllesa. El eenyor Com.
locarin de la primera pcdra pee al !meya posa una paletada ee material
menument a brancese Lairet.
una altra el senyor Eduard Lairet,
A dos guares i quatre minuta de sis mayor Segarra , que ja és dir, per dis•
Abaste de l'hora assedyalada s'ha- i aiXi s'etectua la coilocacid de la priría congregat pels voltante tic la tala- mera pedra.
de la tarda d'altir es repten la seseió entir les atribucione del Conseller de Cirea de Sepuevena i inunediacions de la
del
Ple començada d'Hura i deixant dis- cularle (el senynr Vachier, no cal din),
Ahir, a dos quarts dc nou del mati, taren del fet es trasladaren als hospiEn retirar-be el senyor Companya
Ronda de Sant Antoni un gran nom- i altres autoritats de la plaça de Se- cutides tres proposicions de la Lliga de
va ocOrtor SIR itt igmentabie a la via tala, ienit que poguesain reata 4/aclareEl senyor Duran-Reynals precisa
Resulten
amb
desperfectes
bre de ciutacian, desitjosos de pre- púlveda foren aplaudits pci públic. jordre del dia. Aquesta segona
ció a tots els feries, degut a l'estat en
del tren del Nord, entre Montcada
aleshores mes: explica que totes les
senciar la cerimònia, a la qual ha- Algú va lamentar que no haguessin que sembla que sea a fruís/t, tindri les disposicions d'altas reglamenta estan
berdanyola, prop de la "Font Puden que es trobaven la majoria dells, Alsen anunciat la Seca assistencia les estat colocats altaveus, cae serie. mateixes caracteristiques de discussions intitules en el que es discuteix, Ales. tres camionetes del servei ta". No és pes el primer ni el peana guna dels dita ferits manifestaren el que
eutoritats.
ni, probablement, darrer, si CS
acaben, ele dir i, denles, donaren alguns
aquest, n fou posiible sentir he els prolixes i interminables.
hoces el senyor Duran i Ventosa deAcucinan taraba a la alaea de Se- decursos pronunciats.
La Lliga hi té a la tercio de Presst,- mana que s'aclareixi l'estil, i s'accep•
en cornpte que es traca d'un revolt detall' del fet. Les diligencies del Jutde reparació de vies
púlveda nombroses comissulns en repostos quatre proposicions mis, la mona tal el senyor Hurtado fa una petisa
de via que descriu una verba molt jat trameses al Jutjat de Sabadell,
piestutacO dels Lentas d'Esquerra, VISITA AL DISPENSARI CEN- de les miele relativa a unes obres que esmera, i s'aprova la relació de faculp ronunciada i cm, gairebe és material- al qual correspondri instruir el sumari.
Ateneus Obrera,
TRAL ANTITUBERCULOS, EN iMPertert 6.44.3' e8 Deseca per habilitar tats dele Consellers Delegats. Per6
A. D. a.
Anit passada, a tres quarts de deu, mera impossible dortar-se compte que El tren causant de les desgracies era
cerera, totes
per a garatge un pelan de Montjuic, por- no pas encara, perquè encara ha de sis desconeguts, pistola en mä, entra- el tren s'acosta fina que, com aquel) electrie, i, segons hem ressenat ja anCONSTRUCCIO
llur s respectives
banderes, qual cosa contribui a dotara un debat d'un volum que el senyor parlar el tienyor Pastor sobre les
ren al garatge que la Companyia de gei dita es troba damunt de la gent teriorment, anava conduje pel motorista
El senyor Cornpanys i autori_
nar una brillant nota de color a lacte. lats
Pi i Sunyer ara notar que aqueas Ajun- facultats del conseller de Cultura i Tramvies té instalar a les seves cotDe mis a més, la gene ha pres el \'ictori Garcia Carbonell, el qual també
es dirigiren a visitar Eedifiri en tament
Tal com assabenarern eis lectora
deu administrar mole bé (tuse contestar-li el sensor Serra-Hunter,
costum, en babear a l'estila:e de preste declaracida sense que pogués doco la nostra edicto anterior, al centre construeció, situar al cerrar de Ter- l'oposirió tira d'agaiar en aquestes co- i ara si que s'aprova. La Lliga acon- xeres del carrer Borrell, en la pare Monecada-Reixach, per anar a la nar detalls concrets de l'ocorregut, ja
que dóna al Parallel. Després de com.
cie la plaça, dintre deis jarcilns, s'ha- res i Amar (junt al de Joaquirn Cos- ses si es vol agafar en alguea.
"Font Pudenta - , de passar gel dret • que no s'adonà del que VII succeir fina
segueix salvar el sen vot. Senmre se
▪ien etestuat els trebalis preparato- ta. <Latina, a dispensari central.
El 5E113 Bausili relacionarä ab:O ande salva alguna cosa. Es concedeix una minar amb les pistoles els gyardiana aixb és, per la via del tren, en cornp al moment que es produi la desgracia.
Una negada allí el doctor Dencis les quatreorgrues
que hi ha al dit Palau pensió de 1.800 pessetes a la vidua que hi hIvia en aquell lloc, per tal tes d'agafar per la carretera que passa
eta per a la collocasio de ia primera va explicar-los sobre
També hi acudí el Jutjat de Sabadell,
el rerreny el i que no pogut
remire, ja que — del "sereno" Izaguirre, mort en el que no es moguessin, van dirigir-se al pel pas a nivell del tren de Sant el qual sa començar
pedra al monurnent. La comissio er- que serien les diverses dependències
a instruir el 1111111dipesit de benzina.
garatzanora les autoritats a mesura que coro construeix. Els silitants a- diu — són tan potents que poden ai- compliment del deure_
Joan, i com sigui que els trens de la ri, i ordene, denles, que fi:4min tretes
Com
que
en
aquella
hora
hom
no
yue arribaren, se situaren al centre ren grans elogis del projette, el qual, xeear cada una de vint a vint-i-cinc mil
linia
del
Nord
mareen en direcció unes fotografies del !loe on va ocórrer
Després ve que el sensor Roda acostuma a servir-se'n, la manega
tones (un creuer cuirassat?.
del jardenet, al loa on havia d'efec- com és sabut. es obra
esquerra, abre. sol dóna lloc a conVentura fa un discure de mai acabar
des arquiterEl senyor Frigola ratervé tumbé i Po r sobre les facultare, que creu exces- de l'esmentat dipòsit esteva Iligada fusions entre la gene la qual es ala el fet.
luir -se la cerimers.a.
tes de GATCPAC.
a una cadena. Els assaltants van arla cosa, naturalment, cap al costas le--ta
IDENTIFICACIONS
L'arribada del i'resident senyor
del contrari. Cal terliz- en compte
En sortir, el senyer Ccmpanys
galista i. per fer-he mes interessant. amb sives, dels Delegats. de Districte, i renar-la violentament i començaren lambe que al lloc on va succeir raeDE CADAVERS
Company; iota acollida amb aalaudi- dirigi a 'Hospital Clinic a vis
demana queanule I acord de la a botnbar benzina, ruixant el sól i
i
tar
les
puntee
dels
dits
sembla
que
vagi
Im
Llenes pei públic. Tambe hi acudiren victimes de l'accident ororregut a
cident, va essec un pas a una banda
El mort que va asee trobat a la
tirant-hi polsims de sal, menta mastega C. de (1 nue les delimita. L'encar- les camionetes.
tia conseilers senyors Setne.s,
partieres hoces del mati a Montada, articles.
regat de contestar-li es el senyor
Quan van creare que n'havien ex.- del qual hi ha mumanya i a l'alta via, que no foil possible, de momees,
Dencas i Comorera; ¡'ex-ministre del a la via del tren.
i ha un desnlvell verticaa de tres me- identificar, ho fou despea a BarceEl senyor Duran i Ventosa, com que Macip. Pecó després d'un altre dis- tret una quantitat suficient, van Ilan- tres que dóna al riu.
Govern de la República, senyor Marcurs del senyor Roda, durant el qual ear contra un dels cotxes una amlona. S'anomenava Francesa Llor i
el
senyor
Pi
li
ha
preguntar
el
criteri
de
celi Domingo; senyor Eduard La iEL MONUMENT
era el pare de la nena Francesca, d'un
LES PRIMERES NOTICIES
la Elige sobre les execucions de sub- posa banderilles i Si ha una inter- polla amb liquid inflamable. El foc
ret, atenta de Francesc Lairet; l'alrupció
del
eenyor
Hilar;
Salvador;
Ha
estat
realitzat
per
l'escultor
any d'edat, la qual está hospitalitva
propagar-se
ripidament
hasta, diri que no és criteri seu. Sind de
calde de ta ciutat, senyor Pi i SuA
Barcelona
la
nora
del
greu
eco
ident
Frederic Mares. Les seves caracterts- Madrid, i Ilegeix disposicions, lleis i re- ha de parlar el senyor Segarra i s'enzada i greument ferida a l'HospitaL
Hom procedi a aojar els bombera
nyer i els regidora senyors Escofet,
taula un diitleg sobre les eleccions i la policia, els guate acudiren ame, ocorregut al voltants de Montada es Vivía al carrer de Lope de Vega. El
Junyent, Pie, Bernades i Serra-Hun- tiques sen les següents: 350 metas glamente
va saber ja a primeres hores del metí. cachava fou traslladat a Barcelona,
en
total
d'altura,
repartits
aixi:
grup
passades
a
la
Barceloneta.
Quan
es
gran
rapidesa,
procedint
els
Primera
tot
perquè
aqaella
quantitat
anava
I
tea, i el senyor Noguer Cotnet.
A mesura que avaneara el dia, el
Tarribe Si assistiren cls senyors de figures, altura, 2 'so meces; ba- destinada primer a fer reparacions al va a rotar el senyor Vendrell pre- a apagar el foc. Aquest fou reduit en dit rumor atusa prenent consistencia per tal d'enterrar-lo ame, els altres.
sement, altura, l'en mares; amplada, garatge de la guàrdia urbana del Parc gunta si els consellers delegats de qiiestió de pocs minuts.
lambe ho ha estar el de la dona de
Tauler, Simó Mera, Barjau, Deu, Ca- 2
sense que es portees precisar, peró la qual noma se sabia que sinomemarea, i fondària, 30 mares.
de la Ciutadella i, en trasladar-se aques- districte votaran també, ja que es
En aquest garatge la Companyia
ryades, Tort, Cases Briz, Hervàs,
la importancia que tenia, ni menys nava Canso!. Els seus nomu són Contracta
de
les
seves
facultats,
el
El
monument
consta
de
quatre
fitraspassa
la
quanguardava
les
camioneta
ta
a
Iontjuic.
es
Ford
que
utirrieto, Alavedra i moles altres.
concretar en qui havia consistle
sol Montagut i Forn. Tenia vint-iPrimerarnent feren ús de la paran- gures i un pedestal. Els materials titat a aquell Parc i. a mes. talan so- senyor Pi i Sullyer troba in1proce- litra per al servei de reparació de vies,
Es parlava d'una aixafada producida
la els regidors senyors ßernades i ernprats g en la pedra de Montjuic, brat eato pessetes! Perle el senyor Du- dent la pregunta, i el •enyor Berna- Van resultar amb desperfectes les Dei un tren que venia cap a Barce- un anys i era soltera. Tots els altres
de
n'exima
guatitas
i
reistencia.
des
impertinent,
cosa
que
prenota
feries es troben en el mateix estat
ran
i
Ventosa
de/sanara
votació
nomitres
camionetes
que
hi
havia
coloSerra-Hunter, que oferiren el montaAl% fonarnents del monument, nal per salvar-se la reePonsabilitat, men- unes explicacions del senyor Ven- cides en primer serme. Les altres lona, en arribar a la corba que Si de gravetat, excepte Carmel Figueres,
ment a la memoria del que fou en
ha
entre
Serdanyola
i
Ripollet
i
daen
lacte
de
la
colocacie
de
la
pritre que el senyor Frigola insistirit en els dan. Es rebutjada le proposició de Set O null quedaren lleugerament soque ha rnillorat sensiblemente
vida incansable lluitador en pro de
mera pedra, foren dipositados les seus reglamente, seeens els ouals diu nuHitat i del senyor Roda, i es pasea carrimades, afectant el foc tan sol la vant matase, gairebé, de la Font Pules llibertats ciutadanes.
EL PRESIDENT
denta, rase baria atropellar un clip de
A continuacio paris l' ex -ministre de !listes de subscripció rebudes fin, que tots ele acepes tindran canari. Sea a discutir-ne una del senyor Soler pintura de la carrosseria. Una o dues persones que en aquel moment pasDE LA GENERALITAT
Jancr queixant-se que pela carrera hi camioneta quedaren intactes.
la República. senyor Mercal Domin- aquell moment i la nremia diäria del una cosa preciosa.
saven per la vía, damunt del pont
El senyor Pi i Sunyer ha d'aclare, les hagi dones dedicada a la prostituTan aviat con/ tingué coneixement
go, el qua; va fer ressaltar el desta- niati. Les altres listes (le subscripImmediatament van eomenear els mateix que anexa, erecisament,
en dicae relleu i !a personalitat de Lairet, ció seran colocada tamhé als lo- caes pel nue fa referencia lee Ileis ció, i demana que es dirigeixi al con- esbrinaments per tal de capturar els
la desgracia, el president de la
ceceen
a la dita Font Es deis que Si de
Generalitat visita eis (elite als Hosq ue regeixen les exemprions de subhasta. setter de Governació rle la Genera- autors del fet, els quals , aix i . que van
preguntant-se ¿que és el que feria naments el dia de la inauguració.
havia hagut morts i ferite, pesó no pitals en ioren traslladats. Ahir a la
El monument quedara definitiva- i es refereix a Quantitats de mes de litat perque ho prohibeixi.
Lairet, cas de no hacer-lo sorpres
corneare Ilur malifeta es feren
es va poder precisar el nombre exac- tarda eseigueren a la Generalitat a
mcnt enllestit dintre un paren de me- ameno pessetes premies a di e nosicia del
El senyor bfacip no Eaccepta, i el pols per diverses chreecions.
la more?
te. Mes tard, caen tenir omite de
departament de Cultura durant l'any senyor Domina exclama: "s No larDespees va dirigir la paraula als ses.
confirmar la nora i de saber exacta- visitar el President una comissió de
193c, perh el sen -ir Duran i Ventosa repten? ;Si que sou "gallardos- i
ciutadans ale, congregad l'alcalde de
ment, el nombre de mort' i feries que la Casa Regional de Múrcia f Albaella de plänyer Cite es basi la cosa "calaveree"! (halles.).
la Mutas, senyor Carles Pi i Sunyer,
cete, per tal de donar-li lea gracia
Sal hacia hagut a conseenlainda de l'a- per haver visitat els ferits i al mateix
en un reelament fet per la dictadura. peEl senyor Soler Jacten defensa la
el qual Hit histeria del pas de LaiEren tres morts i (ere terrips per interessar-li que
la tropellament
ró el senyor Pi i Suturen li desfa l'efecte propoe)cida i invoca el testimoni del Ele
ret i la labor que desenrotIli a l'Agestioni
irrita. D'entre aquests darrers, posteeolític, ja que ha d'aclarir q ue el re- conseller 'feierst del diatriete cinque.
juman:ene de Barcelona.
que sigui trasladar a Barcelona el
riorment en morí un.
glament és del julioh del 23, que encara que el felicita per la queixa. El seSeguidament ús de la paraula
cachea- d'una de les víctimes, que era
Una comissió d'errudeats i empleadas no hi havia dictadura. El sentir Frigola ny er Macip li contesta que es resel President de la Generalitat, sea Montada, a ii que s'efectui l'entere
COM ES VA PRODUIR
nyor Companys, el qual, visiblement de cafés concerts del Pealel asuren li (l ene l a mi>, Pech, es ciar!: el senyor pecte politic de la proposiciO el que
rament junt amb el deis altres que
L'ACCIDENT
emocionar, recorría el que fou en vida anit a la Comissaria generbl d'Ordre e d Duran i Ventasa se salara amb el ser rebuteen, t e-e t i creure que els carrers
moriren en el desgracias fet de refet estar de la persecuci6-blicpero republieanisme dient nue si ne era de de Flarcelena necessiten una neteia
A rfos quarts de neu del metí, un rencia. El senyor Companys, despees
el seu arnic i company.
nombréis grup de persones baixava de realitzar les oportunes gestiono, ha
El senyor Companye, en el seu par- de qui san ebjecte per pare dels policies la dittadura, era de la monarquia. i aixh abeeluta, i propesa una substiencia de
via aval des de l'ancló de Montlament, recordi el trasIlat a Mari, encarregats de la persecució de la im- agrada a tothern.
la prepesicie per una aloa que sicaconseguit el que se li havia demanat,
ada,
en direcció a la Font. Eren pel qual motiu els comissionats de la
Es vot a, i la Pr opoeicié, és retnitjada
juntament amb altres deportara, i di- moralitat. Digueren que bi no es tenia
ajut a jautoritat i no censura.
noc mis o menys, un centenar.
gue que qua.: el vaixell es feia a la mes tolerancia els amos els han ame- raer 25 vots contra o. Ele reeidors
Pech el senyor Dominen, que ha
Casa Regional de Mírala i Albacete
Hi anaven dones, bornes, nois
la Lliga, perb, s'han esplaiat alba que prefunlat Si aje ?, no seria paritic,
mar el capita dona la noticia de la naçat amb tancar els locals.
el visitaren novament ahir al metí
el' clessies co «buen a bastarnent.
criatures. Marxaven alegres, cantant i Ii donaren les gricies: al mateix
more de Lairet, que per ell ion com
esaixeca i din que en la proposició
Alesheres el semen Frigela perra la del aennor Soler :tener ne y en, en
cancons. En arribar al quiliemetre tempe l'invitaren a l'enterrament
si llagues rebut cop de maca al
núm. 345 .300, situar justament darnunt
neticia que lx hei de ;echad del 23 ja no •
cap. Salvador Segui que es trobava
res de politic, ia que a una
la Font, !loe on—ja ho hem indicar- les victimes.
és de la ninnareuia, sine, llei de la Re- narra per a Barcelona la proesiturie,
re costas, va exclamar: "Ja saal al
la via fa una corba mole pronunciada
núbliea, i la Lliga queda mis republiCOMENTARIS
ben el que han fet."
al volt de la qual viu l'apea:jame i el
eis va sorprendre el tren núm. zzoe
cana que mai.
Francesa La iret—prossegui—no ha
pistolerism • , pels quede Bareelona es
Arran (laquee irr es recordara enformar
pel
teere.
Pague
no
peteixi
se
li
apresa.
retze
motor W. M. 27
tingut parió. A mesura que el temps
earid ez rnrtocada i perseguida. i acaba
rre ciu rim
tre els grupa de gent que es formaren
Per no hacer do
cap mena de re- tina atra nreposirió en oiré demanen l'oro r
transcorre des de la sena mort, la St. sultar Entrene de cnat
Amb referencia a l'augment de son Aquest tren venia de Manresa i ha- en aquell loe que gairebé cada any
el set amor a la eititat
e nciliacie entre els i el mere sobre SiMatii, mensual dels
via d'arr)bar a Barcelona a un quart
va figura s'ageganta. Marceli Doals
funcionaria
mes
modestos
de
la Ge- de nene Aiicó
FI t ercer Fi i Stinver li contesta.
pel primer de maig hi sol succeir
de "El Barato", "La Saldado- ingresses. Deute munideal, etc.. etc. Te
mingo deia: ¡que ¡aria Lairet en patrona
de, que dula t' aun d'un
ra". "Magatzems Jorba" "El Indio" nen un dis g ust peralte no peden ier i dirt que mea!, el Gevern de Cata- neratitar, el Butlleti Oficial en la seva
aquesta hora? Dones, iluitar arnb
nuart de retard. En aquell lloc por- alguna desgracia. Es erecta d'un lec
oficie
d'ahir
publicava
un
decret
del
:unya
porta
una
lluita
tensa
per
amb
els
representants
del
de
la via on pel costat del tren putava mes ita marea, degut a qui e i
alud seu esperit, tense cemparactó, Treballadors Mercantils Front Unir de un deber d'altura. La majeria, dones,
sa justa una persona i aquest, en:ara,
, i cemplimen- no he ha encertat.
netejar la ciutat d'aqueets flagele ennseller de Finances, senyor Marti Es- ma q uínieta yola racu
per la g ene terra. estimada per tal dateve
ee
tablint
l'import
de
l'esmentat
memr
el
tenrs
Din el ' a eloe s t mire anubla que anee, aguara propoeicie. sense intenció, tep erdut. Aqueix s'enmelase Yietori Gar- es troba damunt d'un precipici. La
conseguir la realització dels seas tant jacord pres en laseemblea celeaugment.
gent de:a que part del grup en vetare',
brada el dia co del mee pasase ha catee una mira ntb« Ilatin«.
cía Carbonell.
ideas nacionalietes.
nia un eararter politir, i presenta una
Ja Ola dit que l'efectivitat de la medeclarada
la
vaga
dele
lepereicits
laDegut a la corba, ni el conducto' de; el tren a sobre no es decidi a lunar,
Datas
rliscutim
—
discuteixen,
ee
En acabar el senyor Cornpanys el
queares c ases. La dita salte sera de tenme dar! — les farultats deis Consellers Re- esmena a la proposició en el sentit lera, que PS transithria i mentre no es tren ni menys el grup que caminara per s o a baix del pont, i que si hi llagues5f • discurs fou molt aplaudir.
orq ué el e ne e .haria di s amis e' sie resear-ae el cestas del Govern i eremulgui restarte de funcionaria, afec- daniunt de la via, no pogué a dunar-se de sin atinat el tren no els lumia agafat.
Finalment el gama de Lairet, indeíant ¡ durara ene ¡ tant que els pa- eid,rs p
pregar-li que inteneifiqui la tasca. ta únicament els sOUS inferinrs a 4.0ne, la desgracia que anava a succeir,
Eduard, pronuncia unes breus parau• tron« cornpleixin :es bases del Treball 26 de mere era Drovkional, i rl
EL QUE ENS DIGUE UN
del
Comete
al
detall
que
iteren
establerVentura !torta la veti de l'nrea- El senyor Duran i Ventosa defensa pessetes anuals, o siguin 33333 pessetes
El moment fou d'una angoixa indesR.11
i
les d'agralment per rhomenatge que
EMPLEAT DEL TREN
criptible. La gens, ro veure'e el tren al
es realitzava a la memiria del sea tes en el pacte conectiu signat el cha 13 dccc esmenes. El erre er Da. la proposició, perquè cal — din—po- rnensuals.
El primer que ens digué foil que en
germi. Acaba dient que la natural del mea de novembre de l'any passat i ran i Rennale Ii contesta explicant•I¡ les
Els lectora trobaran en la sacie "Bar- daniunt, s'esverà. Alguus d'ella es lenenmeló vedara el poder aser en- les guate fios ara encara no han estat canee, i rom que tui ha de reglamentar sar a coneixement del Govern el cel -na al die", la regulació de l'esmentat ¿aren fora del porn., que ;mida uns tres aquell lloc pot succeir iacilment una
ele re-urees ele que parla el senyer Roda que pasta als arrea de Barcelona augment.
tena en la sera oració, però que eig. complertes pela patrons.
metres d'aleäria. El maquinista. per la de s gracia. Ens explica que aquell loe
b% el Parlament , i Ii a e lareix els punta
és tan estret que noma pot passeca banda, cuita a frenar. Si bé no va
militara la sena gratitud envera la
t ense que !a rosa tingui cap caire
cae el reg ider de la ',li g a vel a obscernissi6 organitradora, envere les
aconseguir evitar la catistrole, va acon- sar-hi una sola persona; aixi que un
cure. Perb la cesa ro is prOo clara ner- politic, i per ate:, es que l'ha pregrup
ha de marcar en filera india.
auteritat s de Catalunya, l'Alantament
seguir, almenys, que aquesta no prengues
i la ciutat de Barcelona tOta.
Llegiu cada diious Me' ha d'aclarir-le amb la se ra Ilum sentada el senyor Soler i ne ells.
Jet propercions que Sauna agafat, cas Encara que no hi hauria de passar
Llegiu
LA
PUBLICITAT
PrOpia el amar Frieola , nue Si pasa sir
L'acre de la rollocació de la primeque llagues passat per damunt de tota la mal ningú que no íos un bon coneiN1 1 R A 111n O R
(..l ell/l000 a da"rera h-,ct
ron de ten (retteri s Pie savia) I e'
gent que traneiteua per la vida. Tant xedor del loc. 1 que tot i aixes encara
Propagueu-la!
e+0441444.444.0444.6.444.1,44+114.114444444+04.04.0.s
és aixi que epa just les persones que hi havia perill.
La Font Fudent — ens digué —es
allanen a la cua del PrtIP.
Els que es llançarem fera del pene per troba a sota mateix del pont. La
gent,
en balear del tren, a l'estacid
tal d'evitar que el tren els agafis, es
de Montcada-Reixac, es dirigi a la
produiren contusione leo,
forre passant per la vis. Mueven cantant i altres jugaven a pilota. Per
LES VICTIMES
aquell
iloc, com us he dit, no h¡ hauResultaren de mame:u un mort i
tretze feries. El mort era un laxae que rie de passar Mai ningú que no fes
semblava tenir uns trena aras i que, un bon coneixedor de la via. Ert
entrar a la corta Si ha un atol que
de momean, no es pegue identificar.
Els ferits foren curats de primera in- anuncia el perill que hi ha de pesiarhi, peró la gent no en fa cas. Jo he
!enrió a Montada.
A Barcelona foren traslladats els fe- sentit a dir que un sergent de la
guardia
urbana va esser el que solries que detallem a continuació: A
l'Hospital Clinic foren traslladats liar- licitä que deixessin pasar la gent
me! Tijeras Sänchez, de 2!) anys, hahi- per la via.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIll111111111,111111111111111111111g111111111111311il lin ill(1111111111(1111011111illi3111111111(111111111111111%1101111111111111111i1111111111111111111111100111111111111111M G
Tots els diurnenges hi sol pastar
tant al carrer ele Carretes, número 24,
quart, primera, el qual presentava feri- molta gent per aquell loe, i da realment
extraordinari cele no s'hi prodes greus; la seva muller, Cencepriei
LA PRESENT CARTA I CERTIFICAT DE GUAMMENT QUE COPIEM
Bau lirios, de 28, la qual va morir al dueixin mes desgracies. El tren
CON STITUEIXEN UNA GARANTIA MES DE L'EFICACIA DEL.
NOSTRE PRODUCTE
cap de poca estona d'haver ingressat al portava catorze minuts de retard
(lit hospital. Tamhé va morir una altra naturalment, corria a molta velecitat,
F 3 senyor JOSEP
dona ¡ove, de 28 anys, de la qual no se per tal de recuperar el temps perdue.
CUESTA FERNÁNDEZ, de 40 anys d'edat, resident a PALENCIA, carrer d'A. FERNANDEZ
'lambe hi ha la circumstincia aesabia, de moment, altra cosa sinú que
s'anomenave Consol. Denles, va es er guent, que nosaltres hem tingut casita
d'observar !sueltes vegades. 1 es
DEL PULGAR, núm. 3, entresol, ens ha tramis el seu certificat de guariment, en el qual fa constar que per
hospitalitzada la eines d'utt any Francesca Llar Disierte, la qual viu amb els que dels trens eléctrica — els trens
espai de VUIT anys va patir d'una ULCERA A L'ESTOMAC.
seus pares al carrer de Lepez d'Ayala. b:a11C5. C0111 f:S anomena la gent —
A l'Hospital de Sant Patt foren lees- no ert fan gaire cas. Talment com ti
pitalitrats Ramen Castellä i Puigranie, aquells no els poguessin fer tant mal
A les dat rentes de rttuy pasea( sg començar a tra c lar-se andt ei nostre producte, i ha experimental
de tit anys, funcionari, que viu al Mani- cera els altres. En canvi la gent neu
eis niés positius 1 excorni de Sant Andreu; Teresa Perera i venir un tren deis altas i s'aparto
cellents resultats; adhur ha augmentat ele poe d'enra quo pren PI
SERVETINAL.
Martinez. de 25 anys, habitant a l' .5 - instintivament.
etintinuarie eapiern Y/tienta postal que en g ha humeo. ithot
tinguda de tíciudi, numero 0, baixns, la
arte el M'II certifica( le guariment:
UN ALTRE MORT
qual presentava ierides mole greus. Les
A un quart de cinc de la tarda mori
" Palencia. 6 de enero de 1931
impressions
deis
metges
c;tie
la
un
opes. D. A. Gumme. — BARCELONA.
rar eren molt dolentes; Empar Perera a l'Hospital Clinie la nena d'un are
Muy Eeñor Relee; Las presentes lineas son pura testimoniat le nii profundo
Martina, de vint anys, germana de Francesca Llor Desierto, a censeagradecimiento hacia au preparado SERVETINAL,
l'anterior, i Antònia Lutos i Cardona, qiiincia de les ferides que eché en
pueä actualmente me encuentro hien y apto para desempeñar mi cargo de cobrador en un Banco.
que es la mate de Concepció Bau i La- el desastre. Amb aquesta non quaFon muchas las personas que han tomado su producto aconSejadas por ml,
tre les moras a consequencia de la
rios. que Va morir al Clinic.
y, al ¡letal que un serNidor, e s tén admiradas
de bus brillantes reStillados.
Dembs, a Mentada quedaren hospita- catistrofe. El metge forense doctor
litzat, cinc irrite Un d'ella it el noi Canibe/ efectua ahir a la tarda ma•
Le saluda atentamente PU agradecido pariente.
de cinc anys anomenat Antoni Tigeres tefe les auteassies deis murta, i peque
i Bau, MI de Concepció i de! ferie Car- comprovar la more per Maui:latirme
(Eignar : JOSE CUESTA."
ne! Tigeres.
L'ENTERRAMENT
També hi quedaren hospitalitzats AnDE LES V1CTIMES
toni
Aries,
de
.95
anys,
i
el
teu
feIl
AnCIR
C
1r
La Casa Regional de Múrcia i
are
a
s
n
tOrli, de cine, i Pilar Llor i Ayala. de ,3. 'bacete compleix el trist deure
d'inviA buera hora de la tarda part deis fe- tar tots els murcians i albacetenys,
heterensadere
•
•
rds foren traslladats a Barcelona.
resnaltat
totes lea cales regionale i Barcelona
a Vade de donar sepultura a lea eles
L'ACTUACIO DEL JUTJAT
tintes de l'atropellamen t del tren a
DE VENDA A TOTES LES FARMAC1ES 1 CENTRES D'ESPEC1FICS
Ai:ci que el jutge de guardia de Bar- Monteado, ocoreegut el dia t del corce lona, que n'era el sensor Manuel Mon- rent,
el qual acte tindrà Roe el dia 4,
te ro, arnb el secretari senyor Artur Cla- a lee quatre de la
tarda. La comida%
11444444.~»,, ris i l'oficial senyor Borras s'aesabeip part : ra de l'Hospital Clinic.

