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El eop ¿'Etat laúltar

Els sants de
No han ocorregut disturbis sedosos;
la Revolució
1 el nou go ern enllesteix la noYa

De la mateixa maneta que no
tcix el bosc. simí cls arbres. lampa: M
Ia ReyoluciO sinO tan solament
lecionaris. gent de mentalitat revolucionria. Tothom que, per la- contextura espedal de la seva ment crea que lardee
existent alta de destruir perque el l s'hi
traba inadaptat, és revolucionari mentre
aquell ordre; tothom ni. davant
de la dolor inevitable del rruM. reaccisr. el sernit de volee capgirar-lo amh
rolincia, sera revolucionari reta la seva
vida, sota qualsevol regim. La in'stica
revolucionaria es una escapada envera
f, nfinit, una tendencia que mai no arraarå a terrne.
La primera especie de revolucionaria
ene hem descrit és la menvs interessant
Ce torea. per hé que la mis vulgar i expandida, tots o quasi tots ratern estat
un dia o abre; els uns perquè la joventut amb les seres raSSMns o 111USior.s.els
p0sara en Iluita anib la societat; i
aquests ¿en els qui fent anvs arriben al
ranservadorisme mes panxa-content:
d'altres, perque no saben entendres o es
troben en posiciö poc privilegiada; però
de seguida q ue citan ben acondicionats
muden bruscament d'idees. I el une no
5 . :"a vist en l'una d'acuestes categories
es ven generalment a l'alca; és un revolucionad accidental; cosa Que no vol dir
que, si intervenen dins una revolució. no
ti !Mitin amb eficacia i coratge. Només
cae el trionif els torna uns altres. Darrerament n'hem vist mil exemples. dificils d'explicar per a utn cervell simple:
però clarissims per a qui sàpiga una
mica del cor huma.
L'altre revolucionad, el miatic, es
Tr.éS interessant i. per sort, mes rar.
Ei ha nacions enteres que no en teren cap. Si, per una casua:itat, en
rasques una gran tornada, el fluir! sedestruit. Sem la dinamita de la
Revolució. de la (mal la resta dels
revolucionaria no passa d'ésser-ne la
inerta metralla; claus rovellats i ferro vell. Aquests esperits, moguts per
na aiany exclusiu de felicitat humana, troben tan diferent el que és del
que batirla d'esser, que no tindrien
cap escrúpol d'aixafar tots eis homea. com qui esclafa una bestia. Inuansigents amb ;a tara més petita,
nanegen el cauteri per qualsevol
sempre desproporcionats, com
ei sant o el geni, troben a tota hora
nue les coses d'aquest món van que
7.3 poden anar més d'aquesta manera.
La dolor de la vida i la pietat els
(len a: somni de justicia, i Con! a
5 o nambuls, rnatarien i destruirien a
Ii clocs.
Tenen el gran poder d'atracció de tot
jaaStil. que va dominat per una idea
2n tolt sovint no seta ni tan solament intelligents; però l'intelligent s'ha
Ce tottnctre a la seva voluntat mis d'una
regada. I quan veuen que llur aceró
na pot salvar-se d'altra manera es fan
tratar, Meneen llar vida a la balança,
perque donen mis valor a Ilurs idees
c,ue ro pas a viure damunt la terra;
i és que, en reahtat, un pressentiment
es diu que no són jets per a aquest
i llavors s'inventen un Panchs per
a l'endernä, que no han de veure pecó
hi creuen tant que és com si ja el

.

,,est tipa; de negació de tot el que
crear des de molt antic es veu repre,, ntat dintre deis miles religiosos dels
; Ales: Es Satan, és Prometen. Goethe
en féu un esciptic, i llavors esdevingué
ladistedeles, el menys angèlic dels
i per tant el mis humi de tota
lItt ell la Revolució es redueix al sarcasme i a la ironia. No es digna desrair: no té tanta bona fe; menysprea.
Però aix1 com el companyó diabOlic
Faust, a malgrat seu contribueix a la
realització del he damunt la terra, tam!é aquests grans negadors i revolucionaris, sense proposar-s'ho ajuden la
ranservació i Vevolució preservadora
,:'allò que voldrien reduir al no-res. ImTecleixen que la societat s'estanqtn, que
.'s ni-gima arribin a la corrupció i a la
:rania. No poden, certament, ter des: lateixer tota injusticia de damunt la
t ' era; però tenen a rail:a
:es malvestats inevitables de la gent
bé.
Rossend LLATES

L'Exposició de Primavera

L'organització da l'anarquisme a Catalunya i a Espanya (1)
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per JOSEP MARIA PLANES

Petita Entesa ha rehut 14 el canvi
mentre que a Roma no ha provoeat
La

gaire satisfaeeió
El cop d'Estat reolitrat pe! rei Boris Bo ris j la sera muller, la reina Juana,

pot considerar-se des dc dos punta de
vista. l'inte rior i l'exterior.
Pe! que fa al primer, la sorp resa d,•t.
hazer ...sial relativa, perque • des dels
femps de Ecioran de Coburg que, si na
de no m . de jet. a Bulgaria hi ha hogut
dictadura. L'iinic periode que es una
excepriö es el del govern Sfambillisky,
que comptava "Lb el favor popular i
retinitis'« de les camarines militars.
Quant a la política extC , i0r, e! canvi
esdezinant a Sofia pot fruir rtmarcables
consrqiieneirs. Basta considerar eme ha
estat rebut el nou govern a Paris, Aclarad i Roma per a constatar que Bulgaria ro/ tornar a la politice eslava traçaSu Statu bulisky i que en 6 de inny
de 1923 provoca el neu assassinat pcts
comitadjis macedani:s.
En rícele, n'entre la prrnisa francesa,
sj• rbia i tvecoslovaca ha acollit favorahlement les primeres declaracions sobre
Polít i ca exterior del HM( Gororn — que
s'inspirrn en la represa de relacions anzb
la t R. S. S. i racostament a lupa:lirio —, eta diario itolians ‚che,: amb
¡min alh •stilitat el en! , de Sofia,

que te una cerio influencia sobre ranim
del morit. Al retorn de Peotitch es noté en tota premsa de la Pelito Entesa i Balcans un decantam e nt envero
Bulgaria i el sea rei. Es volia que sorlis del sen isolament, i s'unís a les altres nacions balianiques, i airó sita
realitzat antb el cap d'Estat i la forman -ió d'un govern lort que podrit plantar
cara als comitadjis 1 40s:re:mes a les L'alcalde, senyor Pi i Sunyer, en l'acre inaugural de diumenge de l'Expoinfluencies italianos i alettranyes parti- sició de Primavera, inatallada al Palau de la Metallúrgia, de Montjuic
cipara en el pacte d'Atenes.
Des del port de vista internacional
es, dones, el triomf de !a política de
Cervelló
StambuliS kv el que cal remarcar, I fam ¡é que achrersar i s deeidits trequell home politic, al cap d'onze cmys, s'han
conveneut que era ell el que tenia tala
visió clara de rinterI-s

Entre Sant Boi i Sta. Coloma

Soda, 21. — Aquest tttati s'ha efectuat la transmissió de poders en els
diversos Ministeris i serveis públics.
El Govern ha prohibit la celebració de reunions politiques a tot el
país.

Abir al vespre toparen dos
trens Je viaterst 12 morts

i una vintena
de ferits

UNA MALA NOTICIA
Ahir al vespre, pels volts de les
nou, va començar a córner per Barcelona la noticia dlaver-se produit
prop de Sant Boi, en la linia deis
Ferrocarrils Catalans, una topada de
trena.
Es parlava de malta morts i ferits...
Ens dirigirern tot seguir a VestaciO
de la plaga d • E,panya. Un gruP nalnbrosissim estava abocat a les escales
que donen accés a letmentada estació.
Tothom comentava la catastroie.
La noticia era, certa.
En aquel; inont.nt acabaven d'arribar, en un tren electrid format a
Sant Boi, molts viatgers que basten
sortit illesos de la topada. Pertanyten,
molts d'ells, a VAgrupació Coral "La

Una de les vies princiPals de Sofia, la capital de Bulgaria
tres earacteri stiqucs presenta la redimecié de l'exercit, la destitució de Volkov
cont a ambaixador a Roma i el ',amenomcitt de rambaixador a París, Batojar,
de cap del dePartament de l'Exterior,
Ej rei Boris hai .ia manifestat temps
entera el sen propòsit de rehabilitar la
mentaria i la política dc Stambulisky.
Quan cf jove monarca fea el Set; viatge
per alquiles capitals europees, tinque una
Ilarga entrevista amb el president Lebrun, el qua( Ii fin veme la conveniencia que Bulgaria es deires de velleitats
revisionistas i S ' UNÍS a ICS alt ros nacions
balainiques, senthla que el rei queda
ronvenott. Quan des/res Boris arta a
Roma a visitar el sogre, no volqué conferenciar antb Mussolini. Tornat a Sofia, volqué induir .1furhanov que donó:
una altra orientació a la política exterior, pera el ministre no vague o no
Sabe'.

Viantchkr Mikailov, el cap mm/rem de
l'O. R. 1, M. A. (l'organització revolucionaria inaredanica), que fa m'orante
anys dootinatu a país antb el sets poder
aeult i els aferuptals lerrorisfes, tenia
probablentent entre :es seves mans rexCap del govern 1 els seus principals collaboradors.
Jeotitch, ministre ittgoslau d'Afers
Estrangers. ami recentment a Sofia, toril
ja remarcarem, a entrevis-tar- se amb

Diumenge a Martorell

EL
rana, nurättat relativa: 53 per cent. Velocltat del
ven: 5 nade/letra per hora , del nord nord - est.
blInat hornsentat, en prome41: 1 quuranetres. Eßtet del
erl sere. En les darreres 21 Ocres: Temie ran-Ira 111171rna, 443 ralle Temperatura mtrarna: 17'9 gnus. Reenrreirlit tel vent: 1 97 quilÖnletres. Préélpflaeld,
biselarla en ei die d'ahir: 9 hores 20 mmuts.

No s'ha atemptat contra
el rel. Detalle de la nova
organItzaoló
La noticia d'haver-se comes un
aternptat contra el rei Boris, anunciada ahir al mati, es totalment infonamentada. Cap incident no ha alterat
la calma i l'ordre al país.
Tan aviat com ha estat aixecada la
prohibició de c:rcular pels carrera la
vida ciutadana ha achtuirit la sena
tranquillitat habitual. Iguala noticies
es reben de les capitals de provincies,
on el cop d'Estat no ha tingut cap
repercussió.
Els diaris s'han publicat com
costurn, i van dedicats completament
als esdeveniments politics. Publiquen
les primeres decisions que ha pres el
nou Govern: Reducció de deu mini,teris a vuit; reducció del nombre de
provinc:es, que de setze es limiten a
set; la reducció del nombre de municipis, que de 2.70o passen a 800, etc.,
tot això a fi de realitzar econonties
pressupostäries. Tots els Consells
municipals seran dissolts, 1 els alcaldes, que seran elegits directament pel
Govern, tindran d'avui endavant ei
caracter de jutges municipals. Les
comunicacions ferroviaries, telegraiiques i telefòniques funcionen normalment.