Els moralistes
--

funcionaria de

Generalitat
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EL CINEMA
LES ESTRENES
"Madres del mundo"
r knina

M. G. M.

eldaració cinematográfica Per C. Gardner Sulliews de l'obra teatral de Real
nold Lawrence i S. K. Lauren "..ilen
misst Ilght ", dirigida ter Edgar S'elwyn 1 ami, el srgiicia repartment;

un ésser a part, podriem dir que Es el
tercer sexe.
En aquest triangle la humanitat cs
distingeix ben pot de les altre, esPecics
animals: el mascle es essencialment
agressiu; la femella, admirati Pa i submissa ; la mare, defensiva. I ad temm
el motor del film: el bornes necessiten
Iluitar, i per satisier aquesta aecessitat,
sigu¡ com sigui, inventant pretextos nous
o aprofitant-ne de vells, cont l'honor,
plomall que Enome duu cont el gail la
cua, periodicament provocará ana guerra, cada coP mes plena de terrabastails
Pe r donar gust a Mustia: de grandiosatat j a la elida dels récords. Les notes
sentiran sempre en aquest frenesi honn
cola un deis atributs insepa7ables del
mascle, ragressivitat. Nomis :es mares,
coilotades en un pla superior, hi veuran
dar, perque elles han superat els instilas
d'agressió i d'admiració amb els de creació i conservacig. Per això en el film
les úniques veritablement pacifistes son
les mares. Peró com que, evidentrnent,
no es pot fer que al mon no hi hagi
mis que mares—la guerra no creietn que
ringla prou recursos per acabar amb
tota la resta—d'ací el pessim sme de la
pelé icula.
Es pessimista; peró també es pacifista
en presentar-nos descarnats els inst¡nts
de destrucció, j no pas d'uns monstres
fulletonescos, sinó de llame normal, de
l'home corrent, que es crea esser pacifista perquè es troba en un ambient (le
pau , 1 en presentar-nos en leed aquesta embriaguesa de la humanitat, contrastada com en un experiment de laboratori, amb el testimoni de la serenitat
i el dolor de la mare, fa més per la pau
que no pas la via jó de tots els cunas
que la guerra Porta, parqué ja se saP
que qu an un hom esta embriac és capaç
de tot.
C. Gardner Sullivan ens dóna una
adaptació de l'obra, en la qual, sense
perdre els valars del diäleg les situacions, ha sabut donar plastizitat a les
meres allusions, imprescindibles en el
teatre, per les dificultara materials que
en aquest troba sovhit la creació d'un
ambient com el de la guerra. Aixi, essistim al bombardeig aeri de Nova York
i a la destrucció dels gratac eis, que el
director Edgar Selwyn ens dóna combinant la miniatura amb el film de reportatge. Diana Wynyard, la mateixa gran
actriu de "Cabalgata", i Stone,
el bon actor de sempre. Phillips Holmes
hi té un paper dificilissim. Potser es
això, o potser es el seu carácter i la
seva figura, que no ens acabi. d'agradar.
A. FERRAN

Laura, Diana Wynyard; Edward
Seward, Lezear S ron c; Bob Seward,
Hottnes; Mama Seward, May
Rabean; Peggy, Ruth Sclwyn; Geotfrey, Robcrt l'outig; Albert, Robert
Greig; Sra. Chase, Hedda Hopper;
Steve, Donald DIllartay; Evelyn,
Carlisle; Soto, Luis A/beria.
—
Una de les coses curioses desbrinar
en el cinema seria aquesta deria incoercible de canviar els titois de les pellicules tan bon pum hom les presenta al
públic espanyol. Dirieu que, no veientnos capaços de portar endavant una producció autPctona, les cases productores
ens vulguessin donar la illusió que el
film que ens donen rebatejat es ja una
cosa nostra, puix que aquell nou titol
que porta no el duró enlloc mes del talón.
Pero aquesta Mea., que ja és un vici.
com tot vid zalseja la naturaiesa de les
coses, i per tanz del film al qual
canviat el titol. Perquè un autor, en
posar titol a una obra cerca, en la major
part dels casos, sintetitzar en uns guatas
moto tot el contingut de l'obra, que no
is mes que el descabdellamen t i la demostracio raonada d'aquella fórmula
inicial.
Així, el fi lm que estrenaren dissabte
al Eemina, i que circumstancies especia.%
i naturals en un critic que no vial de
Ja critica i ha de irr, per exemple, informació municipal anal) sessions de Pie
1 airees coses, ens privaren de parlar-ne
a temps, com dels altres filma de la setmana, el film que estrenaren dissabte al
Fémina es titulara en angles "Men
rimar fight", és a dir, "Els bornes han
de hurtar", senten la necessitat de litatar, i el film expressa tot ell aquesta
idea. El tito' espanyol, en canri ens
Porta a ralea banda del problema, el
dolor de les mares ¡ Ilur resistencia a
les guerres.
Es un film pacifista "Mes must
fight"? A primera vista, si; un dels
films mis categóricamenz pacifistes que
ens hagin estar donats. Peró analitzantlo per peces menudes ens trobem que
aquest pacifisme hi és cont un ideal inassolible i l'obra seria torna aleshores
d'un fatalisme ple de Pessimisme,
Per entendre'ns sera millor donar una
idea de l'argument Al final de la guerra
1MIn
del 1914-1918 un tinent aviador mor deixant una infermera en estar d'ésser more.
* La bona crítica ha orientat el
El coronel, pero, que n'esta enamorat,
encara que ho sap thi casa i legitima públic prop dels alts valors artfstics
el fill que neix. El matrimoni educa el i psicológica del gran files-, de
CARL FROHLICH
511 en els ideas pacifistes per horror de
la guerra passada. Però el pare arriba
a secretari d'Estar dels Estats Units, i
a conseqiientia de l'assassinat de l'ambaixador arnerica ha de declarar la guerra a Euräsia. Som a 1 940, i es ven que
Europa i Asia formen un sol Estat.
El pare es troba aleshores, malgrat
per Hertha Thiele
les seres idees, aoves, amb unes veles I aplaudeix cada dia!
idees i unes velles responsabilitats que
* Llegiu "Mirador" del dijous
reneixen en ell pel seu carrec de governant, mentre que /a mare es Ilança a passat, els acides del diari "L'Opiuna furiosa campanya contra la guerra. nió", la crítica de "La Vanguardia"
Ti al set, costar totes les mares. En d'ahir, etc., etc.
canv, els bornes envaeixen el local on es
fa el darrer míting ¡ la propagandista de
la pau té sort de la policia.
El noi te promesa; per?) aquesta, noia
jeme, rabandona parqué les noies ad- Setmana de films de viatges
miren els valents. El pare, guanyat detinitivament al corrent guerree, en velare
la resistencia del noi, en un moment de
ACTUA LITATS
despit Ii revelarb el seu origen i el xicot,
entre la humiliació, el record del pare
Tres filma componen aqueot programa
mort com un valent, el menyspreu de de pellicules de viatges. "Frankfurth".
la promesa i l'atmosfera que el volta, un recull de metres sobre la histórica ciuen fa aviador, es casa i marxa adl front. tat alemanya , que per la manca de mutaCom es pot veure ad, les mares no taige donen un film les a pareares dei
iii tenen altre paper que el del dic que qua l són. indubtablement. d'haver esta/
es trenca quan ve la inundad& Elles realitzat fa temps. Recorriera que en el
reculen tot el dolor i en conserven la darrer programa del Tívoli es orejeemernória, mentre eis homes no saben lava com a complement "121 passeig per
mes que matar i morir. Les mares, en Viena", presentat amb un 'ieritable senaquest proces, Melena dir que tenen una tit cinematografíe que es mantenia durecaiguda de maternitat que no poden rant tota la pellícula per rnitiä d'oporsentir ni les dones joves ni els bornes. tuns moviments de cambra. i fosos ner
L'home és, aci, parament el mascle combinar escenes. A mes. el film seguia
amb el seu instilar de domini i destruc- un guió prèviament estudiat Tots aquests
ció, i la noia simplement la femella en detalls permetien. naturalment, que el
la ten admiració per les diem- ne qua- passeig que feiem per Viena resultes torlitats fisiques del mascle. La mare és ea més agradable. Fr "Fraakfurth", una
senyora Ilegeix unes quartilles que perjudiquen notablement el film.

La segunda
juventud
Avui al Kursaal

winnumeinommidemmin

CAPITOL
Dernä, divendres, estrena
de l'impressionant film

"MARES DEL SUR". — Un dexumental filmat per Zane Grey, conemat
novelista, durant la seva excursió a Nova Zelanda, que Josep Miret. "speaker"
de la radio comenta, entre placa i placa
El film, realitzat amb una evident preocupad() fotográfica, no a porta gaire int erés cultural, exceptuant del q ue fo r çosament té, almenys pel Jet de trohar-se
la cambra en guisos exótico.

"EL PAIS DE LOS ALCES". —
Un doeumental de la lila, se gons guió
del Dr. Ulrich. autor de diversos documentals d'aquesta productora, fotostrafip
de Kurt Stanke i sincronització musical
de Franz Fried. Al començament del filtr
veiem diversos animals que es treiben er
eis hoscos de Finlandia. Despees assisUna emocionant pàgina de la revoltici6 tim a una cacera organitzada pels habitan« d'Aalarei, degut a l'oportunitat
alma
de la presa de vistes veitm tots els deL'Orlent d'aval amb tot el seu veris- tallo de la caca.
Completa aquest p rograma un noticiar.
mo, estripant el /ala paiaatge de ventall
Pathe Journal i dues "Revistes letned'antany
nines", de la Societat Espanyola del Cinema Educatiu.
•
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Els resultats d'un concurs
Com recordaran els nostres lectora, el dia en qué es va estrenar a
Barcelona la pellicula "La reina Cristina de Suecia" va esser establert un dot
de amo pessetes, el q ual hauria d'ésser destinat a la nena que naoques en
el mateix moment en que tenia II« l'estrena de la susdita pellícula. La nena
guanyadora del concurs és la inscrita en
el Registre Civil amb el nom de Mercè
Ferninder Jorge, nascuda a uarcelmna a
les si horro del dia 6 d'abril de 1934
fila de Gaittä i de Grevória. inscrita
en el !libre tS8, foli 119V. núm. 236.
En virtut d'això, la Metro Goldwyn
Mayer ha fet Ilittrament. ahir, al pare
de la dita nena. terror Gaietä Fernández. d'una llibreta d'assegurança dotal
de pessetes sonso. Rimada pel Banc Vitalici, que conatitueix un dot trae la nena
afortunada fruirá en record de l'estrena
a Espanva de la pellicula de Greta
Garbo, "La Reina Cristina de Suecia".
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EL T E A TRE
Poliorama: "Trastos viejos",
de P. Muñoz Seca i P. Pérez
Fernändez

Vet an i una comedia hábil. Els autors
hi juguen constantment amb els sentiments i les reacciona del Ptiblic. Ens
presenten atarais una familia del noble,
enriquida ein el comerç d'antiguitats i
una familia d'aristócrates. Unes autors
els posen en contacte, perb de seguida
les inconmatibilitats d'educació i de punto
de vista esclaten en baralles Per quina
banda es decanten els autors? Adés semblen defensar la plebs; fer una sálica
contra les pretensions grotesques del:
nobles tronats; fer que aquella gent de
classe hurnil, pm') enriquida, ofereixi IliLES ESTRENES D'AVU1
çons d'honradesa, de generositat, de bon
con. .Adés, en canvi, fa reaccionar aquells
aristbcrates lamentables, els fa tenir bells
"NO SEAS CELOSA"
gestos de dignitat. els embelleix anal,
Un film dirigir pel conegut direcl'espectacle d'una decadencia que prefetor francés August Genina, amb Carreix morir-se de gana, altívolament
me Boni, interpret de diversos films,
abans que claudicar i humiliar-se. Aixi
alguns d'ells del temps del cinema
successivament, ara a un costat, ara a un
mut. Amb aquesta actriu trobem Analtre, entre facécies grotesques, els audre Roanne.
tora deiensen la plebs i defensen la noAquesta és l'estrena d'avui al Fanhlesa. Les defensen en aquells aspectes
tasio.
dels quals horra pot treure fáciltnent
Partit per a entendrir i conquerir el gran
"Ir
m'Ala
Oran proposaa dones, els autors.:
3_ SiQue
hagui•sim de treure una conseqüènCINEMA AMATEUR
cia del final sortós de la comedia, que
9111111M1191111i111111111!11111111111111111111i111111111111110 acaba en casament, dWem que postulen
per una aliança de l'aristocràcia tronadr.
DE LA CINQUENA SESSIO DEL
i la plebs enriquida. Si fos aixi. caldria
CONCURS DE LA SESSIO DE
reconèixer un augment de subtilitat er
CINEMA AMATEUR DEL CENl'actitud política dels autors. Es possiTRE EXCURSIONISTA DE CAble,
perä. que amb aquesta comedia no
TALUNYA
Per causes alienes a la nostra volunNOTICIARI
tat, com ddern en la darrera edició, eu
la ressenya que l'ejem diumenge d'atraesELS BALLETS RUSSOS
ta interessant sessió detxá de publicar-se
AL LICEU
part correspponen( al t'In] que /a tancà i que cm plague extraordinàriament.
La gran expectació despertada per
Es tracta d'una producció cómica reala inuninent temporada de primavera
litzada dintre d'un humorisme pur desal nostre primer teatre líric, en la
ligar de rota preocupació, ¡ que sota
quals els famosos ballets russos de
el tilo! de "L'auca del senyor Canana.'
Montecarlo faran la seva reaparive a donar vida a un nou tipus estració, ha estar augmentada per !'anunci
folari crear per un setmanari barcelum
del cartell de la fundó d'inauguració.
la literatura comico-esportiva del sitial
La direcció artística del nostre
ha creat un estil que s'ha popularitzat.
Gran Teatre ha volgut que la fun"L'auca del senyor Canoas" sön uns
dó inaugural revesteixi tots els cametres de film en els quals es nota la
racters de gran solernnitat, i aixi pot
falta d'un guió i que no cbstant se salva
qualificar-se per la composició sugper la innegable emp achar de la sera
gestiva del cartel!.
concepció. Amb una noca mes de pre- 4.2)X@isk, a4.9.0,e(e),M9)(@,
Formen el programa els tan celeparació i cura de detallo aquesta "Auca"
brats ballets "Les Sílfides" a "El
gäblalbräMM;
¡Ora sense cap mena de reserva una obra
Príncep Igor", i l'estrena a Barcecrun positiu valor dintre el nostre amalona del ballet "Choroartiurn", la milteurisme; ara cal considerar-lo solament
sien del una!. de Brahms, és la celebre
un intent del que els nostres cineastes un elenc interpretatiu format per An- Quarta Simfonia, una de les obres
toni
Portago,
Rosita
Díaz
de
Jimeno,
han de cansarme les enormes possibimes completes d'aquel eminent meslitats que els ° lerda el genere fans ara Marina Torres, Leo de Córdova,
tre.
tusin, José Calle i Fuensanta LoNo pot, dones. començar amb miper ells inedia
nora auguris la temporada de ballets
Cal subratliar-ne la interpretació, ga- rente.
Es
presenta
tumbé
una
deliciosa
que
dóna
en
el
persarient a dir creació,
rt/5505, tan esperada pel nostre pisonatge capdal En Fermi Garcia. Sense comedia, dirigida per Anatole Lit- hile.
cap mena de dubte podem dir que és una wak, de la qual sin principals intérASSOCIACIO DE TEATRE
de les interpretacions mes arrodonidzs prets Madeleine Carroll i lvor NoSELECTE
que harem vist entre els nostres ama- vello, titulada "Tenorio de slceping",
parlada en anglès, arrib subtitols exteurs.
Aquesta entitat, d'acord amb el darEl muntatge i la presa de vistes, en- plicatius en espanyol.
rer editorial que publica en la sera
I com que és norma del Kursaal revista "ATS", ¡ fent una realitat dels
certades al començament; la fotografia,
donar
almenys
tres
filma
en
les
sestitols
que
¡Ilustren
la
i
els
acceptable,
seus projectes, va a començar les sesredactats amb un bilinguisme sions de la tarda, la tercera cinta sera sions que té preparades a diverses
xaró completament innecessari i que al "La amargura del general Yen", in- sales d'espectacles de Catainnya, amb
nostre gust perjudiquen Vencen de terpretada per Nils Asther ¡ Barbara l'intent que resurneixin una tanda de
Sta nwick.
realitzacions artistiques ¡ que concreFou un bon coronament de la vetliatin una rnajor difusió i propagad() del
444444444444,44444444444+4>
da, que saliste plenament.
nostre teatre.
Aquestes sessions seran confiades
b"ostO IHU
FUGAZOT OUIRRE
indistintament als coratjosos 1 mes
reeixits
agruparnents amateurs i als
i
I
e_Iay_
,Lwei,
elements professionals que resultin
D'UN FILM A L'ALTRE 10
més adients a les obres escollides per
a estrenar o representar,
La primera d'aquestes sessions tin* Una segada acabada la recerca 1.1980 1 PI/Intiete A GRAUANI
de la primera dama per a la seva >114+04444444.~444444444 drä loe el dissabte dia 12 del mes
que sean, a Barcelona, ¡ a la sala d'acproducció "Labios olvidados", Jesse
tes del Foment Autonomista Cataba,
L. I.asky anuncia que havia contrae* L'experiencia dels primers es- S'estrenará l'obra que ha consagrar
tat Nancy Carnal perque aparegues forços de Joana Crawford a Broad- cona a comediOgraf a Lluis Fijes, esen aquest film junt anal) Orto Kru- fray és el motiu de l'argument d'a- trenada recentment a Badalona per
ger, una nora i ja famosa personal- questa producció musical, que presen- la companyia Pujol Fornaguera, "El
tat de la Fox. L'airee paper ferneni tará molt aviat Metro Golilwyn islad'importància anirà a carrec de 1-lea- yen, en la qual exerceix Clark Gable fin del senyor Gold".
Aquesta sessió ha estat confiada al
Ihm r Angel, un altre dels mis rOne- el principal paper rnasculí.
notable tiene amateur "Quadro Esguts nonas joves dels nostres reparEn la pellicula, dirigida per no- rétale Mossen Cinto", que actua sota
timents.
hect Z. Leonard, l'argument de la
El repartir/wat inclou, en Pactua- qual está pres d'un rotnanç de la vida la direcció del prestigias actor Anlitat, ultra Nancy Carroll, Heather entre bastidors, escrit per James dreu Guixer, i per tal de donar tot
complement que reclama la
Angel i Otto Kruges-, els nanas de Warnes- Bellah. Joana representa el aquell
Nigel Bruce u de Herbert Mundin. paper d'una noia "nascuda per a ha- millor interpretació d'aquesta nuecessant
comedia,
ultra l'actuada persoFranck Tuttle actuará de director.
llar" i a qui d'arribar nal d'Andreu Guixer ¡ de la dels seas
* Una segada acabat el seu ac- a triomfar li proporciona no poca umrmgits actors i actrius amateurs, hi
tdal treball en "El mundo es nues- inconvenienta.
prendran part les actrius professiotro", junt amb Charles l'aren, Ja* Una pellícula de Lee Tracy ti- nals Pepeta Forners i 11mpar l'errannet Gaynor emprendrà la filmació tulada "De última hora", amb la be- diz.
d'un nou film, "Servants etrance" lla Benita Hume i la gentil Una Mer.A aquesta sessió . imicament podran
(I.a porta de serveia en el qual apa- 1-el, dirigida per George Hill i l'ac- assistir -hi els socis. cooperadora i
reixera amb Lew Ayres, que ja tre- ció de la qual esdevé quasi per "Atines del Teatre" inscrits i rc g isballa amb ella en "La feria de la complet a la nora Rtissia soviética. trato a ".ATS", aij quals seran
vida". El film esta basat en una noLes travetes d'un periodista erabovela sueca de Sigfrid Roo, ¡ setä
licaire que comprome t el seu peribdirigit per Frank Lloyd.
dic ¡ el seu propi país en l'Ardua po- un elenc d'artistes capaç d'agradar al
* En "El agua en el suelo", els lítica internacional de l'Estat soviè- mis exigent, car junt als dos ja escomediógrafs académico senyors Se- tic <tina Iloc a les Inés divertides si- mentats, apareixen les figures de
rafí i Joaquim Alvarez Quintero sra. tuacions ¡ a moments d'enloda.
Gene Raymond, Mary .Astor, Doçaren l'assumpte i escriviren el diá* "Tierra de pasión", a mes de naht Crisp, Tully Mashall, Forrester
leg; el mestre Alonso compongué
Jada Harlow i Clark Gable, presenta Harvey 1 Willie Fang. Tots ells dipartitura; els actora M. Fresno Pella,
rigits pel director Victor Fleming.
Navarro, Calle i Buena foren cucar
* "Las hijas de Su excelencia"
regats de les principals figures (id
(Grup de procluccii Günther Starepartiment, i, finalment, el director
penhorst), amb Käthe von Nagy,
Eusebi Fernandez Ardavín, valor
EXIT ESCLATANT DE
Willy Fritsch, Hanoi Niese, sota la
destacat en el cinema flott i iniciadirecció
de Reinhola Schünzel, el
dor de la unió que donk vida a la
fflelqi101111~0•1~44>
creador de "Víctor y Victoria".
C. E. A., es (en (arree de la direcció
risisueloCtievas
easor
ütrye
Aquesta película es rodará també
del film.
Mupy tul& A Gil
en vertió francesa, i en ella els prin* Al Kursaal s'ha estrenar un
eipals papero shn a arree de Kithe
altre gran film produit al !tontee pais
von Nagy, Paul Bernard, Jeanne
ami-) mis els perfeccionaments aconCheirel, Luden Raro«, Monette Diseguits en la filmació sonora nacionay i Le Garlo. El "kätnerantan" da
nal. Es marta de "Sierra de Honda
Werner
cinta dirigida per Florian Rey, amb emram eeeema eme•••••n•••••••• nffla.rea.... Thiery. Brandes; mestre dc so, Fritz

; _

I
Una penícula que

compendia tota la
gracia i rsprit"
parisencs

featlei

Divertida comedia
plena de picardia i
d'intenció

I1
Esclusiva HUET

Sai6 Catalunya

Jurat qualificador d'aquest concurs,
que va conminar amb ractuació que
ens ocupa, i que enguany ti una
grandissirna
importancia per la quanhagin volean sind acontentar una mica
aquella part de llar vasta clientela, que titat i qualitat de companyies que hi
tot admirant-los no els poden seguir en prenen part.
llar adversió al regim i, sobretot, en llar
adoració a Earistecracia. No solament LES SESSIONS DE SANT FESANT POL
en aquesta comedia les intencions dels LIU DE GUIXOLS,
DE MAR I VILANOVA
autors no sin tan clares contra el nigim, ans són més moderats en les seres
Aquesta nit, i al Saló Novetats, de
anusions a la situació actual. La mis Sant Feliu de Guixols, concursara
picant és la pintura del governador de l" A grup ació Romea", representant
S evilla , qu e els autors fan hiscal, i el ca- de la ciutat guixolenca, dirigida per
racter del qual resulta, en la comedia Benet Escrivä ¡ Romaguera. Pertany
molt grotesc sen als sevillana. Ad, en- a la primera categoria de la seccara que inconscientment. els autors fa!. ció ".A" i representará imposada "Els
regionalisme. Si la República llagues abo- qui mai no s'aturen", de Ramon Vilit el sistema de trametre a les morinciee Oyes, i com de lliure eleccin "El
governadors de fora del pais, sens dub- carro del vi", de R. Ram pa Vidales.
te aquestes incompatibilitats morals se- El Jurar que es desplaçarà a la dita
rien acabades. Cal dir per& a desgrat
ciutat empordanesa estará integrat
totes les burles de Mutioz Seca raer als per Floread Cornet, Francesc Cm.
biscains. que, als catalans , els governadors ret, Joan Cortes i Vidal, Enric
que mis ens han fet riure o out més
Víctor Moré, Jaunie Marill i
ene han fet plorar. no foren precisa- ginton Rovira. La conierem:ia anirà
ment vinguts del Fair Base.
de seA l'obra, riere). hi ha essencialment a cárrec de Ramon Vinyes, i
un personatge a la regada generéis i cretari actuará Gaudí Fernández.
Diumenge, dia 6, a ;a tarda. actuaenfurismat, molt ben tracat i q ue a estones sembla que elevara la gatada in- rá a Sant Pol de Mar la secció de
teatre
de "Palestra", que és dirigida
transcendent de Hube Seta, a veritable comedia de caràcters. El temor Fre- per Joaquim Pou i Mas; pertany a
deric Goriz, que l'interp reta, ho fa d'u- la segona categoria de la secció "A"
na manera brillant. També s'hi Huelo i representara imposada "La raec ala senyoreta Tina Gascó. I llästima que neigrafa mártir", de Lluís Capdevila,
del paper de marquesa tronada no se i com de Iliure elecció, el primer acta
n'hagi encarregat la senyora Cortés, que de "El neguit de les cantees", d'Enric
té la Mi trencada en aquesta mena de Lluelles. La conferencia la donara
oersonat ges. La aenvora Rivas Cacho, Ambrosi Carrion, actuará de secretari
estrafent una falsa veta de gargamella Claudi Fernández i el Jurar estará
i amb els moviments mecanitzats. li lleva integrat pels senyors Josep Artis,
tota aparenca de vida Per a convertir-lo Ambrosi Carrion, Alexandre Carduneto, Miguel Clieliler, Francesc Cuen un ninot.
Domènec GUANSE ret, Pompeu C,reuet. Josep Maria
Folch i Torres, Enric Forcada, J.
facilitades un máximum de tres invi- Roig Guivernau. J. Soler Parcerisa,
tacions a la presentació del corres- Tomás Roig i Llop, Segimon Rovira
ponent titol i en la forma que dispo- i Rarnon Tor.
El mateix dinmenge, a la nit,
sen els seus drets i deures consignato en aquest, i els socis del Fo- correspon actuar a 1 — Agruoació Arment Autonomista Cataba, el; quals tística Avenir", de la Societat Coral
gaudiran deis mateixos avantatges La Unió Vilanovesa, de Vilanova i
que els de l'Associació de Teatre Se- la Geltrú. La dirigeix Josep Rius,
pertany a la segona categoria de la
lecte.
secció "A" i representaré imposada
"La mecanógrafa mártir", de Lluis
Richard Tauber, tenor alemany, el Capdevila, i com de lliure elecció
"Joventut", d'Ignasi iglesies. El Jumillor del món, canta amb art rat que es trasladara a la reina ciuexquisit en
tat estará integrat pelo senyors Andreu A, Arria Prudenci Bertrana,
Agusti Collado, Florenci Cornea
_loan Cortes i Vida!. Fages de Climena J. Ferran i Mayos- a!, Joan Fernández, fosen Maria Francés, Dar/linee Guansi, Enric Lluelles, Ricard Opisso i Baldomer Xifre. La
conferencia la donará Enric Lluelles,
i de secretari exercira Lluia Maria
Bransuela.

LES ESTRENES

El centinela
del amor

Sens dubte record"! el "Desfile del
amor" i el "Teniente del amor"... verá
UI (alta veure "El centinela del amor",
film cent per cent simpàtic

A Barcelona

FOMENT AUTONOMISTA CATALA. — El Quadro Escènic Mossin
Cinto representa diumenge passat " Terra
Baixa". de Gtrimera, arnb la collaboració
TEATRE AMATEUR de les actrius professionals Emilia Baró
i Carme Ricard. Interpretaren la resta
dels personatges de l'obra l a semoreta
111 CONCURS DE TEATRE CA- Duran i els senyors Fokh. Perrnanyer,
TALA AMATEUR
Guixer, Enric, Duran, Mingos, BargallO
i Balaseis.
A RUB/
El dissabte passat concursa a la
sala-teatre del Centre Dernocrätic
Ir
•
República E"Agrupació Drarnatica
Santiago Rosainyol", de Ruhl, filial La M1125112'S
del Centre, i que dirigeix En Miguel
Segura i Mitjans.
Representa primerament 1 estrena
NOTICIARI
"Els qui mai no s'aturen", de Ramon
Vinyes (imposada per figurar aquesta
Enciclopèdic Popular. —
Ateneu
companyia en la primera categoria Avui, dilatas, a les viM del vespre, tinde la secció "A"). Foren els seus in- dra lloc a la sala d'actes de l'Ateneu
terpreta: Joana Cardona, Marina Enciclopedic Popular, Cartne, 30. la
Such, Conceptiö Bianch, Miguel segona conferencia del cicle retrosSegura, Joan Monrós, Genis Mas,
a BarLluis Martínez, Pol Bover, Josep Ti- pectiu "La música simfbnica
celona - , que unirá a carneo del mesnet, lsidre Grau i J osep Ventura.
tre Lamote de Grignon.
A continuació Enric Lluelles dona
A les deu de la nit, tumbé a la
una interessant i felicissima conferènsala d'actes de l'Ateneu, se celebrara
cia, en el curs de la qual ¡ en acabar
l'acostumada polémica dels dijous de
fou molt aplaudit pel nombrós pial'Ateneu. El tema de la polémica
blic que emplenava la sala.
d'z-rui és "L'art 1 els obrera", i la,
Després, cont a obra de lliure
ponencia unirá a carece del senyor
representa el primer acte de Puig i Ferreter.
"Terra nostra", d'Amadeu Aragai
sota el segnent repartiment: Carne
ta, Concepció Blanch; Tomasa, Joana
Cardona; L'Avi, Salvador Oliveres:
D. Lluis, Genis Mas; Gabriel, Joan
Monrós; Joan, Valenti Soler; D. Ra,,,. e rls1
Ramon
enpon 1,121 a rlba;
Exit colossal
llover;
; Un tionte, a mes, el "Rey del Jazz" en formi.
ltidaleci Aguilar.
doble tecnicolor
Una regada acabada la vetllada, els
entusiastes amateurs de I — Agrupació Dramática Santiago Rossinyol"
oferiren un lonx als senyors que actuaren de Jurat i als seas acampanyants. entre els guata hi havia Ramon Vinyes i Amadeu Aragai m'ab la
seva distingida esposa. Fou un acre
cordial u simpàtic, emmarcat per una
amable companyonia i per ans reeixits i adients parlamenta que es
veieren obligats a fer Ramon Vinyes,
Miguel Segura i Amadeu Aragai,
Et Jurat el constituiren els senyors
Miguel Cliviller, Florenci Cornet, Juan
Cortes i Vidal, Joan Fernández, Jorep Maria Francés, Enric Lluellek
%Icter Moré, Segimon Rovira ¡
domer Xifré, De secretari actué Clan.
dj Ferniandes.
De la interpretació de les obres no
podem parlar-ne; cal deixar-la únicament supeditada--en aquesta «asió—
al Jurat que va ceintrolar-la.
Unes hores agradables per a tots.
públic, autors, actora i mimbres del

TIVOLI

II

EL
nat d Europa dels ungieres, es un boxador poc conegut lora tael seu
rteu - vot. id, uotp.s, algunos de les Sacra
principals caracterstiques. Corneta ac•

BOXA
Els preparatius per al gran combat del die 13 de maig

Curant el seu primer entrenament
celebrat davant una concurrència
nombrosissima, Schmeling va causar
una magnifica impressió
Per la seva part, Paulino setueix entrenant-se i diu que no ha perdut la 't'Ansió
del Catnpionat del Món
El cija primer de maig Max Scnaleling. tal com ha havia anuncias, celebre
ei primer entre:tanate palme a bilees.
Segons sembla. l'anunci jaquest entrenameat basad deraertat gran expectauo.
puix que el -rinig - de 5fi g es c %tío
voltat Per més de dues mil persones,
moteo de les cuas es van dodacer a la
ferretee& sila formant una 'Urea caravana de cotxes. 1 ei public sorti mote
satisfee de lentrenament. De cq Ue Schmeling leu eienarts una veritable exhibició
de potencia. ra p idesa i técnica .
Els qui havien presencias els entrenamente de l'ex-campid de/ iném ahuns
de la sur/enrió del combas i el van veare ahir arribaren a la conclusió que
Schmeiing está ara molt millor q ue alesbores, i hom cluhta Cnet durant la seta
estada. a Ber:in hagi ahanionat Per ron>
plet l'entrenament. com 1. 1a en.
aquesta regada no sha
portas d'Alemanya els "sparrings - , ecos
duMe per hatee -se cenveneut que n'hi
ha a Espanya d'excenents, i per aia0,
ha coetractat Flin, Sola i usleirales. ultra el campió d'Ilelanda del pes majá.
De Boer Amb Flin i De Bote va disputar Schrese!ing quatre magnifics rOundi
en el cure deis quals va exhibir tota
la suy a ciencia IHICIIIStic a i l a Poten
-ciadels.punyDrévai
cinc "rowsds" mis, de cultura física
sau, . p uchin g " i osera, i acaba senec
donar la mes petita mostea de cansamant
Després de Yentrenarnent, Flin dele
ene a pesar de no carregar el u-4 g o els
cops, la dreta de Schmeling on pega
deixa senyal i. encara, per molla cura
que hom tingui a evitar-la, tot ej
*••
Per la seva banda. Faulinn eegueix
metbdicament la erra preparacie, seise
perdre dia ni detall. .A un periodista que
li va irr unes preguntes per a un -interviu". Paulino ha contestar:
sOc deis qui serrare es preparen amb l'esperanca de vencer; el dia
no
pensi
d'acinesia manera, ren reque
traee de la bo g a. Per aix ?). cem que
ern preparo a censirincia. Inc dret z
operar el triomf ; el restant Quena a
%ceder damunt el -ring -. La boxa is
la feos de multes sorpreses: quan boss
es rema iette sacaran ä arnb un enemir
fácil. resulta que o troba. un me al
ring. amb un "os". Aquesta vetada jr
no puc endur-me'n aquesta sorpresa, perqui cenec Schmeling i sé que és enesede dificil per a qualsevol en qualse
circumstancia. Per- alee em pre--vula
pare arr.b tanta cura, per zix6 i perque
sé el que una victOria sienificaria en
aquests moments per a l'esdevenidor de
la nieva carrera.
No heu perdut la ilineie de conquerir el Campionat del 2,16n?
—Per qué? Ti he dit que el "ring"
era causar moltes sorpreses. Dijes veIre ss'e S vaig ester ia a les portes del
Cerniere. i si gnanyes aquesta segada
novarner,t em o:arteria devane Carrera.
• ••
Les of:rines de l'organització del combas dia 13, han circulat una !alta u
la Prensa. donant (simple ente les taguilles oficials del Teatre Olympia se e
obertes t ees els dies. ente del rival a
le! no. , del vespre
A:VT.7. A PARIS. MARCF.I, TH1I

CONTRA GUSTAS; ROTH. Es
atoen vespre. al Palau dels Esposas.
qe j'avis. que el tranc:es liarse/ JIU;
txseara en joc el seu mol de sannio dei
mön dele pesos ninjans. desata el belga
Gustau Rusas. Recordem que, ultra
aquest títol, Marcel osteata el que ca
gus.nsar recentment a Martillee d'Altara de campiú d'Europa dels migiorts
„la vam dir, en concertar-se aquest e:0mbat que e: fi-anees, la forma del qua:
sernbla en aquests moments espléndida
era el qui tenia mes probabilitats de
cuan) ¡e. Ens fenamentasem principalnene en ei pese perill que ofereix el
era anta g onista. que domina extraeretiniriament la boxa. pece que no colpeix prou dur, Deiene encara, que hasent-se lesionat la nü dreta en el curs
del seu darrer combar. Roth oferia mol;
magi . es perspectives (llover millorat el
seU -punch". Excellent boxador, el belga pot fiar avui la victiiria en el desconeetament que un combat eiviament
concluir rot produir en el seu rival. Pot
això succeir? Horn ti el dret a dubter-re quan es tracia d'im borne tat:
jet a les batalles del rin g cOm Marce:
Tbil. No gosar em afirmar que Ara siqlui tullir *oxador que Gustau Roth
red) estor conveneuts que e:talares per
a descrecertar l'adversari en posseeix
tisis que el belga. Així. dones, si l'araeones ha perdut per dues vecades (lavara el frentes , sembla gairebe evident
que Roth ha de perdre davant Thil . Sicom sigui, els belgues traen Una
eran cor.fianca en llur repreßentane,
formulen p r enbairs netament futura
bles.
ARA CONTRA SOBRAL. DEMA
A MADRID. — El gallee Sobral será
acaree a Ara. demä. al restare. a Parí s . El at o l de Campici d'F.eminva
enajene. que ostenta el primee, entrara
en jec.