Els interrogärem...
Impossible treure'n res en concret. Les dones, dominades encara per
l'enlodó, [tomes ¡cien que plorar. Eis
tot i procurant contenir els
nervio, s'esiorcaven a aconsolar les
dones.
—Pecó, hi ha marta? — insistirem.
—Si, molts morts. Molts morts i
molts ierits.
Un taxi ens conduia als pocs moments a Sant Boi ,
SANT BOI ESTAVA DE FESTA
Paradoxes de la vida! Sant Boi
estava ahir de iesta. Era la festa
major de la vila.
A l'entrada de la població, un gran
arc triornfal, resseguit de bonilietes
elèctriques, s'estenia de banda a
banda del caree-, davant mateix de
l'estació del ferrocarril. S'In Ilegia:
"Siguen benvingutY'
Es edificis estaven endomassats.
També l'Ajuntament; però al balc;,,
la batidera havia estat p osada a ring
pal.
Els cafés, gairebé deserta.
La gent s'agrupava a la Pina fent
comentaris.
O be havia anat al !loe de la catástrofe.

EL LLOC DE LA CATÁSTROFE
1.a topada es registra a un
nutre, escassament, de restaciO, entre
Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló,
a l'indret conegut per It mili Nott.
El futur Parlament
L'espectacle, allí era impressionant.
Segons el diari "Utro" el futur Par- I.es Mies locamotrius estaven matelament estarà compost de ion dipu- rialment encastades l'una ami) l'altra
tats en comptes de 274. 75 seran de- i el furgó d'un dels dra tren , . l'aslecciú, i u5 escollits per les Corporacions. Ultra les nomhroses reformes
administratives, el programa del Gaseen preven tumbé el rejovenitnent dei
quadre diplomàtic, de manera que la
política exterior de Bulgaria rebi un
non impuls. El ministre de Bulgaria
a Roma, general Volkov, ha estat esborrat dels quadres de l'Exèrcit i des,
tituit del Jell càrrec diplomàtic. Les
reunions politiques han estat prohibides.

A iinals de l'any passat, la F. A. I. Ple local de Barcelona. Darrerament d
comptava a Catalunya amb un centenar formaven els delegats dels grups Indode grups anarquistes i un miler de mili- mable, Ideas, Productor i Afinidad. Quan
tants. Hem pogut coneixen els nomis aquests es van fer arree del Secretariat,
de bona part deis grupa anarquistes que no hi trabaren gairebé res; Varxiu de
existeixen actualment. A Barcelona te- correspondencia era practicament inexisnint, per exemple, els gres Rebeldia, tent i dels grups anarquistes de tot
¡'aso a la verdad, Nómadas, Afinidad, Catalunya mines coneixien l'adreça de
Los analfabetos, Indomables, Cult u ra y trenta-nou. Actuaiment tot a4xO ha miAcción, Los practicistas, Firmes en las norat notablement i el Secretariaz de
ideas, Suco y Vaneciti, Liberación, In- la F. A. I. ha establert 'ligar/1s arnb tota
quietos, Discípulos de Bacunin, Los sin l'organització catalana,
Dios, Eureka, El productor, Temblemics,
Juventud Ácrata, Ideas, Malatesta, Sien:- El pla de la F. A. I.
pre Adelante, Zaratrustra, Impulso. Iii
Per a la preparació ele la Revoluciii
lla també Eatigmas de la Libertad i el
Social. la F. A. I. considera que el mitLiberación, de La Torrassa.
A l'Hospitalet existe-axen els grims ja mes d'izas; Es dur a. cap una firme
Rebelión, Sirena Libertaria, Aguiluchos, aCtitaeitin co,: un extenso sabotaje que dé
Novatos, SOMOS, Amor y Vida Libre, al traste a la eCnnOmia nacional.
Quan aquest punt bu discutit dintre
Justicia, Galanitas i Amor a la Libertad.
(Abans de seguir endavant vean= l'organitzaciO anarquista, es present i ti
al lector que no es cregui que aquests problema que si el material havia d'esnoms són producte de la invenció lace- ser emprat en el sabotatge previ, descima del repörter. Per esvair qualsevol prés, quan vingués el moment revoluciodubte sobre llur autenticitat, sols direm nari, es trobarien en inierioritat de conque l'any 1920 existia a Barcelona un dicions. Ilemos de tener en cuenta que
grup anarquista que es deia Los hijas de si nos ponemos a hacer un plan nacioputa, Després d'això el lector admetii nal de srsbotages reportará un gasto de
fàcilment que totes les iantasies acrates material que nos lo encontraremos a faltar cuando la Burguesía conteste y que
són permeses.)
forzosamente nos limará a un rnovimien..
Segueix la llista:
Renacim ie nt o. d'Arenys de Mar; Ju- ro revolucionario, Esta lo podríamos haventud Cultural, de Balsareny Esparta- cer ya desde el mismo momento.
La qiiestió deis sabotatges ha estat
co, de Canet de Mar; fi:za-ntudes, de

cendent. apareixia destruit a bocins.
Les ilamarades d'unes fugueres i les
llames d'unes atxes, illuminaven aquell
munt de desferrer i donaven a tot
plegat un aspecte tetric.
A la claror de les flamarades, uns
obrers i individus de la Creu Roja
realitzaven els treballs de salvament.
Un destacarnent de guàrdies d'assalt
arri'oats de Barcelona, sota el comandament del tinent Serra, impedien que
e'.s curiosos diiicultessin aquesta treballs.
Els alts empleats de la. Companyia
deis Ferrocarrils Catalans discutien i
donaven ordres.
LA TOPADA
Com es produi la cat;Istroic?
D'una manera. exacta, ningú no sabe explicar-nos-ho.
Sembla, i aquesta era la versió més
acceptada, que el tren número 27, de
viatgers, que sortí de Barcelona a les
74 0, arnb destinació a Martorell , va
arrencar de l'estació de Sant Boi
abans d'hora, en virtut d'una confusió
soferta pel maquinista en percebre un
xiulet. Havia cregut, erròniament, que
era Vordre de marxa donada pel cap
do Ve-stació.
L'altre tren també de viatgcrs, era
el número 24. Procedia d'Igualada,
d'on sorti a les 1745. El maquinista d'aquest tren s'adonà, segons es
deia, que venia un comboi en djrccció contraria. Frena atril) rapidesa...
Penh ja era tard. Uns segons després,
un estrepit esfereiclor; crits desesperats de les victimes alarmaven la
població de Sant Boi. Eren vora les
vuit.

Un document retrospectiu: les famoses "conduccions °repartes" de l'època
de Martínez Anido

Castellar del Valles; Brazo y cerebro,
d'Esparreguera; Nuevos ca/ares, de
l'Escala; Amor y Verdad, de Gironella;
Rebeldes del Valles, de Granollers; Resurgir, de Tarragona; Nuera .4nrora
Los Constantes, de Terrassa; Superación,
de Martorell; InsPiración derata i Los
con secuentes, de Manresa; Filbeintaa:c,
de Montcada; Roginegro. Adelante i
Germinal, de Mollet; Vida Libre, de
Mataró; Ideal anarquista, de Navarcles;
Nueva Aurora i Bandera negra, de Navas; Tierra libre, d'Olesa de Montserrat; Grupo Amor, d'Olot; Los de siempre, de !a robla de Cérvoles; Los ambulantes, del l'rat; Nuevo resugir, de
ORGANITZANT
Rubí; Los so patria, de Cerdanyo!a;
EL SALVAMENT
Redención, de Reus; Inquietud, de Sant
El futuro, de Salt;
Els veins de Sant Boi s'apressaren Feliu de Cuixols;
.1/0i:tirites, de Santa Colonia de Gramea acudir al lloc de la catästroie.
Invencibles, Germinal ¡ Los ven.7aHi acudiren, abans que ningih els net;
religiosos i religioses del Manicomi, dores, de Sallent.
proveits de material per a socórrer els
Organització
ferits.
La Creu Roja de Sant Bol i la de
grat anarquistes sin compostos
Cornellà s'organitzaren sense perdua perEls
un numbre reduit de persones. La
de tentps.
seca organització és setublant a la de
Es telefona a Barcelona...
De l'estació de Sant Boi sortiren la C, N. T., i es compon de federacions
locals, comarcals, intercomarcals i probits els empleara.
al s'anoniena
El cap de la Creu Roja de Corne- vincials; el CO 1M1 8 region
11ä . senyor Enric Cordero, es posa al CoatW de Relaciones. Finalment, re el
Comité Nacional, que resideix sempre a
cap deis treballa de salvament.
Comite Nacioajudat pel prior del Manicomi, gernià la mateixa ciutat que el
nal de la C. N. T.
Maurici Diosdado.
Els recursos econinnics de la F. A. 1 ,
(Scgueix a -Darrera hora - ) 1'r4iament dita no sin 'gaire brinants•
N'os una prova, per exensple, restat
tomptcs del Comité de Relacions de Cataluma corresponcnt als mesos d'abril,
maig, juny, juliol, agast i setembre de
1,133, giman la F. A. I. eslava en plena
potencia.
Es el seguent:
Entrades Sortides

1914s ciar que l'aleta

..

Incidente • la 'scout
de Dret

o54

Avui s'han registrat alguns indidenta a la Facultat de Dret d'aquesta
capitaL
En relació amb aquest assumpte,
l'Agencia Avala dio que al migdia
iihan produit alguna aldarulls a la
Facultar de Dret de la Universitat
de Belgrad, durant una reunió celebrada. pels estudiante.
(Sewis • la ýd7. 7, col. 3)

22 de maig
talurament de La be*, iLekär la
aima
lep

del Presido*

da laetliárdietst1

suirfu

civil, ene

idees pereotuditats

de 1640

CATALUNYA DEMOCRATA 04411 ...—reaseelessereMMI3/03W
Lleelu l'artlete de MANUEL
GIL ROBLES. — 11 fit que ene declame republicana no vol dir que
ORUELLII, a la pagina 3 no siguem monlrquice.
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molt discutida. El dilema consistefx en
si val la pena de gastar material en
atemptats inclividuals,que no respooguiu
a un pla de conjunt Es auus convenio,fc que se Ganen los esfuerzos para dar
un buen golpe, ya que el sabotage lo estamos luciendo diariamente y una MneS.
trd la tenemos en, que la República na
ha conseguido cstabilizarse.
(Advertim al lector que tot el que
publiquem en cursiva aún fragments de
textos oficials de l'organització interna
de la F. A. I.)
Un dels mitjans d'agitaciú caracteris.
tics es la campanya a favor de
Lució dels presos. El caballo de batalla
co la cuestion amnistia, pero aun que salgan los presos hay que continuar la
lacia» en todas los conceptos.
La F. A. I. considera que els partits
politics estan en plena descomposició i
que lacead de l'anarquisme militant ha
produit el total aliunyament de les masses d'aquella partas. Per tant, el ter.
reny cada dia és més favorable a la
Revolució.
Però, ¿quina és la Revolució de la
F. A. I.?
Deixeni-l'hi explicar a ella mateixa,
amb el sea lèxic caracteristic:
NUeSira rcroliddou es social por y
para todos lo que quiere decir que esta
debe efectuarse cuan arreglo a los impulsos espontaiseos o provocados en el
puebto por las propaflandos y agitaciolieS llevadas a cabo en su seno por los
‘ marquistas. La historia nos demuestra
can creces la producción de estos movimientos populares, en virtud de diversidad de causas y que aprovechadas por
un sector determinado definido ideológicamente, han realizada cristalizacione-s
concretas,