FRONTIS NOVETATS
AVIJI, OIJOUII:
Pr i me r partit de ciemplonst de pileta
• p./4, • 45 10-16.

Callarte III - ELORRIO
centra
AZUlaMENDI .. VILLANO
illt, • les 10'16:
Pruno!: parta del gran cimplonat
CARRACA . UNAMUNO
untes

mi:MIRRA - URZAY
Detalla inr martille

JACKIE BROVs'N TORNARA A
BOXAR CONTRA MIDGET WOLGAST. — El combas revenia entre l'aneles Remen i l'arredra Wolcast. es disputara a Manxe s ter en una data encara
no determinada. Horn recordará que tou
dos boxadors s'adornen amb el atol de
campió del men deis pesos mosca, i eur
en el primer combas que disputaren, net
l'octubre pos s at. combas ene es y a da.
Met al' per damunt de! lima de Pes ele
la categoría, el résrd-amerieä va levanyar per p unts d'una manera que tos
hom va melificar de conclnent,
Dr. W1TT CHALLENGER DF
MARCEL THIL. — L'alemanc De
Witt, que ha e"at reeoneguj ehallenger
oficial de Maree! Thil per al Campio-

tualmon 21 ama 1 :masa a mmesslonal per l'abril de I any 1932. h.4 set

primer comisas cm a tal 11 salgue una
vacterta per k. o. Zsaevnigue (anima
st Alenans a de la sena categona en
sencer. el 7 dc desenahre passat, Niego
tser lora de combas. Cl &tu record ea
resunievx alxi: en 32 combats que poeta
dillrUtaIll ha obeinent iz viettänee pes
k. o.; 6 per petate, rnatas nula ¡ 3 destetes; una d'aque s tes destetes fou per
Ira de ceinhar• kl sed mis gran rival
O, entre els set, compatrietes, Erns.
Eistulla. Aquest ha reunas allunyat de;
ring durent dos anys, a conseatiencta
d'una greu melaltie: nerd ara In ha tornat 1 ha batut tots els seis adversaris
No es, dones, estrany que Pistulla al.
gui consideras a Alemanya millor bogador que no Has De Witt, s que hom
cregui que el por heilment batee.

l I oto r s me

EL VINENT DIUMENG E SE CE1...LBRARAIX ELS CAMPIONATS
tdW.OS.00LISILS DE CATALUNYA TROELlf FRANCESC
SUCIA.
---DE QUATRE
TARDA,
AQUESTA
SIS,
TINDRA
LLOC L'ÚNICA
A

JORNADA D'ENTRENAMENTS
OFICIALS
Cersarnent que el tetuns no afavorí
ele organitzadors deis Carnpionats Catalans, mes, en canvi, permetra que
en fez suspendre les curses del diumenge passat, multa ciutadans que
amb motZu de la manifestació que a
la nestra ciutzt se ceiebra v a el matelas dia i que no haurien pogut assistir
a la luan:testa :id motorista, tara que
cl el:In-unge y inent, die e, puguist pressnciar la lluita per ale tasas de Caliente. de Catalunya.
El damienge vinerst, sera jornada
força interessant al pare de Montjuic.
amb la celebració de les curses de
motocicletes al inati, i la final de la
Copa d • Espan y a de futbol, a la tarda
Les expedic:ons d'ab:1011ms madrilenys i valcncians que s'anunci e n Per
a preeenc j ar cl peda de la tarda, imdran l'ocasió de presenciar diles ir
circuit cm el de Montjalc una verirable mantfestadó de velocitat, entre la mes forta representació opanyola i algans esos estrangers.
El programa será el mateix que ja
ahasias anunciat, que és el següent:
A les deu. Surtida a la classe
2.500 c. t.
A les onze. Surtida a la classe
35o c. c.
A les dotze. Surtida a la classe
side-cars.
A do, guares d'una. Sortida a la
cla s se 300 e. s.
Quant al nombre de partic ispants es
e eurá favorablement augmentat en alguna clas s e, crxn ho es en :a de sidecars, en la qual Gerriga, el popular
sidecarista, fara la presentació de primeres proves en aquesta cursa, d'un
sic -car articulas de la seva invenció
rl qua:, segons ha dit, té ja patentit
El madrileny Ortueta, tumbe en
muerta classe presentará la sera
Harley, tipos igual a la del guamoder del G. P. Barcelona. Wevres: la
smal encara que sense side-car articulat. pot marcar a les rectes ele 13o.
Poden confirmar la oartiCinaci'3
d'Iglesias. uuil ho fark antb Rudge
2,50 c. c. I son c. c.
L'as 31oxo. no pot prendre part en
derlieatele ~11 per ha y« d'absentarse a l'estranger.
Nu ob s tant, ha manifestat que sentia meltissim no poder prendre la
sortida en aquest Campionat.

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda. Çf5

ARRUTI - AREITIO
contra
CELAYA II - TEODORO
rilt. a les 11n15:

OLAZABAL UGARTECHEA
confrA

LARRUSKAIN OELAYA I
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Chrysler Plymouth
amb rzdes independents
Una minora revolucionaria que elimina
lo tot vestig-i de salte i sotragades de les
rodes davanteres, brindant ensems tal
grau de comoditat en la marxa que
deixarà els ocupante del cotxe sorpresos.
Motor flotant. Roda lliure. Embragatge
automätic. Frene hidràulics. Carrosseria
' d'acer. Direcci ó antixoc. Pneumàtics
"roda d'aire", etc., etc.
:•:

1 n1

Dijous, 3 de maig de

LA PUBLIOITAT.

Vegeu-lo avui mateix
a la noatra exposició
Molt aviat arribada dels primers
PLYMOUTH, 7 places, de fabrica
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Futbol
DAVANT LA FINAL
DEL DIUMENGE
ddIJ

VE

L'equip del Madrid que ha de jugar diurnenge a l'Estadi el partit
final del C ampionat d'Espanya va
arribar a la nit.
Per tal de facilitar el descans correeponent davant l'esmenlat encoisere. els jugadors del Madrid secan
reclosos a l'Hotel Florida, del Tibidebo.

Per tel'eraf
L'entusiasme a Valincia. — Valencia, 2. — Per espentania i efusiva,
a pesar d'esser la festa del primer
de maig, ha cridat l'atenció la rebuda
tributada a requip del Valincia A
Vestació del Nord, esperara el rap
id
de Madrid, hi hada unes vuit o deu
mil persones. Des de la passera i damunt dels trens els socis del Valencia s'ha» enraimat de tal manera que
ib cabien a les
andenes. En arribar
els jugadors han estat duts fins al
local social pele Carier3 de Ruzafa
i Amores, entre continuo ovacions. Lluis Colina i l'entrenador,
i el president, Francesc Almenar, han'
estat ovacionaba.
Cent que el Madrid i el Valencia
y eeteixen igual equip , blanc, mis
d'un centenar de socis del Valencia
es proposen pregar al Madrid que
sabstingui d'usar-lo malgrat que regl amentàriament Ii pertanyi. Demanen que per sorteig, en cas de no
haver-hi intelligencia, es procedeixi
a fixar els colors que hauran de fluir
els finalistes a l'Estadi de Montjuic.
El jugador internacional Pasarin,
capitä de l'equip del Valencia, demores de divuit anys d'actuad& arriba
per primera regada a jugar una fina!.
Ja celan organitzats els viatges a
Barcelona per triar, carretera i ferrocarril. Els vaixells de la Transmediterrinia "Ciudad de Valencia" i
"Ciudad de Cádiz" faran terrei extraordinari: tanibé en faran autobuses
i centenars de cotices. Uns cinc mil
valenciana es traslladaran a preeenciar la gran final a Barcelona i l'amateur, que enfrentara un altre onze
valencia, el Xativa, contra Ionen
amateur d'Irún. De Xàtiva serena
tarnbA un tren esperial cap a Barcelona.
I a Madrid organitzen trena. —

Madrid, 2. — Per tal que els madrilenys puguin presenciar la final del
Campionat crEspanya. el club Sarrlpi6 ha organitzat treno especials, que
sertiran de Madrid dissalete a la nit
i tornaran dilluns al matí.
Un partit accidentas. — Jerez de
4 Frontera. 2. — Al Stadium Domen sha seleiscat 1111 partit amistes
entre el primer equip del Seeilla i el
Jeree. Durant el primer temps el
Jerez marca un gol, i al segon, dos,
per cap el Sevilla.
Rl porter del Sevilla, Eizaguirre,
sufrí una caiguda, amb probable fractura del bree esquerre. El jugador
del Jerez, mig esquerra Paulino, rehé
una patada a la boca que li ocasiona
la pèrdua de tres dents. El seu estas
es greu.
La lesió d'Eizaguirre. — Sevilla, 2.
El porter del Sevilla. Guillem Eizaeuirre, j'uva un partit amistes a
jerez de la Frontera, es Ilangi a
terra 'er tal d'agafar una pilota,
i tinqué la despida de fracturar-se
el bree dret.
Per a Eizaguirre la desgracia ha
estat mis sensible per hesite rehut
el requeriment del seleccionador nacional per a prendre part en alguna
encimares que van a celebrar-se a
Espanya contra un equip anglas que
seran considerats com a preparatons
per als parta. dele campionate del
nión que han de celebrar-se a Roma.
F.izaguirre fen traslladat a Sevilla, on
se li enguixä el bree. Trigarä a guarir uns cinquanta dies , i per tant no
podrá formar part (le l'equip espanyol que anirä a R01111i.
A Astúries no poden jugar contra
Mexle. — Gijón, 2. — rehut un
telegrama de la Federació Nacional
en el qual es ¿ena ordre de no concertar partits atub l'equip nacional
mexica que arribará en aquest port
el divendres o el dissabte vinent a
bord del vapor alemany 'Orinoco"
i que jugara a Barcelona un partit
amb la seleeció espanyola, encontré
anterior al que tindrá a Roma el dd.
equip mexici per a participar a la
Copa del Món.
L'Osa g una no vol traspassar jugadora — La Directiva de l'Osasuna
ha desmentit l'intent de traspis dels
seus jugadors Ver g ars, Bienzobas
Catachús al Barcelona.

Nataeld
FESTIVALS INTERNACIONALS
"HET Y" D'AMSTERDAM, CAMP16 D'HOLANDA, CONTRA
CLUB NATACIO BARCELONA
El C. N. Barcelona ve activant
l'organitzacid de les grana vetllades
internacionals que se celebraran definitivament els vinents dirnarts i dimecres. di e s 8 i 9. respectivament, a
la piscina di rEacullera, amb motin
de la presentació del "Ifet Y" d'Arasterdam, camele d'Holanda, del qual
fan a g r a d i s record conserven els
cionats barcelonins, en ocasió de la
visita p ortada a cap pu aquest equip
rally 1917, reunions en les quals dais
cilment va arribar a tricanfar sobre
eis nostres en la majoria de proveo.
Les merques q ue altualment a src,Irisen els defenders de l'equip holandés seis dignes de la huna internacional que gaudeixen, cieramstincia
que donar* aixi matriz, ocasió ale
nostres per a demostrar la seso citase
tan tinguda en cumple actualment
amb la proximitat dele Camelen.
d'Europa.
La p otencialitat del "Het Y - , ra-

o
dica tumbe i en forma esplendent en
la natació femenina, per figurar ala
bellS rengles leo mes destacades nedadores d'Holanda. Per a aqueste lestivals es desplacen tres excellents
pecialletes de ente% dces i braça, re s .
pectivament que eón !sine. Helms
que en els cent metro lliures lean
segueix habitualment t na. 10
Wagner, especialista en dore.
que compta tan sols 14 a,nyt dedal
i detenta eis campionats d'Amster
dam i Holanda deis roo fuetees i
3 X leo respectivament, i la
!a seca 'marca actual es. en aquesta
difía especialitat, 1 ni. 22 s., i
Hessel, campiona i ex- " reeord worn an" d'Holanda, que es cumpla
entre les millors tres primeres bracisi
tes d'Europa.
La categoria de Fermio masculí no
desmereix del femenf, pe integrar-lo
"espoirs" de reconeguda vaho, corn
Henk Van Essen, que en els cent
nutres lliares obté r 02 s., en ele
dos-cents 2 m. 23 S. i en els cent tuetres dors 1 m. 16 s., J. Van Oostram
la marca del qual en els cent meres
dors és dl m. 03 t. i en els dos-cent
de la mateixa esperialitat aconsegueix
2 ni. 27 s., F. Smith, i 13. Arts, que
amb ele esmentats componen l'equip
de rellene de 4 X 200.
La vilua del "liet Y" en water
polo is indiscutible, en tenir-se en
eompte que. des de fa molts anys
seta imbatibles al sor país i per 21
vegada que detenten el campionat
d'Holanda, i formen el "set" excellente jugadora lote ells internacionals
Aixf rnateix el C. N. Barcelona espera poder oferir noves i a la vegada
interessants sorpreses al palie en
aquests festivale, que milloraran l'expectació existent.
EL CONCURS SOCIAL DEL
BARCELONETA AMATEUR
CLUB
El passat dimarts, a la piscina municipal de Montjenc, va celebrar-se
la primera jornada del concurs social
preparatori que organice& el Barcelonesa Amateur Club i va resultar
alt exit. En totes les provee celebrades es va posar de manifest
e;asme deis participante per a surtir
victoriosos. Es van &tenir bones
marques, matreras el desentrenament
en el qual és natural es trobin els
nedadors mancats de piscina a l'hivern.
Els resultase técnica van e:asee els
seguents:
40 metro braçada de pit (infantil):
Prinser, Jiménez, 41 segonsi segon
Cánovas, 41, z-so; tercer, Ferran, 41,
quart, Buqueres, 49.
50 meces dore: Primer, Granada
37. 8-1 0 ; seseen, Olmos. 39, 9- 10: tercer, Escudero, az; quart, Filguerra
44: cuqué, Devesa I, 49; sise, Guillen, Si.
50 meres braçada de pit: Primer
Rada,. 41 s.; segon, Escudero, 45:
tercer, Martí, 45, 4-1 0; quart, Canovas, 47; cisqué, Isart, 49, Sisé
Amado, Si.
5 0 metres estil lliure: Primer, Olmos, 32, 1-1o; segon, Buqueres, 33,
tercer, Granada, 34. 2-10; quart, Reynes, 35. tinque, López, 35, 2-10; sise
Escudero. 36, 1-10; seti. Devesa II
36, 2-10. Fins a r 4 classificats.
metres (Hure infantil: Primer
Jiménez, 311. 2-/ 0 : segon Cánovas, 39:
tercer. Ferran, 41; quart, Buqueras
43, 2-10.
Rellevaments 3 X en estile: Primer
Equip com p oet per Granada, Martín i
l'higueras, 2 . 2 9-SO.
Segen. Equip compest per Ullan
Roda i Olmos, 23 7-ro.
Tercer. Equip ~post per Dennna 1, Escudero i Reynée, 2'1e 9-to.
LA DARRERA JORNADA DEL
CONCURS REMEN!
DEL C. N. BARCELONA
El vinent diumenge, al metí, a la
piscina de FEscullera, tindrä Ilesa la
darrera reunió del Coneurs Femeni
l'interès de la qual va en augment a
mesura que transcorren les jernaeles
de la competic1/2 que disputen tutet
les nedadores que pertanyen a la Setció Femenina del Club degá.
El programa d'aquesta darrera j o r
-nad,comprelsgtiPva:
200 metros Diurna (primera Categorja).
400 metros braca (primera categoria).
roo metres Turca (segona categorja).

1
A l 'Stand de 3Iontjuic, van continuar ahir les tirades del Coneurs
de Tir de Colom que organitza l
sociació de Citadora de Bareelona
Van començar les teades amb el tir
de prova, que va resultar divida pel.
senyors Amat i Alarcet.
El campionat de 25 metres, a deu
colon», va ¿asee guanyat pel senyor
3farcet. i es va disidir el primer i eegon premis amb el senyor Boris; el
tercer premi va ésser dividit pels senyors Amat, Puigbó i Casades.
El campienat a 30 metreS, ea resul.
lar guanyat pel senyor Llebet i Vis
taré), el qual va dividir les inscripcions
iunt amb ele senyare 3farcet i
El "Critirium", s . a resultar dividit
Pels senyors Amat i Llobet.
Avui, dijous, a les quatre de la lar ;a, continuaran aquestes tirado sota
el segtient programa:
Primer— Tic de p rova. Colorns,
entrada, 35 p essetes; handicap.
Segon. — Cope de la General:tu de
Catalunya. Coloms, ro; entrada, 7!
p essetes. Handicap. Prerni, Load pes.
idee.
Tercer.— Cepa Cimento Colma, 3.
entrada, 3o resurte. Handicap.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

Basquetbol
CAMPIONAT DE CATA..
LUNYA FEMENI
--Le jornada de diumenge :: Una mines vietória de l'Atlas :: El Barcelona
en bella forma
Breu comentari
La jornada de diurnenge danunt el
pa lier se tus presentava torea interessant.
calendar¡ acarava en primer terna
Alias i el Sanes. bis darrers resultats

que ambdós cines aconseguiren, aparedats amb les successives altes i baixes

que han esperimentat en el transcurs
d'aquesta cumpetició, teten que aquesta
partida es presentes anlvelladissima,
en el terreny es feu ben pa tent duran
els minuts reglamentara.
La partida, que, com diem, en tot .noment fou igualada, presenta en la p
ri -

mera part un marcat domini de les noies

de l'Atlas Club. El loe torea dime i
la

baixa momentinia que experimenté

el cinc del Santa ferro que els basquee
d'aquestes es veiés en molts moments
bioquejat perles seves contrincants,
rea r areie x r la jugadora del Sants
Mira, que slavta retirat momentaniament, ei joc salto-ella duna niatitra os-

tensible, i en censeqüencia la Iluita adquirí característiques de gran aferrI454-

ment.
Estant embride cincs igualase a punts,
es produí una jugada força dubtosa que
determina im tret lijare contra el Sarta,

el qual, transformat, dona a les soles de
l'Atlas Club un avantatge d'un punt, i
amb ell la vis:ti:ida.
Si ens hem d'ajustar a eia que fou
el desenrotnamen t de la partida, el resultat es injust, ja que eis el seu tratascure no s'aprecia una superioritat per
cap bando/. Opinem que un empat hauria estat fidel reflex de la furnia que
es produiren en t ecr ellY de joc.
Seguidament s'enfrontaren els equipe
respectius del F. C. Barcelona i el l'emení B.
Hi has-la interes tieritable d'apreciar
la forma actual del Barcelona i el que
davant l es blaugrana pocha donar de si
el Femení B.
Durant la primera part de l'encontre
el Cl0r111111 de les notes del F. C. Barcelona fou tan ciar que ida preveure un
resultas calastróiic per les jugadores del
Editen. 1 semblava que aquesta desteta
seria un fet, a jutjar per les carareeristiques que per aqueas darrers prenia
la partida.
A la segona part la bella forma que
havien patentitzat les nois blaugrana

topa amb la fdrta reacció que experimentaren les del Femeni B.
Aquestes, animades per la ferma voluntat que evidencié Ordóñez, es creíverso de tal manera que el resultat que
a la ramera part havia pres proporcions
d'hecatombe, s'aria escursant en proporcione força notables fine a lextrem que
II) que en eis primers moments apareixia cona a deplorable per les noies del
Femeni, en acabar la partida aparegué
¡oree aminorat.
La partida en si agrada força al respectacle que etnplenava el terreny de
joc, i per damunt de tot aquest aplaudí l'entusiasme que en Fencontre posarte
unes u altres.
En aquest aspecte es distingi per damunt de les seves companyes i ecntrincants la senyoreta Ordóñez, la qual arnh
la seva ener g ia i entusiasme a la cegada
que encert en el tir a ranella, aixecá la
moral del seu equip. Tambi cal esmenalar el hon joe que desplegaren les germanes Franco per les blaugrana, i les

germanes Jerez per les del Femení B.
Els equipa que actuaren en aquesta
jornada foren els Segilenta:
Sanes; Ribes (11, Mira (2), Rcsa (1),
Gasset, Icart, Vandeilós (4).
Atlas Club: Planches (1), Jordi I,
GOniez (2), Jordi II (t) i Hernández, 5.
Fcmeni 13; Aleaba, Jerez II, Jerez 1,
Berta (a) i Ordórrez 16).
E. C. Barcelona: Balase, Franco
Franco 11 (8), Hernández (5, i Mirapeix (8/.
En conjunt, aquesta jornada, cont beles les d'aquest interessantissim campo'-tal de Catalunya, que amb tant d'oxea
ha organitzat el nostre cerdeare pinió". resalta emotiva en extrern. seetentitzant el nombres públ:c que hi assiill
la sena corras:amen per les iluites afeerissades que presencia.
El temps. tot i en que es mostea inclement i gens atent amb els esportius
que es reuniren al terreny del Canee de
Viladomat, no fou obstacle perque els
coses, pels que
vi ne eenten les nostres
tenen cor de basquetbolistes, es mosteessin cona sempre en la plenitud de Ilur
entusiasme.
RESULTAT S TECNICS
Atlas Club, 9- Sanas, 8.
F. C. Barcelona, 26- Femení B, S.
ROLAND

Lluit a
El III Bordeus -Barcelona
Ha estat designat l'equip
català
La F. C. de Lluita, ha nomenat els
Iluitadors que defensaran els colore
de Barcelona davant els representante
de la ¿anal del Garona, el rimare
equip estä contpost pels seis-fieras lluitadors: Cuesta, pes ploma, campe, de
Catalunya de la seca divisió.
Carnpió de Catalunya i Espan ya del
DeS Ileuger de l'any passat
Grifo!, pes tnig-lleuger, campió de
Catalunya, de la seva categoria.
Salvador. pes majá, campió de Catalunya i Espanya del seu pes.
Comes, pes majá, tambe eampi6
de Catalunya i Espanya del sets pes
Aquests lluitadors, per tal que en
aquest matx donin de si tot el que
sigui possible. seran sotmesos a un
rigorós entrenament

Base-ball
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE LA LLIGA OFICIAL
A causa de la pluja de diumenge.
que va deixar impossibles ele campe
del Sants, Granja i Eantic dei Polo
es van suspendre tots els partits que
shavien anunciar.
Segons el reglament de la Lliga
s'han de jugar aquests part:is
al final del canwionat.