Es la que debemos tener en cuenta
los ana r quistas. Mientras nos privaramos de material efectivo, organizamos
nuestros cuadros y preaganios la semilla de nuest r os ideales debemos posee, /a risualidad de saber interpretar
primero y aprovechar después estas estados psicológicos emotivos de la *nasa
popular para traducirlos en movimientos
puramente libertarios o lo que es lo mismo: convertir los en uno verdade ra re:viuda. social.
Para ello bastara que nos aprestemal
a figurar en las za g a:tardías de todos
estos movimientos y en carácter de
otros tantos combatientes, influenciando
a los trabajadores con nuestras clásicas
consi g nas de dest r uir todo poder político, a baticin ed . la propiedad prizoda,
aforo mutua y libre acuerdo.
Per aquest programa. a Catalunya i
a Espanya, hi ha centenars de persones
disposades a deixar-se puntar.
Joeep Maria PLANES

En acabar-se el Ple dels Grups anarquistes de Catahanya, celebrat a l'octubre de Inaa, lioru la constar que es!:
Comité de Relaciones ',Ufo a todos loa
Gratos la ayuda material Porque ha tenido que pedir prestadas las pesetas que
necesitaba para /os delegados que h
‚Ii al pleno de Reaionales, y como po(11 Vegi's LA PUBLICITAT clels
drg'it ter si no ,,01 erudita materialmen- dies 2.t. 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 20 d'ate no podriamos ion el compro- bri l i 3, 4. 5, lo, ti, 12, 16, 17, 18 i
miso que hemos contraída nosotros.
de maig.
(Segssfree
El Comité de Relacions és desigual pel
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gues, Miguel Ligero, Pepe Calle, MoD'UN FILM A L'ALTRE linero, Guitar i Pitusin.
* Amb rnotiu (l'interpretar „loana
Crawford el film "Alma de bailarina"
* L'Agrupació de Periodistes Ci- es recorda els començaments de la
nematogràfics de Barcelona ha co- seca vida en el cinema. Joana deja:a
mençat l'organització d'un festival, la seva casa de Kansas City per a
que projecta per al vinent juny.
ingressar al teatre, contra el desig
En dies successius continuaren/ in- la sena familia. Després de llares meformant els nostres lectors de tots els sos de privacions, finalment trobá
acords que vagi adoptant la dita en- curt paper en la pellicula "Innocent
titat en relació amb aquesta festa.
Eves", sota el non/ de Lucille Le
* En "Alma de bailarina - , més Stur. La seca bellesa i el scu talent
de cent nois foren elegits entre cinc foren reconeguts Pela directors i més
mil sollicitants i contractades per al tard interpreta els rols principals en
ballet. Sammy Lee i Edclie Printz, les revistes musicals cinematoerafifamosos mestres de ball, les prepa- ques "Passing Show" i "Winter Garraren per als diversos números pre- den".
sentats en el film.
* A les persones familiaritzades
* Fredric March nasqué a Ra' amb les gestes del rneravelles
cine, Wisconsin, i cebé la seva edu- simi imaginat per Edgar Rice Borcació a la Universitat de Wisconsin, roughs, els és cosa sabuda que hi ha
on obtingué l'honres nomenament de pocs homes al ratón suiicientment dornembre de les fraternitats Beta tats de proeses atletiques, aparença
Gamma Signa i Alpha Delta Phi, ul- personal i habilitar a interpretar
tra d'aconseguir també un deis Inés d'una manera convenient la caractealts llocs entre els atletes de la Uni- ritzacid; en una paraula, a suplantar
Tarzan.
ver sitat.
La recerca d'un jove capaç d'interCary Grant nasqué a Bristol, Anglaterra. No fa gaire contragué ma- pretar efectivament el paper en el
trimoni ami, la bellissima acariu ci- film "Tarán de las Fieras" es porta
a cap en tota l'extensió dels Estats
nematográfica Virginia Cherrill.
lack Oakie nasqué a Sedaba, Es- Units. El problema fou finalment retats Units, però s'ecluch a la ciutat solt, quan Buster Crabbe, que tingué
de Nova York, on mes tard provä un ésit tan sensacional en el seu paper de "rei de la selva" de -El homsort a l'escena.
bre león - , ton designat per al cobe* Entre les novel-les de mes èxit jat paper.
als Estats Units, induhtablement
Destre hoxador, a casa seca, i ju"Orient-Express", de Graham Green, gador de golf d'una habilitat mes que
ha estat una de les que major èxit regular. Bunter es fea contiver com
ha obtingut. Ara la Fox ha produit, a nedador notable i arriba al cim
sota la direcció de Paul Martin, la la sena carrera guanyant el campioversió cinematografica d'aquesta no- nat de 400 metres de //atad(' esté
veHa.
lliure, en els Jocs Olímpics de 1.05
La novella ha donat al cinema els Angeles en 1932.
seas millors argumento. El de "Ex* En el film de Raoul Walsh "El
preso de Oriente" és un dels tals.
1886), producSet vides, escollides entre les innom- arrabal" (Nova Yorkque
presentaran
ció
"2oth. Century brables que s'apleguen en la gran jorels Artistes Associats la vinent temnada de l'exprés, que canvien
asreprodueix
interessants
curs //tenue el comboi roda sense porada,
descans d'Ostend a Constantinoble: pectes del vell Nova York, com Fanuna bailarina, un jove comerciant be- tic bar de Chuck Connor al Bowery,
vous" de tots els
nestant, que s'enamora d'ella; un se- que era el "rendez
nyor angles, dominat per la seva mu- visitants de la gran metrópoli ianqui
durant
dues
generacions.
Són persoller; un lladre que fuig de la justicia;
que es
una noia encisadora; un líder comu- natges de l'obra Steve Brodie,
Ilaneä
des
del
pont
de
Brooklyn
i era
nista i una sena oreta repórter. Les
en els dies
emocions i les ambicions d'aquestes acacnissat rival de Connor
11.
Sullivan
eren
ambdós i John
set persones troben ocasió de mani- que
dels "bowery bos "Apafestar-se amb l'argument que la no- els herois
vella ile Graram Green els brinda al reixen tumbé en el film diversos célebres personatges de l'época i es Hinllarg de Eur viatge.
El repartiment de "El expreso de ren acarnissades batalles, es Ilancen
Oriente" esta integrar per Heather atrerits reptes, es beu i s'ama enrnig
Angel, nora estrella de la Fox, do- d'aquell tipic
Wallace Beery encarna magistralnant-li la replica Norman Foster, la
qual recordem en "La feria de la ment el rubicund Chuck Connor,
vida" i. "Murallas de oro". Els abres punys forts i cor bla. George Raft, el
burleta ¡ fanfarró Steve Broche, Jacpapers aún interpretats per Ralph kei
Cooper, el petit "Swipes", orfe
Morgan, actor de carácter; Herbert
Mundin, el cómic inimitable; Una recollit per Connor i crescut en aquell
Ol Connor, Irene Ware, Dorothy Bur- turbulent ambient, i Fay Wray, i
Lucy Calhoun, rival de "Siodpes" en
gess, Roy D'Arcy, etc., etc.
l'afecte del bonatx6 de Chuck.
* Benito Perojo, realitzador dar* Es troben a Barcelona, procererament de "Se ha fugado un pre- dents
de Ronia. els senyors Waageso", prepara un altre film, "El negro naar. Lefebre, Lapinere i Perry, que
que tenia el alma blanca",
en un Congrés especials'han
reunit
No havieu de fer "La hermana ment dedicat a la publicitat de Metro
San Sulpicio - ? —preguntaren a Pu' Goldwyn Mayer.
rojo.
Aquest Congres, que ha estudiat les
Heus ací la resposta de Perojo:
mes interessants i recents manifc-sta—Efectivament. Perú he preferit cions publicitäries d'E
uro na , está rea
deixar aquesta cinta per a una data
-litzanequscpitreulterior. La temporada vinent abun- santissim pla publicitari, que es posadaran les cintes de tema conventual. ra en vigor l'any vinent, ceidat, per
Que jo sàpiga, ja n'hi ha diverses la sera originalitat i importancia, a
de rreparades: "Canción de cuna", constituir un grandissim esdeyenlment
"Sor Angélica" i alguna altea mes. al ilustre país.
Seria greu error, Per la me y a part,
Aquest vast pla de publicitat, coininsistir en les desfilades de monges cident amb dese aniversari de la Milmis o menys fotogèniques. En vista dació de la Metro Goldwyn Mayer,
d'això, he obtat per avançar la realit- incloura viatges a Hollywood per a
nació de "El negro que tenia el alma visitar els estudis de la Metro Goldblanca". Pensava fer aquest treball wyn Mayer, al qual pudran aspirar
en la tardor vinent. El faré ara. tots els aficionats al cinema, i abasM'apresso a declarar que no es trae- tará una serie de punts interessantista, com podría creure's primera/mena sims per al nostre pUblic.
d'una sonorització de la cinta muda
Donem la benvinguda als congresque jo mateix vaig realitzar en /026. sistes. entre el s
( M al ' es traben eis
Hi ha ara un altre estil de cinema.
caps de publicitat de Metro Gokloven
* "El novio de mamá", una pro- Mayer d'Europa: Alernanya, ltLcai
ducció nacional de CIFESA, dirigida Espanya, reconeguts en el món cineper Florian Rey i interpretat per Im- matografic com a veritables especiaperio Argentina, Carnie Ruiz Mora. listes de la publicitat.
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* Als estudis de l'Editorial Segle XX es roden tres grans films:
"Cabeza de familia", amb George
Arliss en el paper principal, sota la
direcció de Sidney Landfield; "Bulldog Drumond y Strikes Back", ami/
Ronald Colman i Loretta Young, dirigits per Roy Le Ruth, "'IIhe Fircbrand", amb Constante Bennett i
Fredric March.
Segons una revista americana, els
estudis de Hollywood estan ara en
plena febre de producció. Entre les
diverses editorials figuren 33 pellicules en curs d'execució. La al. G. M
esta impressionant clac pellicules a
la regarla, seguida de prop per Fox
i Radio, que en filmen guatee. Columbia i Universal tenen també en
cartera dos filmo, cada una.
Despees d'haver filmas "Maria Antonieta", Charles Laugthon i Norma
Shearer apareixeran en "Barretts of
Wimpole Strect", dirigit per Sidney
Franklin.
Entre els diversos films la realitzacló dels quals s'activa als estudis de
Hollywood
i els se us voltants cal
Ho w
assenyalar els de Warner Bross, "One
tue,, Wornan", realització d'Atan
Crosland, basat en un argument escrit expressament per al cinema, amb
Pat O'Brien I Glenda Fareell, i "El
retorno del terror'', arnb Mare Astor i Lyle Taibot.
Als estudis de la Radio filmen
"Stingare", que interpreten Irene
Dime i Richard Dix, a les ordres tic
l'animador \Valían/ Wehiman. Als
mateixos estudis roden "La ruta de
Dolieres", amb una distr.bució totalment anglesa, en la qual figuren ave
Brock i Diana Wynyard.
Als e-tudis Fox hart començat el
film "La quimera de oro", que no
té res a veure amb el de Charlot del
titol, interpretat per John Boles i Claire Trevor.
Joana Crawford és la protagonista
de "Sadie aleckee". que han començat a rodar fa poc als estudis M. G. M.
* Darerrament ha constituir una
sorpresa inesperada a Roma la presencia, en absolut incógnit, del celebre cómic Stan Laurel. En un farnós
restaurant de la Ciutat Eterna, algú
del pilblic reconegué el celebre cómic,
i immediatament el públic en massa
fen ohjecte de les seves atencions a
Stan Laurel, que, descobert en el seu
incógnit, no tingué inconvenient. gentilment, a dedicar j ' inri/ni/rabies amó.
grafs a la concurrencia.
Moments des p r é s desapareixia del
restaurant el célebre camic, el qual
anava acompanyat del seu sceretari
i d'algunes figures de la cinematografía.
Sabem que Stan Laurel, en saberse descobert i tenint un gran unteres
a mantenir el set/ incógnit, söntí precirdtarlament de Roma, i ens han informat que es posa. en =ti de Barcelona.

*

Hollywood és actualment e l

fo

a l'estrella per Dors Zinkeisen, incloenthi vestits d'esquiar i patinar, de viatge,
"soiree" i negligés:
Les escenes interiors slan rodat
posteriorment als estudis de la British et Dominions a Boreharn Wood
(Anglaterra). Ni han intervingut
Gibb alc Laughlin, actor que interpretara el general fidel servidor de
la reina; aloriel Aked, la dama de
companyia, i Miles Malleson, el lord
canceller.
*
(Juan fa cinc anys es decidí la
Universal a rodar "Drácula", tothom,
adhuc la indústria. criticaren l'experiment. El drama horrorifie, no obstant ,
va causar tal sensació que es convertí
en un ésit. - El públic és amant del
drama i del sensacionalisme. 'Heus aci
la clau de l'éxit. Això ho demostró
"Frankenstein". que va resultar un altre
èxit de inóxim esplendor en aquesta
mena de fantástica producció. Les dones
i el sexe débil en general de les classes socials mitjanes i trehalladores van
omplir de gom a gom, cada dia, el teatre afayfair de Nova York". Seduiren
els experimems de "Asesinos en la
calle Morgue". "La momia - , "El caserón de las sombras" i "El hombre invisible-. - Basada en aquesta experiencia, es roda actualment "Black Oat".
a mb els aeos del g enere horrorific i f antóstic, Karlov ¡ Lugossi.
* L'agrat amb qué els empresaris
cinema obsequien el neu president, Enric Saenz de Burnaga se celebrará, a
l'Hotel Ritz, el cha 23 a la nit, amb
vestit corrent.
Comandes de tiquets, a l'Associació
d'Empresaris, al vice-president de la
Secció, senyor Barnils; als directors
senyors Cases, Alentorn i Casajoana i
abres comissionats senyors Vidal Lonas,
Alzina i Gurgui.
* Carl Briscan fan campió d'Eurola del pos mitja abans de deixar la bosa per a dedicar-se al teatre. D'ençà
que arribó a Hollywood no ha estat
cm (ha sense visitar el ginmas deis Estudis de la Paramount.
Ultra els seus setanta-dos encontres
en el ring, dels quals escapa sense cap
semal que li alletges el rostre, i gairebé
sempre victoriós, Carl Brisson es féu
célebre per haver boxat amb el Kronprinz alemany.
Com a actor, Brisson, que és fill de
Dinamarca, ha triomfat a la seca patria i a Anglaterra.

de
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traure amb l'explotació de tres anys
de tots els films- junts.
No cal dir com va ésser d'interessant l'exposició dels projectes d'aquesta productora, que a,fr. Scheehan
explica als periodistes, traduits per
M. Horco.

Els seus principals interprets són:
Edward G, Robinson, lexcellent interpret de "Petit Cesar"; Bebe Daniels, actriu mear coneguda que actua
en el cinema des d'abans de Vadeeniment del so, ¡ Aline Mc.
lud rin que hem vist en un segon
paper de "Vampiresses 1933". Aquesta és l'estrena d'avui al Tivoli.
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a zero, permitió s aprotiten els decorats. Altrament—a i e ge i s—, d l aci a
divuit mesos la Western Electric tindra uns aparas de so periecte s , tue
obligarien a canviar l'utillatge que ara
es comprés. ;De la rnateixa manera
que hem esperat cinc anys—din— po
-demspraivut/Toé!Prlant de la producció espanyola, afirma que Espanya és l'Unic país de
parla espam ola que accepta pcIlicules
doblades en espanyol, naturalment.
No es estrany, dones, que no s'hagi
tret cap hendid fins ara de les produccions parlades en espanyol; no
obstant, se n'aniran produint; de moment s'ha comprat una obra d • Honorio afama.
Respecte els projectes que de la
producció en general té aquesta firma hi ha el de fer cada any un film
de categoria, com "Cavalcada". I.a
temporada que ve podrem veure "Pau
a la terna", film comparable amb "El
món marxa...". De toreo n'alteres.
"Cavalcada", comercialment, ha estat
un èxit gros; a Anglaterra solament
ha produít un henefici de dos milions
de dólars, que ad no és possible ex-

ESTRENA

Dues gran produccions en un sol programa

EL TIO ERNESTO
Bellissima opereta
i

Aquesta nit, al teatre Barcelona, tindrá lioc l'estrena de la comedia de Luis
de Vargas .11i abuelito, la pobre, per la
cornpanyia del teatre Maria Isabel, de
Madrid. Els anuncis diuen que es tracta
de la obra cumbre del seu autor. Aquest
assistirá a l'estrena.
* El mestre Ramon Ferrés ha posat
música a una comedia titulada El Im‚minio impaciente i que vol ésser la vida
de Jesús reflectida en la vida d'un obrer,
* En el secan dijous de teatre cataló de la serie organitzada al teatre
Parthenon, s'estrenará la comedia d'Agusti Collado "La Bohemia trista".
* Estan acabant-se les obres de reconstrucció del Principal Palace. Semilla que la temporada podré ésser inaugurada el dia zo del mes que som. Com
C 5 sabut, será a base de revistes del to
de les importades de Madrid. Per a
començar ens donaran Las mujeres del
Zodiam, Iletra del senyor Franco PadiEa i música deis mestres Bennoc i Ribera. La companyia compta, en primer
renele, amb elements tan destacats com
Margarita Carbajal, Mapy Cortés, Carles Uarriga i Paco Gallego.
* S'está assajant al Novetats l'opereta del mestre Hateas \ I da La embaja.
CINEMA AMATEUR ea
en p n• .'igro, que tant d'èxit tingué, fa
poc, en és s er estrenada al Victäria.
Com a coronament del Concurs
* Es fan molts comentaris, aquests
Films 1933, organitzat per l'Associacid de Cinema Amateur i amb motiu dies, sobre la subvenció que la Generadel repartirnent de premis del (lit Con- litat de Catalunya i l'Ajuntament de
! el proper dia ao, a Barcelona tenen destinada per a dur a
curs. tindrà Inc
les deu de la nit, a la Sala Studium, tenme, a la tardor vinent, una temporauna extraordinaria sessió, que tant da de teatre catalá. Qui s'emportara
per l'interés del programa com per aquesta subvenció? Són molts els qui
la solemnitat que la motiva, promet treballen per guanyar-la, però fins ara
no ha estat presentar encara cap plec
ohtenir una gran exit.
Des d'avui, al local de l'Associació al concurs obert a l'efecte. Con/ que el
de Cinema Amateur, Avinyó, 30. prin- termini d'admissió de plecs acaba el dia
cipal, els socis podran retirar la in- primer de juny, es veu que tothom esvitació que els correspon, i igualment pera a darrera hora. Hem interrogat.
ho podran fer aquelles persones que respecte al particular, l'empresari del
s'interessin pe: moviment del nostre Romea, senyor Burgas. "Penco presencinema amateur.
tar plec — ens ha dit i espero endur•44444,444•4444+.4144+1,114.44 me'n la subvenció; si aixi no los, aquest
hivern faria igualment teatre catalä".
PrON /0 11 11
FUGAZOT
El senyor Canals, empresari del Novetats, ha refusat de contestar d'una manera concreta: "No puc dir res, encara — ens ha declarat —; no vull dir
res". Ens ha produit ha impressid, penó, que concorreró al concurs. L'empreLl9R0 1 OlantiON A GFI ACI R NI <7=7> sari del Poliorama, senyor Alujes, ens
44444444~44444444~44.4 ha manifestar que no participará al concurs, però que té el seu teatre a disposició de la persona que el guanyi. "La
Recepció a honor de
prova — ha afegit — és que no he enMr. Sheehan
paraulat cap companyia casteilana per
a després de l'estiu".
motín
del
viatge
a
Europa
i
Amb
* La Societat d'Autors de Cataludel pas per Barcelona de alr. C. P.
convoca els seus socis a una reunid
Sheehan, alt directiu de la Fox Film nya
general extraordinaria que tindrá lloc
Corporation, aquesta productora oba
l'estatge
social, Avinguda Portal de
sequia ahir al migdia, al Ritz, anib l'Angel, 6, principal, derná passat, dien lunch, els periodistes.
jous. a les mine del mati, de primera
Mr. Sheehan recordó que la sera
quarts de dotze,
companyia és ara Eúnica productora convocatória, i a dos
d'Hollywood que fa films parlats en de segona, per tal de procedir a l'estudi
espanyol, malgrat que don o tres anys i aprovació deis nous estatuts que han
enrera foren diverses les cases cine- de regir la vida administrativa de l'enmatogrófimies que en produiren i que titat.
avui ja ho han deixat córrer. En 1929
* La companyia Xirgu • Borras
produia "El precio de un beso", que (ara denià la sera presentació al teatre
interpreta Josep Mojica, que és con- Poliorama. Estrenará l'obra de Senasiderat com un segon Rodolf Valen- vente Ni ai amor, ni al mar.
tino, àdhuc per les dones del nord
* La gentilissima actriu Etnma
d'Europa, on s'exhibeixen films parlats en espanyol. Repetides vegades Alonso i l'actor Gimbernat han estat
bes, preguntat a aquesta productora contractats per l'empresa del Romea per
per qué no feia els filmo que ens a actuar l'hivern vinent, en catalä, a
presenta parlats en espanyol a Es- aquell teatre. Es rumoreja que l'esmenpanya. Sfr. Scheehan, entre altres tada empresa ha contractat tarnbe el
raons, esposa: que en el cost dels primer actor Raid Barden". per() la nofilms parlats en anglès es destina
un 25 per cent a despeses generals,