El diurnenge a Madrid. —Ea el,
terrenys de la Ciutat Eniversitär.a
van lluitar Es novenes "HispanoAmericano" i "Piratas'', després de
fer un interessant p artit a nou e n tr ades, no aconseguiren cap cursa.
Els equipe van esser:
"Hispano - Americano": Pozue194
Crespo, °tontea, Escalona, Triana.
Casino, Plaga, Almodevar i Ale g ander.
"Piratas": Rey, López. Menéndez
Zamora, Alfonso, Encinas. Arturo,
Camilo i Carlos. —A. Hernändez.

A.H.o.•6•44....44.4446,4444...6.446,444,44.
COMPANYIA TRANSATLANTICA
Serveis del mes de maig de 1934

LINIA DE LA OANTABRICA A CUDA-MEXIC

C1 vapor RASARA FOrtire, si no hl ha varlarld. de Bilbao I Santander
25 de mil.. de Citan el us i de La Cotana el 27, cap a L'Ha yan& 1
Verto1 rug len i eseala a tinca York. de tornada.
ernpers sortlda, si no hl ha sarlaeld el su de I n ne

el

LINIA DE LA blEDITERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
FI vapor MARQUES DE COMILLAS sortira, si no hl ha varlar16. de
Barcelona el 20 de
de valencia :fra. , el Ft. te Manga ltFa.1 cl FI'.
de tedie @I 24, cap a Las Filmas. San Juan de Puerto Rico. Santo Dominan (tan.), La Mlayn. Puerto Cabello (Isa.,. C.uraeao ova.) . puerta

in, e.

colonenia (rve.) t Cristabal

Propers sorilda. su na hi ha vararla. el 20 de /une.

EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTABRIOA A CUBA-MEXIO
El vapor CRISTORIU. COLON soclir.a, si an hl ha variarl & el te de
vaten u la. Ata r ent ,t v a
lun, e n, a Ta rrago na (tia
Hilara Cali.:
1 Bilbao d'en nArlIrle el ab del maten mes cap e L'Ha s ella veraersta
escales Intermedies.

LINIA DE LA MEDITERRANIS A NOVA YORK, CUBA.
CENTRE AMERICA
al vapor MARALLA ME S snilira. a no tu ha variarte, de Barcelona t
Terrierms irs e. , el 16 d• tiiilt iii Fa i ma ile afiallnrca 'tva 1 el 17. lo
v alencla I aneant ti a 1 el le. de Mátale el t u. de Chdli el 20. de
Llshni (lee 1 el Si. de viro esal.) e; i22, cap a Tova York. L'Havana,
nristomd.
Huerto Parrios irva ), Puerto Limen uva
}ropera sorilda st no In ha variad& el 16 de iuliol.

Eernel llpus Gran Hotel • T. F F • Cinema snnor
:irgues/1.a. ene.
1 ea rommlliats 1 rarle que eaudelx el passatee es mantenen a l'altura

trameinten 'te la companyta.

ram p a 14 ea/abierta Squeirs Compinyla una Enea de seden, combinan
Per als Prin ci ns!s ports del mon. servils p u r limes regulara.

Par • Informes, el mea sonelgnaurl, A. RIPOL, Vis Lentane,

"Ortopedia Moderna"

NI de B.

earcassona

TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS FILANCS, 8 — Telifon 10918
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Modela moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o cPrregir les desviarions
de l'esquena
Més de511anvs de nräetica sbnla m:Ilor garantia
Cada

hieda& ea en

"IlMrgiffler

19Mer.

vinus, 3 4e maig ele 1934

LA PURLIOITA1.
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BARCELONA

sense necessifat d'agrupar-se!!!

INCOMBUSTIBLES E IMPERFORABLES AMBELSOPLET
TELEFON 318 5 3
7C
CABALLERO DE GRACIA i9 TELEFON

ALOA NA 3 I 5.

CONTRA
EL DOLOR

MADRID
L'home, per a poder rime i

fer

front a les contingencies de la lluita

per l'existència pròpia , ha hagut de
resoldre una serie molt important de
problemes de caràcter individual i
collectiu. Quan la força deis muscles
nc li ha bastat per a fer iront a les
necessitats primordials de l'existen-

-,...,401p—A81.6

ropyre

•
n ••

-

od -

Cmf

ia." e

1.144 .11••
el

Alieuja a Pacte
i no perjudica mai
Flascó 5 Ptes.
(timbres inclosos)

De venda ci les formácies
i centres d'especifics

CAMISERIA I GENERES DE PUNT

MARIA ILLA
Gran assortiment en bitllets per al
sorteig extraordinari de l'II de maig
cia ha hagut de desvetllar-se en ell
l'enginy. i es en aquesta manifestació
espontània de la intelligencia humana on cal situar el principi de la indústria.
De totes maceres, en un món habitat per persones diverses que, segons
el Gènesi, s'ha anat multiplicant d'una
manera enorme, és evident que la
solució individual del problema de :a
vida no fos, ni de bon tros, suiicíent
a l'horne que haría d'atendre una serie de necessitats de mal resoldre.

MARIA ILLA
Gran assortiment en bitllets per al
sorteig extraordinari de itt de maig

J. Casanova

Calia que l'home es relaciones, ¡ si
la relació arnb la fanii:ia era un proMema
mis per al seu enteniment priAntiga CASA COLLDEFORNS
rnari, la relace amb altres semblants
havia de produir un principi de soTELEFON 74574 -- SALNIERON, 99 -- BARCELONA
Feuudes les novetats de primavera en sueters, pullovers, bruses, etc. lució a determinats problemes de
e x istencia. D'aquesta relaciä ¡minesEspecialitat en camises a mida
eindiWe entre els homes ha hagut de
neixer el principi comercial. Indiistria o aplicació de l'enginy a U =canica, i corriere o relaciä entre inindividual; en convenienc:a
OFICINA INTERNACIONAL DE PATENTS MARQUES teressosheus
ací els dos principis de
la vida de la humanitat, la qual els
ha aplicat sempre en consonancia a
l'estat de eivilitzacid que ha gatul:t
Patents, marques 1 totes les altres modalitats de la propietat a través
deis segles.
industrial. - Corresponsals per tot el mea/
Es per això que, en parlar de la
Fundador: A. PASCUAL
Sueuessors: B. SAEZ i J. LLOR, Agents de Propletat Industrial

els imperialismes resideix en la indústria i el corriere, hi ha la relació
pacifica dels líenles, grades a la qual
s'ha fet possible en enormes rernotes
que per tnitjä de la permuta, o mea
clar, de la barata, hom pogués alliberar-se de generes prognits amb
estés per un nucli d'homes i adquirirne d'altres deis quals hont manques.
Les primeres nocions del comerç resideixen, dones, en aquest instint de
No obstant, si be no deixava desser aquest un sistema més o menys
cennode, les transaccions aixi realitzades manearen d tina base
Hora podia mesurar o valorar les
coses a raó de la necess:tat que en
tingués ¡ això no domava la mesura
justa de la valor dels objectes.
Segons els historiadors, per tal
d'evitar les dificultats d'aquest sistema tan primari, hom idea el canvi
indirecte, és a dir, per a aconseguir
un determinat producte born efectuara el canni per mitjà drin producte
de valor reconeguda, COM la llana, les
pells, el cuiro, etc. Però aquests prochicles no podien tampoc constituir
una base terma, i foren substituits
per una altra talor que és la que
subsisteix avui encara: la moneda.
denominador comú creat per a ficar
una regularitzacid perfecta en totes
les operacions de compra i de venda
de mercaderies.
Ilem te; esment abans dels factors
de ractivitat humana, que vénen a
ésser tributaris de les necessitats industrials ¡ cnmercials dels pateos. No
vol dir això, però, que la indústria
i el comerç siguin els déus totrede-

MARIA ILLA
Gran assortiment en bitllets per al
sorteig extraordinari de l'Ir de maig

A. PASCUAL

LANCIA

Enrie Barelli
Taller de reparació d'automòbils LANCIA
i peces de recanvi de la mateixa marca
BAILEN, 214 * BARCELONA * TELEFON 73292

Agustí Guárdia
VINS, OLIS I SABONS
CASA CENTRAL: SANT JOAN DESPI
Sucursal: SETGE DE 1714 6 - BARCELONA - Telèfon 34543
SERVEI A 1v n M1C11,I

MARIA ILLA

Gran assortiment en bitllets per al
sorteig extraordinar1 de l'u de maig

:esos que per elles sols ho agavellin tot
fins a l'extrem de poder subjugar totes les altres activitats humanes. No
es pas aixi. La Indústria i el Comerç
esdevenen floreixents i avancen d'una
manera cada regada mes progressiva
en els indrets on per damunt de les
activitats industrial; i comercials hom
atén les activitats cultural,.
Com me; civilitzat es sin pais, com
mis amor dernostra tenir envers la
cultura i el noble träfec de les lleves
E les arts, com més intensos sdn els
coneixements que els nuc:is culturals
ohtenen respecte a totes les Coses i
activitats espirituals i materials,
jora són les necessitats qu e naralle
-Iamentsorgixl'dqucóe,
coneíxernents humans tant en rordre
individual com en el collectkt, i é:
molt natural que per a atendre aquestes neces,ítats cada día nones, cal enginyar i ampliar nous mitjans
i comercial, que no fan sine.
contribuir a la prosperitat dels nobles.
La histenia, antiga i moderna, estä

Indústria i el Comerç, tant si hom
es refereix a aquests termes en un
sentit general com si els localitza a
un indret determinat, és per alzó, repetim, que en parlar de la InclUstria
el Comerç és con) si rus referissíni
a la história mateixa de la humanitat ¡ dels nobles. Perqu;, en realitat,
tots els altres aspectes de la vida
humana no són sinó ¡actora aux:hars
d'aquests primordials jnstruments de
l'existencia.
De poc han servit als pobles les
gestes guerreres, les missions, les colonitzacions etc., si darrera seu no
han portat el sentit präctic de la vida;
si Mercuri no ha substituit oportunament Mart en les bregues humanes.
A part daquestes disquisicions que Gran assortirnent en bitllets per al
vénen a demostrar com la raó de tots sorteig extraordinari de l'ir de maig

MARIA ILLA

INDIVIDUAILNIENT!!!

me

farcida d'exemples d'aquesta
Cal nontés mirar actualment els pulsos que tenen el prestigi d'una major en:mea, E darrera d'aquest prestigi veurem els paisos que l'ostenten
dominar el !ruin en els aspectes practica de la indústria i el comerç.
Es per aquesta rad que moltes ve-

garles hem pensat en la situació de
Catalunya tenint en consideració toles aquestes raons de caràcter general, i hern volgut aplicar al nostre cas
tina norma de conducta que ens metres pel carni de la cul t ura al doman
daquestes poderoses facultats präctíves.
Ifern sentit parlar des de rima jovenets d'una Catalunya rica i plena
per damunt du tot, i hect constatat
amb amargura que agiten; que han
predicat aquest tiple han volgut es-

MARIA ILLA

Gran assortiment en bitllets per al

sorteig extraordinari de l'u de maig
tímular una indústria i un corriere per
¡en-los poderosos sense finar- s e que
aquests són precisament tributaris de
la cultura.
Es cert que aquells que aix6 han
predicar han provat de crear un factor cultural a rahast d'uns quants
escollits ¡ no han tingut en compte
'Ale qui ha de participar p:enament
de la cultura perque aquesta tingui
la sena eficacia ha desser el noble.
Com és natural, el iracas s'ha fet
sentir sorollosament.
I és que a aquesta gent el noble
nontés els ha interessat en uns maments determinat5: llora d'anar als
cornicis. Davant de les urnes no els
Ira preocupat que un vot equivalgui

MARIA ILLA

i oficines:
4vinguda de la Verge de Montserrat, 2 - Te/don 78380
'NDA ALS CENTREi4 D'ESPECIFIGS, FAIIMACIES I BONS ESTABLIMENTS DE QUEVIURES

CURTITS
abrIca: Carretera Antiga de Valencia, 10 • Tel. 51216
Despatx: Carahassa, 3 -- Telèfon 23637
BARCELONA

cadena
PERSIANES teixides
PERSIANES FANTASIA, dibuixos assortits,
per a halcons, finestres, tribunes, galeries, etc.

O RTINES

ORIENTALS /lises i florejades, en pita,
a mbú i cadeneta. Les millors qualitats a preus raonables
Ncteja i custòdia de catifes

millorables. Aquests fets són possiIrles i són humans, però cal que infiltrern en eis nostres ciutadans la
idea de la cultura, que si bé els crearan nones necessitat:, contrihuiran
!arribé al desenvolupanient d'aquelles
activitats que requeriran les constants necessitats nones, Aixe, ha de
contribuir a que tothom treballi i a
que tothom consumeixi. Que la necessitat de l'estalvi no hagi d'ésser
una obsessid per als bornes, sind que
tothom pugui desplegar-se folgadament dins d'un mitjä d'existencia
digna i suportable.
Per altra banda, aques t afany de
cultura bem de procurar infiltrar-lo
a les collectivitats a les quals tenim
Iligat el nostre desti, perque elles
en sentir unes mateixes cobejances i

MARIA

ILLA.

Gran assortiment en bitllets per al
sorteig extraordinari de itt de maig
segell de l'optimisme, base principal
de l'amor al trehall.
Altrament, seine una digniiicaciö
collectiva no es possible que les apl.
carioca practiques de la vida humana
arribin a superar-se i a esdevenit
brillants.

SORIA

LA VALENCIANA

44444444444+14444444+44444444444+444444+0444444444444444.444+04444.44+0+0+044.6.

Telèfon 21

Gèneres per a elles fans
VILASECA I SOLANA
GRAN ASSORTIMENT EN TEIXITS I FAIXES DE GOMA

Gravina, 10 (entre Pelayo i Tallers)
BARCELONA

Variat assortiment de sifons higilnics, completament esterilitzats
Gasoses i begudes d'alta qualitat

JOAN ZARAGOZA
CARRERS CE SEPULVEDA 1 CALABRIA, 82 - TELEFON 32957

BARCELONA

Anunciant amb els calendaris de suro augmentareu les vostres vendes i presentareu als vostres clients un objecte nou, elegant i artístic
Es fabriquen a preus verament excepcionals, baratissims. Consulteu-nos i us
en convencereu
Es fabriquen taps per a xampany d'aglomerats i colats de dues i quatre peces

Joan Puig Riba

SASTRE
Rebudes les darreres novetats de la present temporada
Tamarit, 1 5 1
Telèfon 35730
B ARCELONA

HIDRAULICS

MOSAICS

Josep Cahué

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

F. Pedro Dolcet iC'•, , • C
SUCCESSORS DE BARGALLO i Cia.
Fährica i despatx: CALVET, 51 (Camp d'En Galvany)

oc oz
T

nou dutnirili,

t

D

Passelg

o c
L

de Gracia,

GASOSES I SIFONS
Miguel Angel, 88
Telefon 33862
B ARCELONA

Telèfon 76576

BARCELONA

D

FABRICA DE BEGUDES CARBONIQUES

•

ET ha rrprés la sóva consulta per a

93, d • I

les malalties deis
I

a

12 I

Telèfon 14585

GRAN FABRICA D'AIGCTES CARBONIQUES

Caçà de la Selva

Amb l'ús de la planxa d'aglomerat "Sice" sota les màquines d'escriure evitareu
tota mena de sorolls i duraran molt més

idua de J. Molins EL

arrer Comtal, 3 (junt a 1 Aving. Portal de l'Angel)
elefon 15183
BARCELONA

MARIA ILLA
Gran assortiment en bitllets per al
sorteig extraordinari de lis de maig

en experímentar una rnateixa categ-o.
esa de necessitat, augmentin
manera eficaz les possiniMats de consum, les tímala és evident que han de
contribuir a fer próspera la indús.
tria i el comerç.
La indústria i el comerç próspero
seln altra COS a que un premi que
la vida concedeix als pob:es que se
saben entendre, i per a saher-se entendre cal que tots els habitants dun
noble sentin prou intensament el pa.
triotisme de desitjar i procurar el 1)4
mutu. Aquesta reciprocitat, que en si
tu (an e a tota una noble filosofía, que
es la lliçó de moral més eloqüent que
Pol existir, per força ha de donar
fruits apreciables, ja q ue el sen assc»
limeta ha d'imprimir en els bornes el

RAMON CAPELLADES

444+6644+64~4444+4444444444+6444444~44444444444
E RSIANES

sura sabotegen inconscíentment la
seva prosperitat.
No serfern Ileials amb nosaltres
mateixos si darrera un egoista afany
de lucre irnmediat no tinguéssim altra preocupació que omplir . el calaix
i ier constantment uns balanços

FONDA DEL LINCE
a un home integre. Si s'ha escaigut
que un vot ha requerit un bitllet de
DE
cinquanta pessetes, l'han despes de la
inateixa manera que si ha exigit uns
gots d'aiguardent. 1 aquest comere •
infante, d'esquena a la dignitat
Tel. 16114 - Tallers, 11, i Sitges, 12 ,pr o p Rambles - BARCELONA
dels bornes, el que ha fet ha Tallara, '14 Penal° completa a 10 1 12 possetes. - Confort modern
estat conduir la collectivitat al; ira- Aigua c o
rrent, timbre i Iltum eb, ctrica a toles les habitado/ 1 4
cassos mes sorollosos.
De totes rnaneres, Catalunya en
aquest ordre de coses pot establir
comparances que la situen en una
posició d'avantatge respecte a la maioria dels indrets de la Península, i
ara que, al marge d'aquells que la rolen rica i plena ahans que culta, s'ha
310BLES
retrobat ella mateisa, esta en carni
Erina prosperitat que no podran atnir TA3IARIT, 153
TELEFON 32360.
aquells que ami, l'excusa egoista de
l'economia feta a determinada meBARCELONA

Preu: 2'50 pessetes
Andreu Biosca

•

Es tramiten tota mena d'assumptes a Hisenda, Generalitat, Jutjata,
Ajuntaments, Minister-Ja, Obres Públiques, etc.
Gran assortiment en bitliets per al CASP, 26
BARCELONA
TELEFON 156641
sorteig extraordinari de
de maig

Gelatina Martignole Dornènee Serra
Laboratori

Servei diari sense transbord.
Sortida: Plaça Universitat, 12,
a les 8 del mati
Diumenges i dies festius, sortida
especial a les 6'30

Gran assortiment en bitIlets per al
sorteig extraordinari de l'Ir de maig

FABRICA D'AGLOMERATS DE SURO, PER A TAPS, DISCOS
i ESPECIALITATS, de

ALIMENT POPOS PER A PERSONES DELICADES
GARANTIT DE CARN I GALLINA

'30

Per a bitllets: Plaça Universitat, 12. Teléfon 21963

MARIA ILLA

rann.

1

Consell de Cent, 304, pral., primera -- Telèfon 13925
•
BARCELONA

Nontserrat en automòbil

de

4

a

6

uulls. al sen

Guillem Torra

Montserrat, 8

Telèfon 13611,
BARCELONA

tareie"7"2,0.9re~",,,,,e~eTIA-7

Dijous, 3 de

LA PUSLICITAT.

11

TALLERS GRAMS

JOSEP CANUDAS

PATRICI ARNAU

SASTRE

Recemenem aquesta oasa

Rebudes les novetats de la present temporada
Telifon 22568
Sant Pau, 10
B ARCELONA

per a teta mena de treballa tlpogräflos porteetament traduita al «talle

maig de 1981

NCE,
FINA
Estrada

Construccions d'Obres
Fusteria de

Ramon

Plaça Vicenç Espanyol, 8

VERDAOUER 1 CALL18, 5 I 7

Telèfon 72412

Tolden 14858 -- IIARCE8.0,44

B ARCELONA

Moviment borsari

madura, a 28 peeseles origen,
tarifa curta.
• Momeo: Ele preus segueixen
inelt ferms, perú les existències gairebé eogótades. Sembla,
dones, que val la pena, pels que
ho han de fer, de preocupar - se
una mire tragu e n pinso, • no
nialmetre per Mes temps la nosI ra ramaderia.
Dels altres generes en farros
referencia.

menor rendiment de la cart
El benefici net repartible és
pessetes or 25.166.301'98 co
30.088.493'88 pessetes or
1932, despris d'haver dest
a amortilzacions pessetes
33.813.41428, en 1933, co
pessetes or 28.322.75457
1932.
El Consell d'Administra
proposarb a la junta general
reparliment d • un dividend c.'
rlementori de 20 frenes alisa
Iliure d'impostos eapanyols,
cada acció de les series A, B i
i O frenes sulssos per cada se
de les series D i E.
Fern present que en el mes
desembre darrer va esser dislbuit un dividend a compte
20 pesos paper argentins
rada arrió A, B i C. i 4 pe
paren argentins per cada ae
i E.
El dividend total per a t
sera, doncs, de 20 reses men
nacional argentins in6s 20 iras
suissns. contra 22727 pesos is
neda nacional argentino mis
franeS suiss03 en 1932.
En aquestes condicione,
ròssec a enmpte neu sera
pessetes er 9.289.21233 en 198
contra pessetes or 5.985.936
en 1932.

MERCAT LUURE
La rtuni6 d'ahir en el fi de mes es
va reune quelcom mis animada que cis
sessions anteriors, i es feren bon nombre
SASTRE
d'operacions, tant en el rotlle d'accions
ferroviàries, com en el d'acciona indosREBUDES LES NOVETATS DE LA TEMPORADA
trials, i adhuc es nota torta mis leemesa en general.
Telèfon 13534
Agent Oemereial eotbeglat
Fontanella, 9
Es veieren foro sollicitades les 2CB ARCELONA
REPRESENTACION8 de PARIR« Rabudos les últimos novetata de dona carboniferes. Mulleres i Felgueres, seguint els Gas E i Colonials; els
i Rif, sostinguts.
El Balanç i el Compte de Pertemporada. - Espeolailtat en els
Espeolalltzat en trasp
dues ¡ Ganancies de la Compade Forns de Pa
vestlts de MIMOS d'Esquadra Valor:
Dia 2 Tooca Alca o
01 1a Hispano Amer1cana d'Elecanterior boira
Despotx: Angola, 8, entresol, 1.•
trieitat, 8. A., seran sotmesos a
Tel.
Plaça
Palau,
3
16327
raprovació de la junta general
Telbten 15418
SASTRE
Nord
5 0 '85
51.20
+039 que se celebrare el dia 30 de
B
ARCELONA
ARCELONA
B
Alacant
+0'15 raaig d 9 1034 a Madrid.
44 90
45'05
REBUDES LES ULTIMES NOVETATS
Andalús
13'75
+0.25
1350
El total del Batalle es de pesDE TEMPORADA
Rif
6185
Eo'S's
+1.06
Explosius
13925 139'—
+025 setes or 995.272.428 9i contra
Pelayo, 22 * BARCELONA * Telèfon 22236
Estoreria i Esparteria Colonial
51.35
50 15
+1'20 933.970.477 pessetes or en r ePetrolets
675
670
+095 ierriei anterior.
Flbrioa de Persianes I Cortinas Gas E
1 I 2.5o
+250
10'—
La venda de Itsvh. efectuada
Aigiies
1
Adietes per a la neto>
7350 17 1'—
+250 en 1933, ha estat de 865.249.449
Hulleres
98.00
seso
+1.50 crInfra 787.353.188 en 1932.
SASTRE
Felgueres
43'15
4250
+0'65
DE
Els beneficis de 1933 importen
SASTRE
Transversal
2400
23.75
+0.25 68.273.44553 pessetes or contra
Rebudes les darreres novetats
Trarnvies
O.
37'15
36.
5o
+&65
Rebudes les novetats per a la present temporada
+025 78.764.90877 pessetes or en
57'—
Tramvies P. 5725
de la present temporada
1923. El benefiri expressat en
Telèfon 20246
Carrer del Carme, 18
moneda or acusa una disminució
BORSA AL COMPTAT
Salvador Seguí, 32 - T. 23060
B ARCELONA
PERE IV, 204 - 2« - Tel. 50381
Els deutes de l'Estat en la renta com a eons.eqüencia de la deBARCELONA
d'abir no feren mis que sostenir-se, i predecir!) del peso argenti i del
BARCELONA
encara es Na. notar que alguna serie
d'Interior 4 per loo percie quelcom de
terreny. Foren una excepció de les esmentades tendencies els Amortitzable
1928 al 4 per loo, els quals guanyaren
SASTRE
TI
3/4 per roo d'enter.
Les obligacions de Tresoreria de la
Rebudes les novetats per a la present temporada
Generalitat
de
Catalunya,
sostingudes
i
CURTITS
BANQUERS
Ous rebuts dlärlament de la sollicitades, i també amb aosteniment les
Telefon 13686
Rambla de Catalunya, 45
Diputacions al 4 i mig per loo, i quelGranja Soronelles de Reus
Rambla
deis
Estudis,
11 I 13, i Bonsuceis, 1 1 S
B ARCELONA
com fluixes les Diputacions 6 per ¡no;
Se
Carrer d'Estévanez, 195
Bacallà extra -superior
els Ajuntaments, niolt ferms els semesSemi& a domIcIll
tres, i sostingudes les altres emissions.
qL
Telèfon 55461
De les obligacions ferroviàries la tenSI
Casp, 68 - Telèfon 20574 dencia
és quelcom desigual. i es mosfa
B ARCELONA
tren quelcom indecises sense grano
B ARCELONA
t er de
variacions, excepte amb les Valencianes
L E. C. S. A.
i mig per loe), les quals sofriren un
LUBRICANTS, VERNISSOS I PINTURES
CAMBRA CUIRASSADA
CAIXES DE LLOGUER
retrocés important en passar de &Sri
Per 1 00 a 77 Per 100 (-3' 561 : Per con per a guardar valors, documents, joies i altres objectes
FILL DE B. CASTELLS tra,
Telefon 51064
Joncii, 2
els Nord 6 per uso rugen en pasde valor
Cerrar d'Escudellers, num. 17 sar de 8550 a 87' 09 (+1505.
B ARCELON A
Molt por negoci i escasses variants en
Compartiments des de 22 pessetes anuals
BARCELONA
el, canvis als sectors d'Aigua. Gas i
Es pot visitar tots ets dies feiners, de 9 alide 330 a 6
SASTRE
Electricitat, siol cnm indústries diverses
Casa fundada l'any 1'334
en aquestes darreres el neg gxi fou gaiRebudes les darreres novetats
rebi nul.
de la present temporada
mecianes, diatInlius 1 sneres per a CorSASTRE
D1,1101113
05.
noracinn5.
5.0,01MP/715
Santa Anna, 6 - Tel. 17927 mallats per a ts r leisls reprelven - Pu,
REBUDES LES NOVETATS DE LA TEMPORADA
ve Mor 0 . 15 4151/1111 , 15 p e r als Cnsrss tl•
B ARCELONA
31
Se g urelst 1 vigilancia g e Calalunys.
Avinguda Portal de l'Angel, 4 -- Telèfon 14439
1 1,,gny.
Sanier e , IP Inles
ousimicioneria militar
B ARCELONA
La sessió (Fallir en atines,
oleica! i.oser coivorre111ADRIO: Plifeeflr da da Gag lell111141. 14. — PAIGELONA: VI. LE1e4111,
i les trausaecions una miARXIUS I BIBLIOTEQUES guda,
LINEA RAPRZA DE ORAR LUXII BARCELONA•CAblE-CANARIAlli
inds animades que no altres Anides setmanNis ei M'Otea. a /et 19. Efectuaran el serveui Im "v/10
"CIUDAD 01 SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID"
dies j per segons quina geneDe Catalunya.— Biaba, 3 (ti a s3). res.
LIMA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALMA UF. MALLORCA
TALLER DE TAPISSERIA
Joventut Socialista de Barcelona.—
tatuada
cada
ala mente al, chumeneeet. ese 8ar6 45008 5 0a,ma. • 144
/late: No sofreixen modificaRambla de Santa Mänica, 39, segon.
notes, per lee moto-runa
, ., i) tant en la fermesa de preus
(Oberta
al
públic
cota
els
dies
feiners,
Telefon
Balmes, 128
73434
"CIUDAD De BARCELONA" 1 "CIUDAD 2N PALMA"
coni en l'oferiment poe actiu, i
de ces a nou de la nit. Diumenges,
SERVEIS REGULAR* ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
precisant en aquesta fabricació
d'onze a una del matt)
MALLORCA. MARCES.011111•411A0 I INARCELONA •EIVISSA
B ARCELONA
Academia de Ciencies i Arta. — alguna mica d'aquesta materia LISIA COMERCIAL AME e:ECALES a TOTS ELS 001155 143 LA MEDITEANAN
pruma, anotaren' unes vendes 11000 CrAFRICJ, i GANARLES. — EortIdes oulazenats de Barcelona ele 41)
Rambla dele Estudie, a. pral.
Academia Catalana de Belles Arts procedents de Peñafiel, a 54'39 11241 4 Cu IERCIAL BILBAO•CADIZ GANAP 1 Es, AAlb ESCALA A TOiE
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de pesseles; Extremadura blanquet, PORTS DEL MORO D'ESPARZA. — sorttoes quinten/0a de Bilbao els rol<
nou a una). Especial d'Art i Arqueo- a 5350; Saha g ún • Paredes de 4.1NIA RANDA tiEDULAP ENTRE ESPAI)) .4 l TEESI Tll flIS DE I 4 ;11s
Nasa, a :93, rosal tot damunt 11.5.PANYOLA ireasamrsu P00). StrIldea el die ta de cada mes. amb estilesi
MAQUINARIA I MATERIAL logia.
Valestla, Ataran) useuitslivai. Cartagena (facultativa), Caen:. Lea Pal
Academia de Medicina i Cirurgla.— vagó rtneett.
SASTRE
Carme, 45,
ELECTRIC
Farines: Van afermanf-se els Sienta Cruz de Tenerife. Fllo de Oro tracuitativa). Monrovit o Freelowe (fan
Acció Social. — Amadeu Vives, 3. preus d'aqu e stes i 10011. possible Usa), Santa Isatis, de Ferna010 P0e. Bala 10/CUltatlY11. Soso 1 Ino Jes •
Rebudes les darreres novetats de la present temporada Installacinns genero le de
(fact./nativa). DeN r3C0•
Academia de Bones Lletres, — Car que pel que veiem baguen' de
torea.
Taller
de
bohinaiges
i
Ronda de Sant Antoni, 26 Telèfon 21821
"LECAZP1"
"PLUS ULTRA"
rey del Bisbe Cegador.
modificar la colitzarit5 registrareparacions elèctriques. EspeREGULAR
ENTRE •ARCELJNA I VALENCIA
LINIA
CAPIDA
D'Art. Decoratiu. — Palau de da a part. co que ho harem tan
B ARCELONA
cialitat en installacions hidräu90/11dea de 134erelona el3 IlIluns / (1)1007, a lea 20 botes
CIUDAD 05 vaLEPICIA"
aviat CO/11 cernprenguem que siligues i venda de bembos per a Pedralbes.
P pem • colf• Pte : reo Oto
tvanaa• • torrada • anuo rally%
D'ArquenIngia (anulo Palau de gui possible.
tots els usos
' QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTAIIRICA
les Arts Gràfiques del Parc de
Ordi I °Nada: Segeueix molt inlb rierais a tols elf poni (15 14 PenInsuia. 50111 0 eo Se g arrees/la es ame
JOAN SUB1LS
CASIMIR SENTIS
Montjuic en curs d'installació).
REOLLAR
ENTRE
BARCELONA
ALACANT
• ORAN - MELILLA - VIL
LISIA
feble la rolitzeriö d'aquests dos
CEUTA ) VICE-vEREA
JOAQUIM DURALL
AL111 GENIAO
SASTRE
MAGATZEM DE COLONIAL3
D'Histeria Natural.— Rambla generes, degut a la manca de Etlelldea de Bercpion, rae, diumenga, 5 lell 5 mires; d'Ala r:0c e l, tilm
Ribudes les darreres nevetals
d'Oran ele un:p etrel, d'Oran cap a A l acatu els armarla I d'Alean; c 40 a
Perit electricista
dels Estudie, 3 (Academia de colmo-adore. El por VIr ro portà
I molí d'especies colonial.
Bareeiont els Almacres.
de temporaria
a tenue bo fou P11 Arril de la part Seises e...
entre labeeds e Memos — elers •l• tIdeeiras-Cauta. 011eI 3Prl
17.1enries).
París, 177 - Telefon 71281
..ade ala des de rana pon — Ser•ei •inerlear-Tinner. inri — ßervel ~mi
Telbfon 14470
Censen de Cent, 817 - Tel. 55810 Hospital, 80
Ictolisgen, Cascada del Parc de tfl'rgell, a 33 • 90 resseles.
almerladlee11114 leen' etjular Cadli-Lareals.
insPCZ1S
t"
BARCELONA
1 .De st aTIs
n m. ero7sell'.Dele g arle 55 la /..0cn
BARCELONA
la Ciutadella.
B ARCELONA
c i t.) snrtida. I en civada d'Extra-

J. COMAS CAMPMANY

Miguel 'errase Martí

8asirtria

Domènec Tuset Balart

Jaime Pial i 11111

Ernest Balmariä

Enric Martí

ALFRED BERNET

FrallCOSC Fords Ignasi Buldó

SOLER i l'OBRA Gemas

NEGOCIEM ELS CUPONS
Venciment
maig

La Elèctrica de Catalunya, S. A.

huís Piñol

R. Domingo Ballester

Mercat de Llotja

ÇOMPA A TRASMEDITERRANg8

Gasosa
Geganta

Perfecte Llosà. Pérez

1

Lladó Carbonell
SERRA

LA RIFA DE MADRID
Premiat amb 100.000 ptas.

CENTENA

/00 107 196
459
Premiat amb 6o.00e ptee.
661 73 1 74 1
11.4 (.2 Barcelona, Algeciras, Madrid. 97 1 975 982

33.037 Utrera. Madrid, Algeciras.

380 4 2 3

Premiat amb .e.oeo mea.
20.312 Barcelona, V go. Madrid.

237 249 269 282 335 361
577 5 2 7 534 555 589 593
8te 88 6 892 910 955 967
987

MIL
000 009 020 045 059 068 071 073 073
/oh 118 Iza 195 215 294 2 90 337 357

Premiat amb 25.000 pto.
376 403 408 4O2 en 527 547 561 577
23.610 Bucalona, Sant Feliu del Llo- 592 600 633 640 troo 743 745 75 2 761
513 8,6 857 944 960 982
bregar, Madrid.
Premiats amb 1.5 00 Mes.
22220 Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid.
to.986 Madrid.
33 .654 Barcelona, Madrid. Cidiz.
34.13 Barcelona, Tarragona, Ma,
dr:d.
37.332 Barcelona, Jerez, Madrid.
5.rro Jerez, Madrid.
29 . 739 Barcelona, Valencia, Madrid,
13urgoi Ciudad Real.
23.871 MierES 'Almeria. Tarifa, Ci•
diz, Manzanares.
29.688 Sant Sebastià.
9.583 Barcelona, Palma de Mallorca, La Linea, Sevilla, Valencia.
yy.423 Valencia, Motril, Sant Sehastii. San Fernando, Cazalla,
Bilbao.
27.728 Barcelona, Santander, Jerez,
Oviedo, Sevilla, Cartagena.
27.822 Barcelona, Oviedo, Vigo, Bilbao, Sevilla.
29.611 Barcelona, Fuengirola, Ilúr.
cia, Madrid, Bilbao.
22.320 Barcelona, Valencia.
Premiats amb 300 pus.
DESZNA
20 25 28 31 68 95

DOS MIL
013 031 060 111 124 166 389 213 219
265 381 535 546 62t 646 678 679 710
746 755 75 6 75 8 775 789 810 8 97 903
913 976 119
TRES MIL
007 010 035 047 056 062 673
1 4 0 206 3 11 3 1 9 3 8 4 395 416
4 82 565 583 600 Oli 706 715
73 2 735 755 777 846 858 872
990 993
QUATRE MIL

0 79 109
422 452
7 16 724
875 911

004 o88 178 216 252 258 3 28 348 369
.399 405 430 450 487 574 143 651 964
67 2 696 711 723 730 737 88 855 895
883 947
CINC MIL

020

oro 007 024 0 2 5 037 047 672 115 126
18 4 22 5 3 2 9 339 349 356 40 7 4 1 1 441

462 47 0 481 499 518 544 545 5 6 3 597
633 643 660 704 741 815 822 879 /583
041 957
VINT MIL
)12 029 1122 De 136 177 178 200 230
836 242 264 320 300 .10/ 428 460 491

497 36o 367 57 6 .589 60 4 61 5 697 707
765 768 786 79 11 812 848 853 8So 907
9 18 940 995 999

VINT-I-VUIT MIL

VINT-I-UN MIL

036 0 5 1 009 1 43 220 2 34 2 79 3 1 7 342
471 4 00 4 12 419 420 43 1 47 1 489 437
707 747 77 2 814 840 861 883 891 899 499 518 553 57 0 572 642 695 723 727
900 911 929 93) 936 964 965
SET MIL
74 1 743 8 14 8 5 2 854 880 943 967 993
00 7
QUINZE MIL
003 094 3 03 363 373 389 399 400 492
VINT-I-DOS MIL
52, 534 556 606 641 656 71)2 713 737
2115
219
277
280
146
044
046
1
08
1
4
2
740 763 775 799 831 855 873 933 935
100 5 0 33 660 077 080 089 104 110 120
303 316 414 429 542 554 596 621 666
974 9 81 9 8 5 986 996
260 224 238 243 346 4.15 469 5 10 543
680 686 7 1 4 73 0 737 750 769 770 831 593 604 656 661 688 743 753 756 800
VUIT MIL
870 89 1 902 9 1 9 949 972 995
85o 863 808 87e 885 910 936 933 oo3
e 17 023 937 053
(1 72 108 129 199
991
SETZE MIL
)61 213 220 240 243 319 347 354 382
VINT-I-TRES MIL
40 5 443 444 445 453 482 489 500 506 002 033 048 101 129 I4o 142 170 209
357 5 6 5 572 5 85 631 08 9 759 821 85o 231 282 301 307 352 371 386 398 442
052
oil
030
055 064 o86 132 146 214
85 8 9 24 947 977
448 459 46 2 475 47 2 5 21 5 26 534 335 279 3 1 4 333 383 388 399 4 10 4 29 484
546 559 560 604 6- 36- 65 1 730 731 740 499 5 0 5 533 54 2 547 567 5 82 5 83 046
NOU MIL
33 890 91 0 902 967
009 020 121 153 156 158 236 303 346 754 781 795 798 8
667 701 704 814 84 2 861 893 899 906
970 975 996
3 6 5 3 06 376 384 404 493 493 528 518
9 1 7 956 971 972 973
DISSET MIL
57 3011 628 631 666 707 725 702 793
VINT-I-QUATRE
8 49 se 883 920 9 27 95 1 985
008 026 ola 053 073 1 54 1 55 1 7 2 179
¡él{ 192 244 206 283 308 317 318 32o 0.2 o2n 023 031 048 115 128 146 175
DEU MIL
170 215 210 122 245 235 269 279 281
007 tu/ 032 043 14 235 229 252 288 340 357 362 377 384 405 4 1 3 428 459 3 1 5 34 1 349 35 1 4 0 3 441 456 464 500
467 478 305 5 20 356 934 730 745 849
300 388 404 4 25 438 473 479 527 536 900 901 9 1 5 929 934 933
333 57 0 602 697 714 951
596 579 595 997 639 983 7 25 536 566
VINT-I-CINC MIL
579 595 397 039 683 7 2 5 7 0 5 792 799
DIVUIT MIL
810 834 8 48 873 893 90 4 949 960 988
013 064 084 ron 128 1 4 1 217 219 329 010 002 075 136 /61 178 227 231 232
ONZE MIL
375 4 1 2 4 22 443 464 9 1 3 939 956 583 145 295 299 330 335 350 366 373 377
4 2 3 45 2 303 $ 1 7 5 2 4 3 2 9 57 0 597
000 023 0,32 033 060 166 185 211 216 592 021 638 o8o 710 74 1 749 7 98 78n 403
019 666 740 770 782
231 260 273 276 3 09 335 359 423 476 812 830 870 875 907 939
369 581 588 592 601 646 765 793 814
DINOU MIL
VINT-I-SIS MIL
817 835 864 929 94 8 998