-casrepitnd'ulmésgrai
controvèrsies que hagin cr:dat l'atenció universal (l'enea que el llene de
plata comencé; a parlar. Les sagetes
argumentatives tenen avui per blanc
el tópic de quina és l'art:sta que milior parla al llene.
Nombroses autoritats en declamació, professors especialitzats en la
correcta pronunciació de Eanglés i
moltissimes altres per sones perites en
l'art de Dernästenes, alimenten amb
apassionats raonaments la fogaina de
la controversia.
Un dels mes destacats personatges
que han pres cartes en nasaumpte és
el professor James F. Bender,
Nava York, poliglota de fama mundial i gran perit en la correcta pronunciació de la 'lengua anglesa.
Ei professor Bender ha fet un detingut estudi de les veus que ens ofereix el llene. Recentment, en un Congres de 50o me s tres de declamada/
celebrat a Nora York, el preciar professor féu palie el resultat de les
seves observacions. Segons dl, entre
totes les actrius, la que millor parla
és Ann Harding, i entre els actors,
el que es guanya la palma es Freleric March.
Ann Hardin g, és l'estrella de "Gal laut Lady". March és el popular astre que guanyä l'any passat el lareml
(le l'Academia Cinematografica com
el millor actor di Hollywood. El seu
darrer film és "The Afiair of Cellini",
que, con/ el d'Ann Harding, és una
producció " goth. Century".
* El próxim film que faca George
Arli55, estrella de la "20th. Century",
sera "Richelii u", el rodatge del qual
començarà quan el gran actor tono
a Holl y wood, per la tardor vinent,
despees de les seves anuals vacances
a Anglaterra. En seleccionar la figura
(le f lames cardenal francés, Joseph
M. Schenek i Darryl F. Zanuck, que
presideixen els destins de la "aoth.
Century", han cregut trobar un assumpte adequat per a continuar les
caracteritzacions històriques d'.arliss.
Les seres personificacions de Disraeli
Nathan Rothschild destaquen notablement entre les més gr a t i s d e la
história cinematogràfica.
* Es rodaren a Italia. a finals
l'any passat, els exteriors de "Una reina nuelerna" ("he queetas afil an'', del
qual film són conjuntament estels Atina
Neagle i Fernand Gravey, la parella de
"flirtee sweet" (Dulce amargura), film
que a América obtingué els més calorosos i favorables comentaris.
' precis un es filmaren els dits
El Inc
exteriors fou Morano, en els Dolomitas,
i Herbert Wilcox, director de la pellicula, prengué pintoresques vistes d'aquells bells paratges.
L'acció del film comença a Nova
York, ha ciutat dels gratacels, i com el
seu títol indica, transcorre en una epoca moderna. L'argument assenyala
canvi complet de caracterització per als
protagonistes i en relació a la sera anterior rellicula. presentant de nou Anna
Neagle al nóblic, ara en un paper aofisricat i ateb el, Inés bells vestits modem, dibuixats esp ezialment per
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LES ESTRENES D'AVU)
"EL REY DE LA PLATA"

.sl.retun

ZZ

per Charlotte Ander

George Alexander, i la filigrana dart

CAZADORES FURTIVOS
per Camila

Spira

Exclusives Star Films
(A. Malla i M. Gamboa)
va no ha estat confirmada. En Bardem
s'ha adonat que és gairebé una figura
insubstituible per a la temporada oficial
de tcatre català que es prepara, i no vol,
per ara, segons sembla, adquirir en ferni
cap compromis.

NOTICIARI

tors de les obres premiades
darrer concurs musical de
Fundad() Concepció Rabel l i
bils, els compositors Josep MGrimón (Qualre cors per a veus
mixtes), Joan B. Lamber) (Quatre cors per a veus mixtes
Margarida Orfila d'Alfonso (Qua.
Ire estudis per a piano) j Xavjfr
Monlsalvalge i Bassols (Irnpromptus per a piano), eis (p;
darrers llorejals per primer:
vegada en els concursos de I
referida Fundació.

Gran Teatre del Liceu. — Amh les
funcions d'avui, rinanto, denla, dimeeres, i dijous s'acorniadarà del nostre
públic la companyia de ballets russos
de Montecarlo, i es [anearan les portes del nostre primer teatre liric, fins
a la temporada d'hivern. Els ballets
russos s'acomiadaran u/lb programes EXPOSICIONS D'ART
aitament atractius. En la Sumió d'avui, dimarts, es representaran els celebrats ballets "Els marinen", "Joe GALERIES LAIETANES
d'infants" i "Petrutxka"; denla, diPintura
ANTONI DE FERRETER
mecres, " ,Tor d'iniants", ".Unlon PaBARTOMEU INONGRELL MUÑOZ
cific" “El Danubi blau", i per a
S. MAT!LLA
dijous, nit de gran solemnitat, d'adéu
MARGARIDA SANT JORDI escultura
Fln• al 25 del corrent
al públic barcelonés, el programa será
un digne acabament de la brillant
temporada.
LA PINACOTECA

La Mtisica
Pilar Rufi al Círcol Catòlic
de Badalona

PASMO De GRACIA, 54
Plntura
L. MERCADER
Dibuisce
P. INGLADA
Fina •I primer de Juny

SALA BUSQUETS
PASSEIG DE GRACIA , 36
Mollea 1 obJectes d'art
AURELI TOLOSA
PERE SANCHEZ
I pintura esoanvola
Fins al dla 25

Vera

Invitada pel Circol Catòlic de Badalona, dona la cantatriu Piar Rufí
SYRA
important recital de caneo/1s a la sala
Telèfon sen)
d'aquella entitat. El programa de la ses- DIPUTACIO, 282
ART I ORNAMENTACIO
.16 fou d'un gran atractiu. Despreo
Exposició
de
P
intura
da
n'una part ded i cad a als grans mestres ne M.
PIDELASERRA I BRIEI
,a caneeó, en la qual hi baria belles com.
Palestges del Valles
Ins al 25 de malg
posicions de Mozart. Schumann, Scnusert, Brahms i Grieg, la segon fou ccdicada als catalans Teldrá, R. Laman SALA PARES
de Grignon, Grau, Gerhard, Pahissa i
PETRITEOL.
Vives, i la tercera a Mussorgski i a
E xposlc16 d'homenatle a l'encuitan
Stravinski. Un programa que palesaNa
JOSEP LLIMONA
Fina al primer de Juny
ja el hon gust de la concertista.
Pilar Rufi, justament apreciada au
una
de
les
millors
cantatrius,
incom
SALA GASPAR
terpreta amb rara perfecció totes aqueo- CONSELL DE CENT. 329 - Tel. 12064
tes obres. El seu art és sempre admiR. RIBES m RIUS
rablement equilibrat. Hom hi troba la
Fine al primer de Juny
,/recisa vertió del caracter de l'obra interpretada, la intensitat justa dexpres- GALERIES VALENCIANO
sió intelligentment controlada, la matiPLACA MAGIA, 10
sac.ió perfecta. assolida arnh una intuilamiera
EXPOSICIO GAUSACI4S
ció segura i amb el guiatge d'una exInauguraciO el 6 de maig
quisida musicalitat.
De l'hit brillantissim obtingut per
REN ART
la cantatriu, en donaren fe les nombroDioutaclo, 271 - Telefon 16217
ses repeticions que li impoaaren els Exposlc10 de Daguerreotips I fologrIrr
de la bona apees vultcentlsta
aplaudiments de l'auditori: exit que lea
Fine al 26 d• rnalg
compartit r£1 pianista Alexandre Vi coRaboració
del
afirenä
una
anal
taita. la
oegada mis els mèrits del notabilisstm MONTFALCON
Quadres, Gravase, Relleus, Mirrse
concertista.
Tapies., Marca Molltures
BOTERS, 4 - FINAL PORTAFERRISSI

NOTICIARI
XII CONCURS RAB E LL
Autors premiats

Arnb la tramesa dels rompasseia meinials sisan declara)
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LA PUBLICITAT .

La Conferèneia Eeo- Els premis a les torees
niunica del País que es distingiren en la
repressió dels fets
Valencia
'València, 21. — Ahir, diumenge, se
de desembre
celebra la sessió inaugural de la Conferencia Económica del pais valencià.
sota la presidencia del cap del Govern
senyor Samper i amb assistència del
ministre d'Indüstria i Comen; senyor
Iranzo; director general de Comen;
senyor horra: sots-secretad de la
Presidencia del Consell senyor Buiasaren; governador civil i altres personalitats. El senyor Ignasi Villalonga, president del Comise organitzador, ha pronuncias un discurs en valencia. S'ha ocupas de l'objecte de la
conferencia i ha explicas l'actuació
dels productors valencians, actuad()
que va encaminada a inerernentar la
riquesa patria. Ha parlas de la p ecessitat dattar intimas/te:U nafta a 13
resta d'Espanya i ha negat que a Valeneia se li hagi concedit cap privilegi.
Ha qualificat de suicida la política
de nacionalització de les inritistries
ja que amb elles s'aconseguelx la
represalia deis importadors estrangera. Ha acabas sollicitant la cooperació de tots els espanyols i copecialment dels valencians. Després de
breus paraules del; senyors lborra
Bu:acarea ha nadas el cap del Gavera: Ha pronunciat en discurs en el
<mal han abundat les dades relacionades amb reconornia nacional. i ha
dit que Espanya és econòmicament
la nació mes ben orientada. Aixei no
ha de servir per abandonar-nos, sinó
roer a trehallar a ii de millorar en el
Possible la. nostra situació económica.
Ha acabas lacte la Banda Municipal
interpretant 1' Himne de Riego".

Un plet a l'Associació

Professional de Periodistes
de Madrid
Madrid, 21. — Anncta tarda :la
celebras assemblea de l'Associació professional de eriodistes de Madrid. convocada per tal de resoldre el plet plantejas entre les redaccions de "El Socialista' i "El Heraldo de Madrid".
L'Assemblea ha estat molt moneda i
no ulla arribat a abordar el tema a
fons, per considerar la presidencia que
sbavia fet el plantejanrunt antireglamentàriament. S'ha acordat q ue el Comise directiu informi sobre el Dice d'acusacions presentas Deis redactor; de
"Heraldo de Madrid" contra el senyor
Zugazagoitia director de "El Socialista" per a discutir-lo en una propera Assemblea que es convocará expressameat.
Sense res mes. s'aixeca la sessió.

UN INCENDI DESTRUEIX
UNA FABRICA DE COTXES
Gijón, 21. — dha prodent un
violent incendi a la Industrial
Carrossera, situada al carnes' do
Mariano Pola. Es cremaren trenla cotxes que hi baria a l'inlcrior dels tallers i l'edifici queda
totalment destruït. El roe va
propagar-se a les cases veïnes.
números 8, 10 i 12, que quedaren completament destruïdes.
Els bombers hagueren de treballar durant algunes hores ensing
de gratis perills. car les flamarades arribaven a gran alcitria.
Les pèrdues es calculen en 111!
/11iliri de pessetes. Itesullaren
tres bombers ferits, dos d'ells de
gravetat. Al Iloc del sinistre, que
revestí gran importancia, acudis . en les autoritats
TAMBE HAN QUEDAT
DESTRUIDEL. QUATRE CASES
L'incendi produit avuia a la Industrial Carrossera fou originas per un
curt circuit. Han quedat 'completament destruides quatre cases, i han
quedas sense aixopluc onze
la majoria de les quals no tenien assegurats els seus mobles. Els bombers que han resultas ferits durant
l'extinció de l'incendi s'anomenen Manuel González, Josep Alvarez i Angel
Neira. En els treballs d'extineió s'ha
topas amb la dificultat de falta dat gua. L'edifici de la Industrial Carrossera era propietat del Banc de Gij nM.

Madrid, 21. — En rebre els periodistes, el sots-secretari de Governació els ha manifestat que els obrers
m/ners asturians sima-len reintegra:
al treball.
Ha estat ' aCrainistcri per viettat el
ministre de Governacid, una comissió
de la Cambra de la Fusta, que esta
realitzant gestions amb vistes al trattat de comen; atol, França. i que ha'
demanat al senyor Salazar Alonso
que rimpost dei vint per cent qUe
perceben els Ajuntarnent sobre heno
propis sigui dedicat exclueivament als
fins per que fou establer el dit imés, a la minora de monts
post,
i no .a altres atencions, cosa actualment ve ocorrent.
A continuació el semor Benzo ha
facilitas la seg,iient nota:
"El ministre de Governació firma
ahir les propostes de premis en metan:e a les forres més destacades en
la represairt dels successos revolucionaris de desembre de 1933, amo eärrec a la subscripció que espontänialitem inicia el pnblic en apreciar la
conducta exemplar dels defensors
l'ordre. La proposta assoleix m'Id/e
lauxiui a les families del; morts
aquello successos. Han correspost
l'Institut de la Guardia Civil 76.900
pessetes; al tos de Carraltiners, 2.15 0
pessetes; al cos de Vigilancia, 14.575
pessetes, i al cos de Seguretat, 158.25,
pessetes. Resta un petit sobrant del
recaptat, que s'aplicara a rauxili de
famílies els individus de les quals foren morís o ferits en servei auxiliar
de la força pública.
La subscripció alludida es caracteritza com queda indicat per respontaneitat com va surgir impressionat
el púb:ic per la conducta abnegada i
en molts casos heroica de les diverses
forces. Bastará recordar que cl cos
de Seguretat va tenir catorze morts
1 onze la guardia civil.
Van contentar a fluir els donatius
al ministeri de la Governació primer.
als Governs civils després. sense cap
cuttilació per part del Govern, i cl
ministeri de la Governació ulla
tat a centralitzar els donatius en un
tonante corrent especial obert al Banc
d' E sPa n a'a i a complir ara la voluntat
dels donants, atenent les propos.tes
formulades pels caps de les torees
respectives en la proporció que Isa han
consentit els toas alle gats. La rec a nlatió va comentar durant la gesta',
dcl senyor Rico Aveno, va continuar
e ntemps del senyor Martinez Barrio
i a factual ministre ha correspost
tancar la subscr i ociú i distribuir les
recompenses que la generositat pública va ator g ar als servidors de fordre
q ae simbolitzen les institucions republicanes. El socors a les families dels
morts, segons les circula-islas/ejes de
cada cas, oscillen enter 7.50 0 i 6.000
pessetes. 4.750 i 3.500 pessetes, resp ectivament. Com a mandatari deis
danants de la subscripció. l'actual ministre es complau a fer públic rús
'les tons recap tats 1 en encornanar a
la memoria de les victimes la gratitud de tots els que aprecien el gran
valor moral del sacrifici consumas en
corno:irise:u del &urca"

Una denúncia contra
un menAre de la
Comissió Gestora de
la 121;putae:4 provincial de Madrid

UNA CONFERENCIA DEL
SR. JIMENEZ DE ASUA
Málaga, l2l. — Al saló d'artes
del Conservaloh isa donat una
conferencia el senyor Jiménez
de Asna sdbre la pena de mort.
Ila combatid l'aplicació de la
pena capital des deis punts de
visla ele la justicia. la Metal i la
tililitat. Ila alludit les Itostilitals
'sil na la F. U. E. per ignorancia
Iii senyor S'aluzar Alonso, que es
converleix en el Tire:n[111nd de
Primo de Rivera. Aquest es creava els conflirles — afegeix —
i el senyor Salazar Alonso, sense
arribar a ésser Primo de Rivera,
lambe se'ls crea.
Ha qualificat les Corts tietuals
destruelives i anarquiques.
Els socialistes nomes considerarem efieae la determinació del
President de la República que los
dissolgui u formi un Govern
republicans autenties.

Músics francesas

Barcelona
LA BANDA MUNICIPAL
D'ANNECY

ExcEueravr AIGUA DE TAULA

LLE.UGERA

PURA

DIGESTIVA
77480

El diusnenge passat, a les set
de la tarda, al Passeig de Gracia,
encreuatuent amb el carrer
les Gotts Catalanes, es crema un
.autennebil a conseqüencia d'un
eurteireuit que es produi en la
inslatlació eleelrica. Era propietal de l'advocat de l'Esta'. senyor
Sergi Garetgoy u Badia.
Els bombers lii acudiren ràpidament apagaren el fin/. El
cotxe va quedar deslroçal.
No va prendre mal ningti.
—
st t Fabsene ia del s
seus fansiliars, la venut del canrum' de Còrsega, 1111. 1111 . 1,1 16 8. primer pis, segona porta, Metes Fa.
bregas, i Fabregal, de 7 8 anys,
llamea des d'una fineslra mt ust
pati interior, i queda snorta instantanittnient.
Hl acudí el J'Ojal de guardia.
el qual ordena l'al:entine/11 del
eadaver i el SeLl traslIal tul thtol,il judicial.
— El diumenge al mati, al
earrer de 3lonteada, 1111. 1110r0 1 3.
baixos, se suicida, pe/aja :da-se al
soslre, l'empleat de l'Ajunlamenl
Jerotti Vilarú i Tesp, de 68
El catlitver fon trasllittlat al
diAsit judicial per ordre dcl
u 1 jai.
— Al Dispensari sie Sant Martí fou
essistit Nicolau Tiernas/de:a Mateo, de
29 anys, que sin al carees- dels Enamorase, 41, primer, el qual presentava una
ferida coatusa a la mä &eta, de pronòstic reservat, que es produi descarregata un vagó a restació de Sant Marti. Després de curas, pasea al neu domicili.
— Al Dispensari de Sant Marti tau
assistit el nui de catorze anys .19Se13
Alarctan Navarro, el qual presentava
cremades a distintes parta del cos, que
es produi al seu dornicili en calardi loe

Diumenge, a ics vnit del mati, arriba. per l'estació ce França la Banda
Municipal d'Annecy (Françal, acompanyada de diverses personalitats, entre les quals es compta l'alcalde
d'aquella cintas, senyrr jo-el» Blatte.
Fou relnida per una repreaentaciú
l'Ajuntament, alud, l'oficial de cerimonial senyor 011er, i una representació de ro/icina dc Turisme de la
Generalitat.
tela inetS25 lreIleeedre.
A les cinc de la tarda la Banda al seu vestit
'Municipal d'Annecv donã un concert garretes que tortava, inadvertidament
encesa,
a
la
butxaca
del pantalun.
al quicio del Parc de la Ciutadella,
— Juan Martillee. Garcia, de 42 anys,
davant de molla gent i d'una repreal
Passatge
Oficial, P, fou auxique viu
sentació municiral.
lias al Dispensari de Sant Marti, d'una
ierida a ravantbraç dret, de pronóstic
L'ORFEO DE "LA TOUR
reservas, que li foil causada al seu doDE CRIEU '
miciii per un cavan prometas d'un Ne1.
— La policia va detenir ahir, a la
També rillynenge, per restasii, dcl Earceloneta,
düs individus, de dubtasa
Nord, arribaren eis cantaires
que presenten convertir aquede "La Tour de Crics(' presidits moralitat,
lia barriada ezi canip d'operacions. Un
pel sets director M. del Bosch.
d'ello es un subjecte conegut vulgarrestaciú esperaren els expedirloque porta sonaris el regidor de l'Ajuntament de 111C111 per la "Remedios",
arrestos governatius.
Barcelona, test' an Oliva, el qual os- ferts mes de vint
En
un
dipOsit
daigua
( lela vol—
tentava la repeesentació de l'alcalde Pedraibes fou
de; el cap de cerimonial de l'Ajuma- tants de les casernes
tnent senyor Emili Puigdoménech, i trobat ahir al mati el cadáver d'una doArtigues i
l'oficial senyor 011er; una represen- na, anumenada Filomena
sació de l'oficina de Turtsme ele la Satis. de 49 allYS. Senthla que la dita
Generalitat; deleguen:, del Patronas dona se suicida, puix que, segun, digne'
Nacional de Turisme; senyor ,,tosep el seu marit, d'alean seismo ença li haCombes, de Pamies (Frangal i la via observat exterioritzacions d'anormaseva distingida esposa; el senyor Cae_ lima El Jadias ordena el trasiiatdel
ic.
cadáver al dipnasit de l'Hospital Clin
tclls, i altres personalitats.
— Treballant prop de Badalona, l'oQuan els oriconistes hagneren bat- perari
Feancese Gonzalez Pérez per
xat del tren, l'eamentat regidor se- comiste de la Cooperativa de Fluid
nyor Oliva els dona la benvinguda
snic sOiri una descarrega eléctrica, 1 es
en nom de la ciutat; lu contesta, en causa
cremades de tercer gran al peu
non/ dels orfconistes, el seu director,
esquela i regiú lumbar, que
M. del Bosch el qual palesi cl seu esquerre,
qualificades de Pr onòstic pren. Ii
agraiment i el dels seas dirigits per foren
l'afectuosa rebuda tue hom cls havia pacient passa a una clínica particular.
— Isabel Carulla i Sabater, de 24
Id. Acaba. amb Visca Barcelona! i anys,
que viu en qualitat de criada a
Visca Catalunyal, que eta presenta
la Ronda de San( Antoui. 3 , segon, d in contestaren amb un Visca Franca'.
menee
intenta suicidar-se, ingerint una
Aval • a la tarda, aqueas Orfeó dodonarà un comen al quiosc del Pare regular quantitat cracid sulfúric que li
prorlUi una intoxicad() de proaästic rede la Ciutadella.
servat. Anth la urgència ene el CR5 re(lucida , ta u auxiliada al Di s mensari del
"LES ENFANTS CASTRAIS"
carrer de Sepúlveda, u despees passa a
A CASA LA CIUTAT
l' Hospital Clinie.
Aluir al rnigdia visitaren la Casa de Mal.1.1.15.515.
la ciutat la banda "Harmonie les Enfants Castrais", que thuz»enge havia Totes les notes pregades
donas un concert al l'arc de la CMtadella. Abasia d'entrar tocaren a la han d'ésser trameses en
Plaça de la República "El: Segadora", l'"Himne de Riego" i "La .Mar_ 2atala i abans de les nou
se lleva",
Reberen els visitants l'alcalde, se- del vespre, a la 1:dudó:
nyor Pi i Sunyer, el conseller regidor senyor Duran-Reynals, i el con- Corts Catalanes, 589, 1.er
sellen delegas senyor I3crnades.
El senyor Pi i Sunyer pronuncia Les d'esports, a Barbara, 11
una salutació en la qual parlä de la
germanor entre França i Catalunya i
les aiinitats espiritual; i de raça entre els dos pobles. Li contesta el diputat del Taran M. Lucien Coubert
asid, un discurs en el qua l parla de
l'esperit cavalleresc, fill t tel justicier
Den Quixot, del poble espanyol, i de_
M'ea unes frases d'afecte al poble de
Catalonya.
Els visitants foren obsequiats amb
f/I1 lona i azemar/yes després a vi.
.itar la casa.
•