DOTZE MIL
025 628 041 647 0 54 071 076 252
272 298 343 367 408 444 471 .iee 533
538 642 689 790 803 805 822 841 es 295 333 343 354 358 OS 41 2 439 450
477 533 545 564 644 69 1 709 749 730
89 1 907 95 6 960 968 970
775 814 821 826 831 868 903 908 93,
96!
SIS MIL
TRETZE MIL
021 070 080 099 156 198 209 220 269
272 273 278 283 302 350 363 410 427 063 317 238 285 290 317 354 411 412
43 2 499 5 1 1 3 1 3 35 2 556 990 61 4 675 436 437 475 595 6 23 6 47 7 29 740 745
696 Sor Sop Sez Se 854 874 957 986 79 1 804 806 8 3 2 8 55 94 0 95 6 965
009 0 1 2 043 058 131 203 268 263 270

CATORZE MIL
622 050 060 083 109 122 163 209 280
4 8 1 48 (3 300 524 53 2 354 581 584 588

e0 4 076 029 037 103 140
146 171
18o 188 191 295 207 223 255 290 295
3 9 3 3 2 5 336 337 349 444 459 46 7 473
5 02 598 613 624 63,3 639 676 693 700
737 799 8 53 80 3 866 875 87 8 9 2 1 923
9 27 967 984

TRENTA-QUATRE MIL
101 138 187 233 236 311 334 361
39 1 448 466 502 526 5 1) 2 583 623
650 671 786 742 758 780 786 7v

538 887 90 7 958 965
TRENTA-CINC MIL

115 133 167 233 706 300 311 337
VINT-I-NOU MIL
361 375 460 491 340 ,583 63,3 630 671 675 725 742 74 6 754 737 738
022 025 050 071 094 r 1 5 1 42 1 4 6 182 790 81 7 84n 88 7 9 9 5 990

C

192 228 239 250 256 200 280 299 314

334 363 4 12 435 456 481 482 49 1 504
TRENTA-SIS MIL
5 29 55 0 553 53 6 571 381 59 1 395 600
926 0 54 es 708 74 1 742 743 773 777 004 007 012 075 o81 084 103 140
Srit 93 6 961 969 973 975 9 8 3 998
189 207 223 233 275 320 33 2 347
44 8 4 60 54 0 55 0 55 8 5 6 4 5 66 02 4 7
TRENTA MIL
75,1 882 889 913 918 930 969 972
997
098 101 119 119 121 148 154 213 228
TRENTA-SET MIL
273 279 3 10 3 22 341 344 348 404 412
434 469 470 477 471 495 5 n 7 583 592
618 649 669 694 699 721 732 726 733 027 050 071 091) i68 206 356 321
751 762 765 788 811 835 842 852 So; 381 403 4 19 463 467 488 507 533
599 604 626 657 07 2 712 7 01 772
95 1 968 986 991
880 882 9 28 934 943 946 97 6 983
TRENTA-UN MIL
TRENTA-VUIT MIL
lo! 120 136 i83 i89 19 6 219 258 261
272 309 308 315 320 338 351 377 399 007 066 074 129 150 r;S 217 225 1
4 02 403 4 05 420 421 453 458 4do 478 266 274 35 0 379 390 423 440 467 3
11E4 500 538 554 572 530 591 023 636 317 553 509 61 4 618 623 854 684
659 670 079 094 ¡So 818 833 843 850 70/ 747 769 79 5 880 900 921 934
955 975
898 917 94 2 954 • 9 2 998
TRENTA-DOS MIL

fi

TRENTA-NOU MI

004 005 047 048 095 117 121 137
OPA 022 044 048 055 092 110 1 59 174
015 021 023 029 049 121 129 140 149 1 93 1 99 246 2 5 2 2 54 2 7 8 283 294 379 141 143 145 210 243 245 275 239
176 21 7 2 37 2 55 263 3 24 372 653 060 4 11 4 1 9 4 27 434 473 5 1 4 5 6 5 3 99 630 21 6 303 306 3 62 381 393 495 404
704 707 719 76o 708 ¡Si 833 871 878 67 6 709 719 7 21 7 24 73 1 740 788 ßoo 43 1 468 5 2 5 540 539 079 727 777
879 934 969
826 837 839 880 839 890 9 1 8 910 914 8r3 841 858 Ser 929 962 988

VINT-I-SET MIL
002 014 050 004 033 112 1t6 130 134
135 148 1 5 2 170 172 574 170 782 271
289 el 32 r, 360 386 4 1 6 412 461 470
5 044 525 536 558 581 581I 628 636 645
6 37 674 6 75 707 7 1 4 776 790 798 803
804 81 3 846 876 896 910 942 998

993 993
TRENTA-TRES MIL
o pa 026 028 052 570 149 154 t6r 178
179 308 210 231 233 26 7 3 2 3 350 467
468 472 517 612 04n 670 684 6 93 61) 5
719 1 43 78 1 799 83 8 867 877 976 986
594

QUARANTA MIL
014 e29 050 651 065 081 080 123
142 160 204 220 224 273 289 294 1

337 358 3 66 382 394 397 444 448 4
431 519 53 2 558 3 62 5 6 5 5 87 591
620 640 643 68 5 721 790 813 814 a
86o 894 909 911 933

e

14

-
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1 ram de la metárlúrgia
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El coniplex industrial de la sacieObservem, sra que eltern en una r reaenten la base per a posar en itiar.
tat fa que tötc le nddstriee cede- èpora de constad1 inqllictuds d'ardre lna
el y altres ranos inrluteials
BASILI
Igul ti la It ítttintsntent lltaties cii- iociat, .1 que s'sdevé en ekctur-ie
La indústria del teixit, cono bem sil
ttC II que
II

tr
e

11011 SolilIt de fa llar una

seji ressenten gran nombre
daitre, qae en son deendents.
Mi ha una titcna d'indúitries que
en podriem di,- ind,'trie,,-nircs ja
eIne d'elleu d,-pe . te,i no sOlanleill
ttnombrehle 1actjs'itats indulIrlale
un gran nombre de funeiens que
to 1 eStar II guie, utah ls indû
-Irles,
esdevenen nIltians de relacj,5
induitrial mercanti'.
Entre aque1ta llena dindustries
Ocuusa un dele llocš mdt preeminentu
el r011t de a ntelaHúrgia. Avu, que
etlem ditts un pIe predotnini dcl nietoll i .sqIIes element pren uni Part
$OtiVissiflta erl tote, lea ntanfeštacinas udustrjjI, cal mIre al ram de
a nie:aflürgta lhnno que ii corre,1 elles
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Representant exdusiu amb dipòsit per a
Iunya i les Balears

García

FON ER1A

•90

A. VARGAS
Madrazo, SS

Galileu, 237 . Telèfon 32849

Tetèfon

BARCE LONA
TALLERS CONSrRUCCIOS METAL.LIQUES - FUMISTEflIA

CALDEAERIA - lEPARAOiOiS

Serra, Peidro, Torres Rti Parladé Mas

¡

Seccio de soldadura autògena 1 elèctrica. - Moderne procediment.a
especiafltzsts en le reparac j or,g de tota mena de peces
de
ualsevoI metall. Garantia absoluta. t;'nìue pr'eIi . 1
ipolu
Barcelona - Clot: C3rrer de Nlallorca,
638 1 «0 l•:.lfic, Ii' l'mntiga
:jrtnera LA MAfIA - prep e q rrer j :' •
a . - Tclèfon I130

GRAN FABRICA DE PERSIANES

Ferros i metalls veil
Carrc'r de Pere IV, núm. 150
Telèfon 50556
BARCELONA

Nicolau Bartolí
Vendes a l'engròs i al detail
MANSO, 43 * BARCELONA * TELEFON 32727

Agustí Puértolas
GASOSES 1 SIFONS * XAROPS 1 ORXATES
TELEFON 78478

B ARCELONA

Jaume

taut Si ¿a de arar, com de terra, cono

acri Ita de raure al metal! q ue Ii pro
toten les garantier de segu--pr'cona
rClat, de solidesa i d'eficàeia,
En athuest SSpCCte de lactivitat in
dustrial, Catalunya, i especialment
Barcelona, no es queda enrera, nialgral d'haver -hh escampadee per tota
a Península gran nombre de fado CIeS UC gaudeixen duna gruir qrran
titat de prls'ilegi5 ofícinl Al5 nev tres centres metal3rgicç el 1as-ór oficial no hi és aplica amh la intensitat
daltres, i no obstan1 aquesta indús
Irla ¿a a Catalu3 una de lea itodi
polenta. ròlid,'s i externes, Aixô de
111051ra que el rum dc le nietallurga
a casa nostia gaudeix de vida peripia
que el trelraf particular II d.ua reo'
utlttans dsettvitat per e desplegar-se
dirus d'uri amlriertt de prosreri:at.
Prou couuegtida da la inuporuàncio

que a Catalunya 5é la indústria tèxtil,
1 ii ea té cii COntpt que aquesta rePresento Pr a la metalíúrq a on factor de gran consunt, es cotriprendrd
que aquesta pugui gaudir de vida prò
iloreixent 1 e Otte tttt tuIuc:i in--irla
dustrial ccrnt Catalun ya, que s'lia unat
creganitzan duna nuaucra elicicits,
Comporto la creació expansió auto
tttit:ca I1'aqnesres Ineluluries que re-

Emili Mumbrú

DE

VALENCIA, 103

paraltzaciií d'aqltesta fllella dlii'
dtistrie, i "eurem com lii 110 Ull grast
nombre d'actis'htat 5 que han de so'
fcir una paralitxació ininiediata per
aquesta rnA de dependdncia.
1 ¿a que a"Ui idri trihuidrir, rIel
rata de la nietaPtirgia la niajor Part
d le, indústries existe:its El metall
es pat dir que h, envait el mr'ril 1
te nfii fet amo i senvor. 1 ej ld
aquesta hegemonie no lt se daca, netualrnent t, pot afirniar que ha sin hat al punt niàxir del sea dotiuini.
El que ttIs depn de lan de lo
flletallúrgia dl el transport AqIten,
la

Sistema

Joan Margarit
Maquinària metal-lúrgica
Ferros ¡ metalls vells
Mallorca, 353 -- Tel. 51772

SE R RALLE Rl A
Cardonor, 36

Telèfon 78952
B ARCELONA

F. Olivé Gumà

parate.
1_a contrihl,Cieí induatrial meàniCa
requceeis eh nOStre pr'rrt Ñ ja
sIlla aIIm ile les raons que jurtiliquen
i ' existènc j u d lInO inuiistria metullúrelda, la qual ‚j e totes ensartes no es
Concreto a atendre les neçCUsitat5 du
que Sr'rn onelavat en el-qIelfactrs
ristre terr:lcrri, amI que erl h'ørdrc de
prrleceiõ rl'anibicíoita la indústria
nacional melahlúrgica pol competir
amh qualses-csl ultra, rann ho denocls
eis elemert 5 provinenls della-:ren
01111, qud conrpten ele ferrocarrila, que,
uatttralment, sóri Ihigats duna manera
bImba a aquesta mmporuunu ndústriu
que

David Ferrer & Cia. 5. en C.

Passeig de Gràcia, 94
Telèfon 73832
B ARCELONA
Corretges - Cuirs industrlals
Aceessoris maquinhria
Transmissjon modernes
BORNELL, 118 (entre Corls Ca.
tLllflfll'e. 1 DlpItteICtI3 - Tel. 30927

Evarist Puiggros

BAROLLONA

SOCRATES, 35 - TELEFON 54055
Ar1r PIb8PAaI Marl!
05 MCE LO IVA

CORRETGES PER A MAQUINARIA
Avinguda Mistral, 26 - 30
Telèfon 31727
B ARCELONA

Bàscules i caixes per a
cabals
Casals

Parlament, 9 - Telèfon 31375

Casa fundida l'any 183$

A. Torà Suñé

Carretera de la Bordeta, 58
Telèfon 35564
B ARCE LONA

ELECTRICS ABRIL
VILLARROEL, 195
TELEFON 70582
B ARCELONA

Ricard Cortès

en peces de forma 1 tornhllerla
en metall 1 ferro en torna cilíndrIca revòl y ar parlsenc 1 automètlo per a srans 1 petltea sérica

Josep

Ferros i metalls vells

MOTORS

Maquinària per a Lieteries i Botellerie

B ARCE LONA

LLENYES
Caries Sopena
Carrer del Ciot, 141
Telèfon 50974
LLAUTONERIA
B ARCELONA

Gabriel Farré Sans

Trebails de Colletatge

LLUCH
alrans, eomprrrra tina trama mecAsica
Constnacció
i
reparació
de Maquinària
tan Lasta, I IUC terlilor cts corupte le
tineme consuno qae e, fa només Ile
Construcció de Stands i Muquines de cosir
crotrr, ja Pol alimentar tot un orcire
rIludústeja metallúrgica, dc la qual València, 459
Telèfon 51082
Ie'meuutat article té ncces,ivat des de
1 Instatlt que atrita al ntoll lina al
B ARCELONA.
ltiuincit desser delallat,
Per arxo la i lrsst , a irrIbsrr j a compra amh terans taller, e r pecialiteats en
la maqutulària textil, na es poSeo tro rar cardes, metseres, couttinlles. escétera, en coudicions de poder cenoPere
González
petr amb les cases estrangeren.
No e, roncreta la costra iiidrístria
nietallitrgica a lee nrre'Sirass que po.
FONEMA DE FERRO 1 ALTRES METALLS
,lcicnt anonteitar casolanei, sind r1,te
Barcelona de rius centre labro ', sie gral,
potència i crrgauirzaeirth i el sec rad Anselm Ciaver, 33
Telèfon 32691
dacr-ió aconsegucia aqaella «asrirut
We caractcritz& lea oeganitzaciotss in. L'HOSPITALET (Barri
Sta. Eulàtia) - BARCELONA
Ilustelals de primer . ordre, perqué
cotimpta ansb tota mesa de miliCias sIe
trehall i smb un contirrgent moht reS'
1acctable d'obrers experta i hcn pce-

Ezequiel

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
7atalà ¡ abans de les nou
MASIFER del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.N
FERROS 1 ACERS
Les d'esports, a Barbarà, 11
laing. MIstral, 14 - Tel. 32311

Vida'

ARTICLES DE LLAUNA

BARCELONA

Metalls i les seves despulles
Calàbria, 29 - Telèfon 32606

Giner

Castillejos, 399 - 401
Telèfon 52336
B ARCELONA

BARCELON4

B ARCELONA

Ramon

Prats
(Abans FAURA)
MAQUINARIA 1 ACCESSORIS

F1or s , 7

Telèfon 11795
B A lt C E L O N A

Rolanda, 65 - Telèfon 32357 Emili
Olivé Gumà
Plus
REPRESENTANT
DE LA NOVA MUNTANYA
BARCELONA
TOMNERIA: Tr'eball g tornejats
de tota mena per a la Indústrla
tòxtil, fusterla 1 ebenlsterla
AEROGRAFIA: Aplicada damunt
fustes, papera, robes, csl4uloldea,
metalla, CrlatIla, etc.

BLAS
SANTANDER
NIQUELÂT i RESTAURACIO DE METALLS
LINGOTS DE FERRO 1 TUBS DE FERRO FOS
Telèfon 23308
LLURIA, 42 -- BARCELONA •- TELEFON 15865 B o t e 1 1 a , 1 2
B ARCELON A

Sebastià

Culla
Manuel Benages
Sepúlveda, 157 - Tel. 32787
NETEJA DE CALDERES DE VAPOR
Carrer de Llúria, 42
Telèfon 15S65
B ARCELONA
CALDERERLA DE FERRO 1 COFRE
A1eo1ea,76
Telèfon 32689
B ARCELONA
B ARCELONA
Wad-Ras, 130
Telèfon 52961
B ARCELONA
Austí
Mas
FERROS ¡ ÄCERS

Negre

1 Cuscó

sutcessor de 30sep Negro

mpacions metälllques construcciona de cadenes de diversos
tIPus j dibujxo
-- Arc g OaIrIes, £.ämpares, Faroles ¡ alfr.s
articles del ram de lamplaterla
tsta

'iflarroeJ, 141. •- B A R C E LO N A -- Telèfon 71744

EMIL! V1NAS

Serralleria artlstica 1 d'ohres
Eapeclalltat en la soldadura
eiòctrlca 1 autbgena

Castillejos, 79 - Tel. 53691
B ARCELON A

20'30._BOrdeus, 29
Rà,li1 ça una Comis,i,, especial encarte ''tiI.dla en Irre arles, gada de presentar SI tttltlistre dc (J,, A lexajidre Oit Ilias
II. "Lo nitinLCacionç una relai-iI, rekreut a
prinerse de Bagdad".
les mesitree que han de prendre's pee
20'45. —MSIà, 222 m.
Moma, CClmhatrç le pertorhaciöns radioI'P rogrames europeus
ii. 'II li';ivinl'lrn'' ('CFI1I1dII nlqilci
selecteA
' Ii' fitln Ale'i.
21'OO.—Ràdlo Normandja, 206 LA RADIOFONIA DANESA EN
13 '36.-19'36. —Budep.t, .3 9
ONES CURTES
Oflir,. 3.' ílil Iilqnh . iIiCtil rnPl 1 ç.c (tI'eI't 11101.
21'OO.—Tc%osa, 33I In. (',nneCi'\
Segniut
lexemtile d'altre5 diversos
d. PUCCInI dr'
del TeaI re. Rijol. f)OJLIIIèS r,rgs e it /al PU í' 'IIl ne nl CI.
20 '00.._V(ena, 507 m. (JrqJee- rs g ió de la Feste Yacinnal P"dn' pulsos que han tonsuruit estacione 'le
radfodi(usíó en ones cuides a l'rntit
'LIII
Usas.
de hites rolòtÇte, o de Ilurs cintadan,
BO 'OO.—Aiger, 3111 in. Música
que VIIICII a l'estranger. Dittamarca
de hall i tesstre. r,a cotn."dm en
t flael, de }1etvllÌl'7. 'A mrr
Notícíes radiofàniques
iamhd acaba d'elallorar uns plans per
lrLIhln'
LA LLUITA CONTRA LES PER. u una radiofunia en once curtes, a Ii
TORDA CIONS
20'lO. —Poste ParlaSen, 313 in.
d'eatrns'er el luç l ilie ItneLn el, ,, J, teslre: "Le nilsanlrflfle",
Segoss la lle del prinier le deem- dite danesos a ¡'estranger a la loare
hmeejj 5 de Molii're.
br. nassat, ha eitat creada a Uran- pitra.

41 T. S. y.

calru: la

Roca i Piera. S. en C.
FILFERRO 1 PUNTES
M

a s s í n i , fi 1
Telèfon 31384
B ARCELONA
TERTULIA DANSANT
RA DIOFÕNICA

la " World Radio", el mitjà principal
de cotnunicacira e,tis assegltrat a la
Nowa Guinea per erta sau crrntercial.
Una regada pr nie, la Societat 3mb cl fi de
fl)antenic les comunicaDanesa de Rarl,odiiitsiô organitza a einen en ele den Sentit5 entre les d1la sto, de noii a once , una rendIja
dausaitt per a Joves. L'orquestra de fereiti5 transmissores, ulla resolt
lesturti toca inrta j ca de hall moderna: adoptar iiti petit niodel destació
rlesprés es transniet música Ile hall trairbtltlssora ha grtterattora de enecenit sIe la '11101 CS pO S O el) nrovinicnt
rles de tres restaiirunts noiI cone- Itillilzant
In mega tlrtirtuna.
gut5 de Cot r enhtaturien, de lea „,Ice a
les sities de la tiiatittasia Amts eh ti
d'anlmar l'OTthllCstra le leatudi, lii
ProfeSsor de ball, aContparn'at dr la EXPOSJCIONS D'ART
siva pencOs, hsatha per als música
Senibla l)lie aq Itestes transmissiot,s
eón misil en soga.
GALERJES LAIETANES
LES PETITES TRANSMISSOVilim CitSC*
Plntsr,
RES A LA NOVA GUINEA BR!.
ELVISC uosa
eSCaRO FIRRER 1 TURULL
TANICA
o, lANi'ealvaßoe
01551.01
Segon 1 len, informa de part de
Ptni al SI det cor..nt

EMILI SURIA
CALDERERIA DE FERRO 1 COUflE
Sant Andre, 19 -- BARCELONA -- Tclèîon 51054
Sucursal.: IADALONA: Sant Joaquìm, 64 -- Telèfon
SaBADELL: Carretera Terrassa, 178 - Telèfon 1368

447

LA P1NACOTECASALA GASPAR
pasaste o. osacis,
cosesit. 0€ CEIt, 3d:i .
exeoaicao j
5Ll,,

.t

‚
III ,l,l

ii

se

1 1

01

rs 'eCtit

asaste o, cescl'e, se
Mobil. 5 obJleI.. d'lS't
MINI TRALICCO
Pletaea
usual MIRCAQLS
Fin. .1

12 dl

S'YRA

115551

SALA
PARES
PE?errxoi, e
4 dl maig

Plnta,a
05015

Oipat.eiÕ, ni - T.Ilfon tptiul
ElpOlicló do pIntun. . Fin,. 1 plilotgIs
e_ OOUSSLPF
Fin. o '11 5. maIs

Pistan.

Piel
FIn. si dl. 11 di mala

‚moser PUJOL
ILUIS M. dUELL
PIsa st

PICOS MACIS, 10

EXPOSICtO Geuaecten
illoasu,ocIó •1 e a.

RENART

DIPUTAdO. sea
T,lèton 15710
Ano' 1 oeeAss-rAc,o
INIQUETIi RNI6MI%
. SUCAMORA

120e4

GALERIES VALENCIANO

m.lq

a. sosaR Dippiar

101.

DIbUI.o, al p111111

F,n. SI 5 du 5,019

SALA
p BUSQUETS
AURILI 'rotosa

CCRLES VAZQIÆZ

pintona

LLIBRES!!
Aatòg.sfs, dIbSIXOS, aqaanstial
el mr's Ilflrorllnt I'snrtlment de
anIsas. do itorrelons
£tpsirtd 1 venda a creo, lilverselOtilsills i,
1

METROPOLITANA
LIIBRERI5 PELLA 1 51005
Caui,,t a 1 , bti en! 0) la Silo %fomrt

1

114

LA p

ESPECTACLE
TEATRE COMIC

Te ¡tres
GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada Metal de primavera
Companyla de BALLETS Rusos DE
MONTECARLO. laänenracne. dljells. Ola 10
Continua obert l'abonnrnent

TEATRE ROMEA
Teléfort 19681
Companya Herrero-El:arden
Primera actrIn: Antonia Herrero. primer
S:tor 1 directos: Rafael Barden% I rimer
azior cOmic, &una Balaguer. p eto., 13Jan'. Fernando de Granada

Debut. avtli. diJOUS, a les 1 o • 10. Sen
sueinnal estrena de LA VERDAD INVENTADA. comedra en D'es ames. ile Jacinto
Bcnavente. L'exit mes clamnrós do Vana
Lora/ Mes de Ben representarions al
"Trasto La y a". de Madiacl. Pent.I. tarda,
a les 010: LAS FLORES r la lIliana ose'
raraii no: LA VERDAD INVENTADA. Diumengre, a les 3''.:c , LAS
FLORES
O 1 a les 10 / 15: LA VERDAD INVENTADA.

per Alga Arenas, Sara Gtotech, Marra !Acalle, Artur 1.1040, Mapy Curtes, Aparte'.
‚klares, Cervera. la parella de ball liar.

ce10-Plehor 1 toles /es sinos li stes, Denle,
tarda. a es 415. latifilque: a / pta.; er •
general 0 6 0, EL TERROR DEL BARRIO
LA CAMISA DE LA POMPADOUR.
a les 1011: LAS PEPONAS. las , dur, 011:
Ilallerlei de la 1° lau.':
ceunea
na Lacalle. Grandrils programa. Deapala
als centres de localltats

DARRERA
SETMANA

per Carne Poni I Andre lananne

PUBLI CINEMA
Actualitat. mundial.

M'atoe.

Documental.
Etc.
Sessió continua
Balaca UNA PESSETA

tots els nens

pianista, I

VICENTE BALLESTEROS
Associació Música Camera
ni lt sabio, rtla 5: la aran yloinn,ellita

Raya
Garbusova
Al e x. %dalla, plano. S e rvlran I ,• Inell a.

SUERTE DE UN CHINO 01M1iCOS 5009151
LA CASA ES SERIA
en espanyol, per Imperio Argentina 1
Carlee Gorda'. Estrena de la superproducrió en eepanynl
CATALINA DE RUSIA
per Douglas Fairbanks I Ellsatrt Pergner

Passeld

de arluda. ti - T'Ir. ISESE

AN ni, sessna contInua de quatre a
vult. 1 n11, a les deu:
La sensacional peHicula

p,

MADRES DEL MUNDO

L'obra mes parifista predulda fIns
a la dala, recomanada a tobas les
mares, totes els mullere I totes lee
nueras. La destrucció de Nora York

Germana
Díaz
SISTERS
TRAPEZISTES STROICI

!LOS °UNCE MILLONES!
/1

1 LOS QUINCE MILLONES I

uteuraona

Moras Plallgorsky, Dia lO KREISLER.
dffic roneort a Barcelona. Eselusivament
sorls. Vla Sales ana, 40, Telefon 17798

Avul, 5 , 5110 matinal, a lea II, al
preu linIc de 2 pres. Tarda, Se5516
e n ntimm, de 330 a SOS; nIt. a
le, deU: quarta semana de ploiece16
de

RA CRISTINA 11E SUECIA

APOL•Lö
TEATRE CATALA

1 'er Greta Garbo, Jonn Criben
I Lewls Stone
Produce10 Mello Golilla yn Mayer
4 'antielpac10
Nota: Aq11.513 PCNit1113 nn es proIeetara a cap mes sale de Barcelona
duran/ la present temporada

Company la catalana
Primera actelm ASSUMPCIO CASALS
Primar actor I director: JOSEP CLAPERA
5vu 1 , entre, tarda, a do s nuerls d e clac,
represen/amó extraordinaria de

Es despinten localitats IntS sud Wes

LA •GLORIOSA
Miguel Pc&I-Aregall
di

>A, 1 rada rut
AL ROMEA

TEATRE POLIORAMA

Tarda. .130, 5 liii, 945: Remota. CAN-

Gran Companyia de C o m e dle. Ce/migue.
LUPE RIVAS CACHO
A510, 1-Iris. a Ir s 3'13. I 1 111, a les
10'13 TRASTOS VIEJOS. 11 do lo -la tarda I tul. Puna. linda: EL EX... NII,

CION DE CUNA, rilbulxos c..lnr
Walt
pi-E, y_ JiS oarkle cli MADISSON SQUARE CARDEN, versió 511101,.3. •111111 ala.
rum NIN011. Gary moren I ealarIPS I aluda/0u en ENTRE LA ESPADA Y LA PARED,
versis anglesa. amb /iary íirmsl. 1701101/6,

Agrupaia0 31a:d'una

el tambor pro g rama d o Par celona / Mame
Eca,r1h en EL ZAREVITCH I FELIPE
DERBLAY. Es Tie-p3/33 ,5 la taquilla per
a la seSSP1 Joint o rada sin dlumengo
tarda, a les sis

LA VERDAD INVENTADA
torne:labio A/ afita11.1 g 1:1664 n ente.
Aquesta obra Inaugura la tempal •
-' .1
"Teatro Lara", cle Madrid. en
cel mes telele trIOnlf del seu
del

GRAN TEATRE ESPANYOL

Companys de JOSEP SANTPERE
preSenlant-se 200 vegades cOnsecuthes. Avut, Mida, a do s quarts dr flor , 1 ni/.
a les den:

CINEMA

ESPLAI

CORIIVAA. entre Mantener 1 Aribau
REVISTA PARAMOUNT. EL VIOLINISTA GITANO lutlla,ilalsS LA VIDA EMPIEZ A , per Lorelia
la lardal. QUICK. MI
nono , CLOWN, p," Lihm Ha: ov

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

IFITXES-FITXERSA

8.16 Vieterla. -

de pr1mavera. Grans atracclons.

Exceleicr. - u arietols 1 molesto Cello.
Monten ROugal. - 50 artistas, 10. Ronde.
ha I Angelita MartIn.
!hembra. - Ethel Alderson,

DIVERSOS
Matson Dorée. - °muestra eicentrIcs
"HP HaP131 Jazz ,
Saló Doré 1/aranja Boyal>. - 10 Crup
itoys.
Triana. - 7101C cate ttamene, anean per
I . ,p e Hurtado.
Casa LtIbra. - Aval I cada CUL Tbe dan.
san!
Hotel Rlt g, - Aral I cada dia. The dan.
eant.

V IES URIN ARIES
POLICLINICIL FARRE PIJOAN
R3171 b18

D e r111, divendres, //lt. granc116. festival
arub mono de 1,, GO c401,
d'EL MI FA TREBALLS FCRÇATS
Prnc larria r in de Mas 'futre Eapanyol,
111,0 •11..
..1.1,
leagarila CarbaJal, Cartea Garriga , Marina
Palmero. Baldornerlto, Bery - Frey
mesera
Sunyer
i

CATALINA DE RUSIA

p o r EllzaLedl lirr guer I Doughs
Fan banks, Jr.

de Canalete,. 11 , 7.er

Malalties secretes

LA

Detectes sexual

-

IIECONSTORI

M'UN!

"El amor y la suerte"

Lloguers, abonaments i reparacions
ull rlown".
Smart Clnema.--Ftelna el amen". "Mer•
(CASAL DEL METGE)
de màquines d'escriure
c ado de escandalos" I "Canelón de
1.111u105, fila 7, /a gran vfoloncellisto
runa".
- "El rey del Jazz" 1 "A la luz
del eantlelabro".
Serviran les invitacion, Plati gorsky. Idos Triana,. - "Barrio chino", ••Liebelel" Goya, lo
Telefon 72484
"Chofer con faldas".
17. 10 I 11. esdevenIment
noncorta comentals ALFRED CORTOT. %ad
Laietana. 46. Teléfon 17718

PARRA

EL

Localltals: Casal del 'Melga. Laletana. 31 ,
Casa Illhes. tibia de Calaluny a, 5. Chas-

4 tarda 1

in

nit: "111 rey del lazo",
Elissa Landl

SULFOPILOL

salgne Freres, Claris, 43

TIVOLI

Jan Boles. "A la luz riel candelabro •,
CAPITOL

Uns

CATALUNYA

1 10 OH: "El Impar/coto acusador". "Dos mujeres y un don Juan",
en espanyol, Consuelo Cuevas
4 Inrda

KURSAAL.

LA GLORIOSA

Aque s :a pit debuta la companyia He,7rIcirt. de la gual formen part el
.nt Fernando de Granada i
iier a c tor t'Orille Jos e p Pa-

muchachas",

AUDICIONS INTIMES

Urde recita/ de l'enunenl guitarrista

SALONS C1NAES

- • Pe
nr,C-,%,151ra"•

El rnés merave110. - La mialma novetat
Butaques a tete pta..; general, un. pta.

E7lTRAORDINARI ESCEVENIMENT

rato Concert. - t'atleta ts I Angelito

FRANCESC ALFONSO

Vélez

FINKS
AYERES I

Seen

111A1641,16. - "Si o 11111050 poloe", en egfel.

DEMA PASSAT, DISSABTE, NIT
CASAL DEL METGE

olo_Ni r

RUBIO

I Aval, diJOUS, larda, a un (piare de 1
I sis, 1 nit. a un miar( danza: el
narres gran Full de Pere Murioi

Varletats I Mercedes FUI,
Se-Tm-Clan. - varietats. Rosita Valle& 1
Entiba Domlngo".
Pompeya. - inau 0 ura r:0J de la temporada

Raya Garbusova

a la pantalla

Isabel i

aun /EL 102150 nme7St.064-

grandba s prnaramat
ROSA CORAZONES
per Mary lili 1 Armando FairOni
Estrella de la prolurrie
NOCHES EN AAAAA
per II Marshall u Sarl

MUSIC-HALLS •

"Catalina de Roerla". "Tres
vidas de mujer". "Tierras de discor-

dla".
nyol. "I'n hombre de corazón" 1 "Mrhe de San Juan".
Marina. - -El eare de In marina", en
eaLtIA. "Loé tres guapos del esertadrOn" I "Cl proremor Ideal".
O. S. lechera", Sierra.
Mundial. iln de e s canciabas" I "Canelón de runa".
Monumental. .- "El adivino", en egp4load. "Una vida" 1 "Nieloello en azul".
Metropol. ... "Una vicia por otra":
Nou. - rancho dInernIta". "Una
viuda romanlIca", en espanyol, I -El
5 engador".
Núm.. - "PApteme usted" I "Crepúsculo role".
Parle. - "Fll zarevitch" 1 "Felipe Der.
Play".
•• poha Francisquila".
Falsé Palote. - "Krakatoa". "/.e fellrl.
dad an PS el dill e t 0" •• Los ocho goloridrinas".
Paró.
"Samarang". "El ente o de la
parroquia" I -Su Calima p e lea", en es.
panyol.
Principal. - -Masa . Hui" I PaprIka".
Pum) Cinema. - muro, coges d
Rambla.. - -Entre la esparia y In pared"
••p olIa Frannsguita".
Recela, - -P a ltrios del puSpiro" 1 "Por
un solo desliz".
Roya!. - "boa vida", "El acil, !no". en
p .parmal, I "Meledta en azul".
Select dineral. - "La !merla del diablo",
El atraeador dc Felon" I "A casarse,

Concerts

arornpanyada per

AN III.

canelones".

Laimana. -

LUIS GALVEZ

Genial) 1. Cent. 517 - Talaron 80E11

NO SEAS CELOSA

DE CIRC

1 TEATRE BARCELONA I

1.11Ian Harvey 1 Jtlit'S Berry

Doña Francisquita

SPLENDID CINEMA

teeor idean
Urguinaona. - "La reina Erren' de Sue.
Valga, - 0. A. la vendedora", 'Dotly
Franelagulta". A mea, a la tarda:
"Hombres sln nombre".
XII.. - "La consetilada" I "Vuelan unz

serrunde luverdin/".
"AIrapandolos como pueden" 1 "Elixir Apolo.
de amor.

guita rrISta

de 4 a S, 1 n/t. a les dril
Eslrena de la divertida comedla

05511, tordo,

I el. satacilsalm. clowns

••n••n•n•••••••••••n•n•••

WAL.M.E1

per

193i

e

Triomf. - "E: café, de la marina", "Los
Ires guapos del escuadrón" I "El pro.

trimonio, S. L."
Kursaal. - "La

ANTONIA MERCÉ
ARGENT/NA

Telafon 34540

L'ORQUESTRA DE SIMIS

r7tn o ses o! - CAVALLERIA RUSTICANA 1 BOHEMIOS.

AGUSTI BO

en eepanyol, per dobles, I

El e dies 7. a 11 no. I I, a la tarda, d'a•
quost mes, dos extraordinaria recital.
de (lamia per l'eareprIonal 1 meravellosa

1M111.144114M.M1•••••••1..4•n•••n••••n•••nn••n•••n•

25 OlIAL L S SOIS

Ir '

dijo»:

QUICK MI CLOWN

grandiosa stiperproduccIA narlonal,
amb liaquot Rodritro I Matilde
Väzquez
(Sessio continua)

IMICIIN

HIPOLIT LAZIRO

Teilfepi 7201511

TEATRE BARCELONA

4M01•111111404..

OLYMPI A

-

EL AMOR Y LA SUERTE

de

ES/leven/me:a

.

1:89-1111
Aval,

CINE RAMBLAS

Rambla del Centre, el Tal?.
Avtii, Revista Paramount I Cómics.
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
per Gary• Conper 1 Charles Lame/non,
en espanynl

Actuació de Penlluernadora
GRAN COMPANYIA

a: dissable. tarda: Pentinent ;liso
tenor

Dome dtvendre s . tarta 1 nit:

Acui. larda, a lea 4; nlf. a los in:
REVISTA PARAMOUNT. SEDADO
DE JUERGA, pe r Nancy Carroll I
carn elrnot .a les S'”. tarda I tele
mi'. NOCHE TRAS NOCHE, per
Hem e^ Hall, Conslanre conminas I
Mar West (a 105 4 I 045 tarda I
11'91 ntI 1 . Són 111015 Taramount

por Ilarry Liedtke i Eris Bus
275 ptes, dies remera: 440 pes se in s !resaló numerada de oies tesllus

Inda velocidad" I "Madarne Butterfly".
«acelero, - "Era/aloa", "La vi g a empieza" 1 "Lea Ocho golondrInas".
Famlna. - "Madres de/ mundo".
Fantaelo. - "No esas celosa".
Prdlo/l. - "Burlo chino", "Llebelel"
"Chofer ron Mar len eaPanY0b•
poder I la gloria", "QuereCoya. mos cerveza" I "S. A. la vendednra".
Irla Para. - "La !orara d e l dolar", -lea.

SALÓ VICTORIA

Crean:

CAVALLETS NANS

La ohulapona
/irle sensarlonal per

a

CUPIDO DE UNIFORME

doran/ cl ducales, m untaran en els
cotsela "Surkls" amb el.

Carme Llanos, Valerle Ruiz Paris.
Anioni Palacios. Miguel TeJad,5
Joan Baraja. A la larda cantara
l'obra el divo leime EMILI VENla la olt el Tino irisar
DRELL,
IMCARD MAS/1AL
Grandiosa preiseularid. Triomf (Vantors i arlisirs iclerprefadors. Tierna,
Seria. proorama popular d'obres Irrigues clas s iques. NO I Cada 1/il

de r Teatre Mas
de Madrol

opereta

111n1n

1

;LA CHUPONA
P.., ',l' II, ,ti:rprelacto/s,
Matilde VaZQUeZ. Tereslia Planas,

COMparsla

1

Festival infantil

pl.,11orA.

1

Liarla. 115 - Telar« 1111211

Aval, Miaus, larda, seatdd Cont111111 de
gUatre a VUlt ni!. a les deu: la preciosa

CoLiintGex

LAS PEPONAS

I darrer

Companyt• nrica LLuIS CALv0
Tarda. 42.0 . 101, a 1 .- s le. S t Orille
NAIDE l'esoas
cartel. NO

a

les 5,
mi, a les 1015, crelseni kal/ de la
revista del mestre Luna

AVUI, DIJOUS. TARDA, A LES 430,
1 NIT, A LES 10:
Aquesta tarda, a les 430, vendió.

i
; TEATRE NOVETATS

1011201POIL

Cinemas

VISTES
Darrera semana. As sil, tarda,

tliinalB, 3 de maig

uruorrirr

4 tarda I 9'30 nit: "Alrapandolos romo
pueden" (tinicament larda). "Elude
amor", 3acqurline Jacquüt.
"Segunda
juaetit ‚id", Berta Tnlele

Programes d'ami
-

Remei cientific

TEATRES

contra la calvicie

Tarda 1 MI: "La glorlosa".

Barcelona. - Estrena de "Los quince

Cómic. - Tarda: "La camisa de la Panapadour" 1 "Las peponas"; "Las

pcponas".
Espanyol. - rel fa treballs forçats".
Noratal'. - Tarda I MI: "La cbulapona".
011
repta. - Americaln (Irgue.
conlfnua 4 larda: "Krakat0ii". "La f en- Tarda 1 Inti -Trastos vlerielad no es el dinero" - Las ocho golon- Pollorama.
a,".
drina:a", Nollelari 1 bibuixos
Estrena de "La verdad InEXCELSI011
ventada".
4 larda I 9'3 0 nit, Noticiar II "Krakatna"
1 unlramen1 lada). "La aida empieza".
CINEMES
"Las ocho golondrina s " 1 Dibuixos.
NORIA
Actualltate. - FICDOCISIKOS cractuantat.
tarda u 9'30 nit "Marinos a la dert• Arnau. - "La turoulana' • , -Se necesita
59" triniritment tarda:. -La ruta de los
un s MI" I "Catalina de fausta".
cielos , 011 1111110 11,140", en espanyol, América. - "Duro ne Pelar", "A Inda
flonald Coltnati. Cómica
lelocidad" 1 "La mundana" (en a g urn 1 011.
ORAN TEATRE COMITAL
Alianga. - - Camino de la vida", "Una
Continua 5'45 tarda: "Aventuras de A /,anción, un beso, una Mujer".
berto rt•y". "La rtill /le los cielos". "Su Arenes. - "El rey de los gitanos'', "La
Maro pecado". en e s panyol. liOnald Calhijo del regliniento" 1 "El hombre Inman. Noticiar/
visIble".
Avinguda. - "Un hilo en América". "Rel.
MONUMENTAL
na 01 oillOr", "VM)e de Ma" lünlcaContinua 243 I ir ,1a, "El adivine". en
menl larda).
Barcelona. - -El testamento del dador
ospany01. "I'm e nna 51/1.1". "Melodia
llabuse", "Huy o nunca", revista I di.
azul" i HiLuixos
RO VAL
- "Matallari" I "Paprika".
ccuoinua 345 larda: "50 A Ulla vida". Bohéme.
- -La Hermana Diana"; "Hoy
-El adivino", en esparly01. "'tetada en
unne3"
1 "El jinete binaran".
azul". Charles nutrirles. Dibulkos
- "Samarang", "I Aleo de la
BOHEMIA I PEDRO
parroquia" I -Su última pelea", en
1:111.103 01",
continua 343 larda, "Samaranir".
cinco de 11 parroquia". "en ultima pe• Broadway. - "Juventud Moderna", -Ha
cnirrido un fotógrafo" i -Vampiresas
lea", en espanyol. CurrosItals
933".
IDEAL
Cataiunya. - "El implacable acusador",
larda:
-Camino
de
la
Continua 330
'lo, mujeres I loa don Juan".
%Ida". "Una canriOn, un beso, nna mu- Capltol. - 'Do ülliMa Sera". "Cortico".
Jer", NotIclarl 1 cidnlra
Cotimeum. - "Noche tras noche" 1 "sialsao ute juerga".
ALIANZA
- ".5venturas de Alberto rey".
0 ni!: "Camino de la Vida". "Una can' Constar.
11.a cilla de loa cielos" 1 "SU Uniera
elOn, un beso. una moler". Noticlarl
pe c ado", en espanyol,
I .C.enica
Comedia. - -El demoledor", "De bote
SALO COMIAL
ell bote" 1 "La venus rubia".
continua 33.1 larda, - Padre Radezki". Delicias. - "La Mundana". -Vuelan mls
canelones" I -Ha entrado un reto"Calo". Iiiburoos ) Cómrea
mare".
R CC RE U
Diorama. - "Madartie Bufferfly" len novios 011. "El marido de la amazona"
continua 331 tarda: "Darles del 1r,1•
1 - El hombre de A1140114'..
pico". - Por un solo desliz". Cómica
Entone.. Nengania de Tom'', "A
i Libuixos

AIREPI tots

els calbs ho s6n per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
G
que es tnaniksta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la seborrea que el sol I tic es coneix mis que
un medicament out r.ermeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de non ofert al públic
E/ SULFOP/LOL no es, donci, un pro.'
dude empiric, casolà, o de perfumeria, prepa-:
rat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalansi basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'ilnic remel que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la caiguda del cabell en qualsevol momee en que es trobi el SEU proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demis, sempre
1 pertectament el cabell net I sec, evitant que
la caspa 11 malmeti la cabellera I li faci Ileig I
brut damunt el col/ de la seva roba exterior.
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Dia 2 de maig de 1934

MERCAT DE COTONS

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 2 de maig de 1934
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