Madrid, 21. — Aquest mall
s'In/ reunit la Comissiö gestora
de la Diputació provincial per a
ocupar-se de la denuncia formulada contra un dels seus gestors.
En .acabar la reunió, el president ha facilitat una nota en la
qual diu que la Comissió gestora, en sessiú secreta, acorda
per unaniinitat accedir itl requeriment del settyor Coca, en virltd
del qual lia passat al Jutjat de
guardia la denúncia que contra
eli
huno formulat el senyor
UNA CONFERENCIA DEL
Lluis Santigosa aeusant-lo d'haSENYOR RAMOS ACOSTA ver venut una placa d'inferirlet.
Granada, 21. — El rhputa t per Má- a l'Hospital Provincial.
L'esinentat Lluis Santigosa delaga d'Izquierda Republicana senyor Ramos Acosta ha pronuncias nuncia en una calla el seny r
una conferencia. Ha dit que la Repú- Coca acusant-lo
d • baVer venut la
blica cornete alguns errors, el mes piara d'infernser pel preu
CONCERT DE LA BANDA
gros dels quals haver realitzat una
revolució pacifica con/ la del 14 2.(100 pessetes. "Pslenbe en l'aresMUNICIPAL
saciú
es
declarava
que
e
abril
lit
d'abril. Una revoluciú no pot ésser
pacifica, ja que essent-ho romanen en quan/itat en un bar de la GloEl dissable viuent, a les deu
rieta de. Atocha. Satiligosa rapeu tots els interessos contrario i
dia o altre recobren torees per a opo- tifica la des/Une/a el dia 8 de del VIPspre. la Randa 'Municipal
Barcelona; sola la direertó de/
aar-se a la marxa evolutiva d'aquella. inaig (lavara ei president i el sesnestre Lamole de Grignon, doHa combatut l'ocupaci6 d'HM, la qua l cretari de la Dipulacitl.
ocupació crea que no havia d'has.«
L'assumpl e qu e da. dones, en narà un concert al Baló de Garrealitzat una jove democràcia com la mans del Julia( de guardia. cía Ileenitt p lez, <lavan, de lenRepública espanyola. Ha tertninat Aquesta tarda alguns Inembres ta gut l'Escola Cahtlana Mosdient que cal que tia veritables revosim Cinlo (Passeig de Stittl
lucionaria ocupin el poder, per tal de la Comissió gestora 11;111 pries- entre Avisi gusla 11 sFAbri
1 i Proque realitzin una obra contraria a bit declarad() (lavara el jutge
Mi Mita. Hom ignora el resultat vent'a
tot el que s'lla fet fins ara des del
Aquest concert és el mateix
quesles tliltgovt' Ice.
14 d'abril. Ha estas molt aplaudit.
que s'havia organilzat, asid) en n
de les testes del ll't`nlellari-lis
de la fundariö de l'Escota Catalana Mossèn Cinto, per tal dia tle
Sant Jordi i que ealgsn , suspendre a causa del mal lemps.
E'Ajlinl t 11 n 0 111. de Barcelona,
(pm amb Ii CPSSió de la Banda
Municipal vnIgne; signif trae IR
stets tsdhesió als artes emunieinora tills de la erraciö tip l'Escola Mossbn ha manlingul,
1.1 i la auspensitS alta lis domen Indn. el S e ll acord por teil que les
PCMITENTY
VAlLCARCideARCELOR4
f0f1T tkNT
I.P I P S que moll hri Ila til loen,
polla a lerme el Fu H ue l o Autonomista Caltsla tinguessin el final popular projertat i ensems
per no defraudar l'inlerós que el
1111111 Civil:AL on eslit situada
l'Esrola Mossèn Cinto ha ImmunDIPOSIT 01~11. : PÁRIS,I174 • 111811
trat perola, el roneert anunciat
ès dugu e s a terrne.

mor

FETS DIVERSOS

Comarques catalanes
BADALONA

TARRAGONA

Urs jove se suicida llançant-se al tren
Badalona, 21. — Aqueas mati, pels
volts de dos quarts de vuit, Ola Ilan_
gal sobre la via al pas d'un dels
nombrosos trens que circulen a aquella hora, a la foradada de Montgat.
el jove Salvador Mas i Ventura, de
vint-i-un anye ,l'edat, domicilias a
Barcelona, carrer de la Dagueria, número 12, senos), primera (Sant Just).
el qual ha quedas ami, el cap completament separat del trono,
lía deixat es:rita una carta en la
qual manifesta que havia adoptat
aquesta decisió perque eslava deseoganyat de la vida.
Se Isla fet cárrec el jutjat II tsmiici'
palt le Montget, el qual ha començat
a in.:ruir diligencies. — C.

El vuitè Aplec Excursiontsta :: Nota
Detenció d'una noia re.
autobusos
clamada a Casmbrils :: Tornada de
l'alcalde II Viaita del conseller de Fi.
nanzes
Tarragona, 21. — En el vuite Aptee
Excursionista que se celebrara el dia
so de juny, a l'af espinosa, hi prendran part totes les entitats excursionistes d'aque.stes comarques. En el
programa de festes Eguren sardanes,
ballets populars, concursos fotogrätics. etc.
— El dia so del vinent m es de
¡uny seran inaugurats els nous cctxes
del servei d'autobusos urbans.
— El cornissari d'Ordre Ralle ha
rebut avui la visita del capita de So.
metents d'aquesta demarcad& A
tarda ha marxat cap a Bisbal del Pe.
nedes i Llorenç.
— A Cambr:Is ha estat ,trthada
la noia Concepció Ferrer i Mendoza,
que tenia reclamada la Comissaria
d'Ordre Públic de Girona. Aci tu:
teix ha estat detingut el set/ aram.
panyant, Llufs Tapió, que catara
igualment reclamas.
— Han quedas detinguts a la diss
posició del cemsol dels Estala [nus
dos tripulants del vapor nord-anicricä
"Carlton -, els quals s'agredirea en
una haralla que sostingueren en un
bar de la part baixa de la ciatat.
— Deprés de gestionar assumptes
de gran interés per a la ciutat, han tun.
nat de Madrid l'alcalde, sena-or Lis.
ret: el conseller-regidor de Cultura,
senyor Salvador, i els senyors Pujol
Baixauri.
El senyor Llores ha pres aval pumsessió de l'Alcaldia.
— En el tren sevilla ha arriba: a
aquesta cimas el conseller de Finan.
ces, senyor Marti Esteve, que ha es.
tat rebus per l'alcalde, senyor Llore,
i molts anules politics. — C.

MATAR°
inauguració de la II Fira Comercizi
du Mataró
El dissabte passat, a les deu de la
vetlla, i ami) assistencia del conselleid'Economia. senyor Comorcra, en rema:sentaci6 del Govern de la Generalitat,
de l'Ajuntanient, sota la PresiehMeia da
l'alcalde senyor Cruixent. i diversos ditustats al Parlament de la República i
al Parlament de Catalunya i de les autoritats locals, va tenis. /loe la inauguració de la 11 l'ira Comercial de Matará,
magnifica manifestaciú de la vitalitat
industrial i agricola de la dita cinta!,
iniciada l'any passat, amb èxit recosegut per tothom, durant la gestió dels
medres amics d'Acció Catalana en el
Municipi, 1 ocepant l'alcaldia el nostre
amic senyor Rabat. L'èxit aconseguit 1,er
les (Mes fires i la importancia evident
que entre les fines similars que se celebren a diverses ciutats catalanes ha adquirit, juntament arnb el favor que rep
del públic mataroni u dels publes de la
comarca, demostra l'encert gute van ten:1'
els sesus iniciadors, cotn també el Iba.
tole esperis de collaboraci4 demostrat per
Soto els mataronins en benefici comú.
Precelits de la Batsrla 3Iunieipal i
frrmant nodrida comitiva, personalitats
i invitats es dirigiren al reate de !a
Fira Comercial, on foros rebuts al
"stand" de la Comissid organitza-Jora
pels components d'aquesta.
El pres:dent da la Comissió. senyor
Soler, agrai la presencia de les autoritats a lacte, exterioeitzant el sen reconeiventent per l'ajut prestat, la qual
cosa ha mermes la sera exraordinaria esrlendidesa.
Seguidatnent senyor Cruixeist,
elogia la importancia indtutrial i comercial de Mataré,, reflectida CO aquesta
manifestació comen:jai.
Ensalmes/t, el conseller de la Gutteralitat senynr Comorera declara obert
ce rt amen : di gn é que sentia no haver pogut contribuir el Govern de Catalunya
en la mesura que ell hauria desitjat, tota
vegada que el traspas dels serveis
pern/etia. arahant amb unes frase;
tu' ederatives dcl clesenrotllament i importancia del comerç ¡ indústr:a de Mamoví.
Tots els discursos foren molt aplaudita.
A continuaci,', la comitiva recorregee
els diferents "stands". mereixent tots
clls els mea calorosos elogio per llar dinposició 1 hon gust.
Les Rambles, on es traben instalials
clj "stands". es veste:1 constantrntnt
water:ab/cut entalles de 1iit'.1ic.

MANRESA
Vara de dependents d'Hotels i cafés
Exposició clausurada :: Varia
Maaresa, 21. — Alar Migue lloc al
can», del Pujolet l'encolare entre el
Júpiter i el Manresa. El partit fou
molt disputas i acaba amb el resultas
n le quatre gols a dos a favor del Mancesa.
—Per no hacer pogut arribar a un
acord els patrons i els obrers del
tirenti d'Hotels, Cafés u Similara, d'aquesta cintas, avui, a les dotze de la
nit, els obrera es declararan en vaga.
Els cambrers reclamen, principalnient, uts augment de jornal, abolició
de les propines un vint per cent sobre les consumacions i que la jornada
de den llores sigui recluida a vuit.
—Avui ha estas clausurada l'exposicid de pintares i dibuixos de la Penya Art, la qual estava oberta a la
granja Costa. Ila assolit un gran
exit.
—Per la Comissió de Cultura de
l'Ajuntamcnt taus estat fetes públit t ues les bases per a proveir una Islaça de inestre director i tma alma de
mestressa directora d'unes colònies
escolars que s'establiran tina a Berga
i les altres a Pineda.
—El Club Iluntanyene Manresa té
organitzada una excursió conectiva a
les Fonts del Cardoner per al cha 27
coreent. — C.

MOLLET DEL VALLES
Aplec al bese de Can Persigues :: Les
(cates de Pasqua
Setmanari de la
Lliga que piega
Per al dia 17 del proper juny. ha
quedat fixada la data de celebració de
rapiec de les Joventuts crEsquerra al
hose de Can Pantiquet.
—Oissaltte a la tarda un gran nombre de tnolletans marxaren de la nostra vila: els uns d'excursió a Torsosa i els altres a Mallorca; aqueas mati un grup de tres-cents ha rnarxat a
Montserrat. Sort que de les moltes
colles d'excursionistes que vénen a
passar el dia a les fonts i hoscos d'aquests voltants, puix que de no ésser
aix6 semblaria que durant aquestes
festes ens trobem al desert.
—ja fa 'non de temps que "Nostre
Ideal", portantveu de Lliga Catalana,
ha deixat de publicar-se. Potser els
acula dirigents pensen que davant de
rartuaciO dels setas liders el callar éa
el millor qt:e poden fer. Lamentern
a n-;ne!,.1 "Inntia- perquè els anides. de
"Nostre ldeal" ens divertien molt.

BALAGUER
L'hora comercial :: La Era ::
Altres noves
S'hm proced:t al restabliment
l'hora mercantil a la nostra cimas. El
setuyor tsatlle preddi les convocas/Sries dels rasos del nostre comerç a
instàncies de la Delegaci . ; de Treball, la qual aeorda el següent botan:
Estiu: obrir a les set del mati
sanca, a les vuit del vespre.
ilivern: obrir a les vuit del mati
i Sanear a les 7 del vespre. També es
tindra taimas tot rany , excepte mercas. i limes, de una a tres de la tarda,
regirà el desean; dominical cti tots
c's raras, micepte el de barbers i el
de l'alimentació.
— La jira de maig, ha transcorregut animadissima, amb un tenips insmillorable. Al final hi ha acudit molta gent, per be que els tractes anda
cl bestiar elan vial una mica desanimatS.

— Ha tornat del sea viatge a Rüsel nostre arnic i.notari de Fernando Poo sensor 'Manuel Grannint.
— El dimecres passat s'ejecuta a
la nostra cinta: cl casan/cm del p ostre amic Antoni II aseana aml, la senyoreta Nimia Claver. de Bellpuig.
— El dia 25 del ceirrent apareixerá
el número 3 del periädic "Finestral".
que contindrä un sumari força interessant. Ultra els reportatges dels
nostres comerciants, publicará unes
informacions de Manuel Gramunt sobre "Aspectes de Rfissia".
— Sim celebras al Cinema Balaguer una assemblea convocada per
entitats agricoles de la nostra cimas,
per tal de tractar de talen del vi.

RESTAURANT REGAS
M. S. A.

GIRONA
Les converses del Foment Catalanista
Republicà
Detencions per roba.
ton
Futbol
Desgracia a Llagas.
Noticiari
tema
Ginesta, 21. — Vist l'èxit cbtingut en
la passada conversa. la Junta del foment Catalanista Republica n'ha organitzada una altra per a denla, dimarts, a
les deu de la nit. sota el terna "La Ilei
de contractes de conreu".A aquestes
converses hi poden concórrer i tutead:,
Part tots els eiutadans que hagin enat
convidats rels socis.
— La guardia civil de Sant Joan de
les Abadesses ha detin g ut Amadeu Tusa de 21 anys. el qual hacia robas
una mula propiciar Josep Pasqual.
També ha estat detineut. a Santa Colosna de Farners. Maten Perram.au. d'o.
iici carnisser, el anal es dedicara a robar xais propietat de Josep Costa. ea
una casa de camp, prop de Brtmvola
després els venia al sen establiment.
— Aprofitant la diada de Pasqua
estas en gran nombre els cors que crs
han visitat, els quals han cantas a
plaza de la República.
— Han estas autoritzats tael Minister/
d'Agricultura el funcionament dels Sindieats d'Hortolans i A gric ultrrs de Gi
-monaiSdcs;greVi
Guaita.
— En el partit celebras aquesta tara
entre l'equis/ local i l'Hercules, d'Ah/
cant, ha guanyat l'equip local, per rea
eras a can.
— Trobant-se a la Fina de Llar, -> -la nena de dotze an,. Monte ...red. e :rana va tenir la des g racia de caure d
enervador dels anomenats barques
causa la fractura dels parietals i
base del eran. Fou traslladada
pita!, on va ingressar en gravíssim
— Denla. a les once, es reunira
Junta reguladora del unen del pa i de
la latina. al despatx del comissari
,fre públic, per tal de donar compte eraa
nrn ha estat aprovat Del ministre d'Aericultura l'acord elevant el Pret./ de,
ya . — C.

Estació de Franea
Coberts - Banquets

EL "VENDRELL
Fugida d'un suposat estafador
Altres noves
Fa uns mantee dies. un subiecte
dir aromenar-se Lluis Enestrosa
domiciliat a Barcelona . Rambla de astalunya, 72. princi pal, va deixar
Iler Imane Que té eatablert en a •
vila En 'Miguel Ribes, un auto e
"Nash" B:28546, a fi que se
trunessin unes reparacinns.
Dissebte a la tarda. l'Enestresa,
eanyat d'una dona que diu anonaElena Laplasa, i ésser natural r'a
iFraneal. i d'un altre syhjecte
nOrrt Abadia, sisan presentas al •
Idl senvor Ribee per recollir
ja eslava reparar pera abans
eut provar, acomnamats del me.
la casa. senyor Antoni Fortuny.
Per provar l'auto sortiren
1'

ica BiBeaenrl,ceem
iloencaä.ni.cA rrrrt
i°11arue ls7 •

/,

Alerta amb el

se v cor

Si vol vosti mantindre's sa, no exposi mai

seu cor a perills
o accions perjudicials. Recordi sobre tot això quan hagi de pendre
un calmant de dolors, puix aquests remeis acostumen quasi tots
a atacar el cor. Afortunadament, la investigació cientifica moderna
ha fet possible en aquests últims temps la obtenció d'un calmant
de dolors que no ataca el cor. Aquest antidolcr6s, el Veramon,
es el que vostè té de pendre contra teta mena de dolors sobretot en
el mal de cap i de queixal. El Veramon calma sempre; mai perjudica.
el

VERAMO
Tubs de 10 i 20 tauletes
Sobre de 2 tauletes

tneW

En un auto que venia en direcc
träria viatjava el sacht suis Alfred Stachelin, de la casa R.,.
qual reconeixent l'Enestrosa ha ce- .
cot/.e.
detingut i l'ha obligas a I. ,mar al Vendrell.
En arribar el cetxe de IT:,-nne anava al davant de roeunat
nvor Stachehn, a la bifurcació
carretera de Calafell anda la de Barcelona per ‘''ilafranca. aislo de l'Ene s
ha virat de sobare i a eran tel,-trosa
chal, per la carretera de Calafell,
rfirigit can al carni q ue condueix al Sa
n.-taorimleSnJdD
on acaba el ben //ami. Aleshores
Irma ha abandenat el creve, l'Aleaba i
el mecanic Fortuny i ha fugit vinyes a
través.
La guardia civil de Calalell, mine
estat avisada del que ocorria, ha dennent Abadia i l'ha conduit al VCC"
clrell, on Iba liasen al iutiat d'instne.
ció, juntament anda la dona franeeet
nue havia nuedat al taller del senY''''
Ribes es perant rice tornés l'Enestrosa de
provar l'autorm\bil. Tots das han metesat a la orear', del partit.
Sembla ba rer-se rotr eaovat cite
iacs,z4, ,
zatril ctotltam de
„:i l h ;/,`,szas
l itt
i.En
esstorm
verse. estafades o cases comercials. rea
Ire elle, la ca5a Renen, el reperserrae
de la nual ha motivat les detehtions
ferides.
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Conürés del Partit
testada a París ElSocia
El cap d'Estat
lista francès
del ministre es htílüar
Lleó Blum con
payo l d'A g ri(re de la p r imera t

witurn
El ministre d*.agricultura
Cirilo del Río, i el soisdel
dit
Departament, senyur
iecratari
Mendizabal, avui han visitat la Fira
fans.
laan estat rebuts a la seta arribada
Certamen pel Comité de la Pira i la
pelegació espanyola en aquella.
lian visitar teta la Fira i slan detaim, e specialment al Pavelló espanyol.
Acabada la visita. el ministre i ei
is-secretani han estat obsequiats amb
et dinar ofert per la Delegació espanyoen la Fira, al qual han assistit tan>
e: ministre conseller de l'Ambaixaaa,
z: c. 'nsol general d'Espanya, e:5 pres.ants de la Carabra de Comen; espanyoM
:de la Unió fruitera, l'agregar comer.:31 de l'Ambaixada i altres personalitats.
Y ...-

Ja dinar al seu
ministre .V.agricuieara espanyol
del Rio ha estat obseautat ami)
a dirar per Comitè oficial de la Fira
je Paris e:1 un restaurant del Bais de
3cuiagne, al qua l han assistit nombroiaersonalitats franceses i representams
i del Censelat d'Espanya.
tarda el ministre ha celebrat una
• ielauda conierincia a l'amhaixada amb
i:esidents de la Unió Frutera Espa. ae Franca i la Cambra de Comen;
in. ;,.enyors Serena i Arhona,
assistit taniai el ministre
dc Vambaixada senyor del Cascomercial, senyor
.
,t.re d'Agricultura sita negat
• ..1.1etacions deutres d'ailuesta
limitant-se a dir que hacia
oeib eis esmentats senyors al:tus del problema d'intercanvi
1 Espanya.
-. stres del banquet amb
7 .. de la Fina. de París ha obsee:e:ubres de la De legació
• esparlyela que ha visitat
•• Fina, el ministre d'Agriculyal, senyor Cirilo del Rio, ha
,.. isst breu discuto agraint als
de ia Fira les atencions de
•
• ita fet objecte, aixi com Va:. itnent que els ha estat dis-i:ació el presiden: del Comité
- de Paris, senyor Jacc¡ues Lede la paraula. maniiestant
'
a que l a Fira du París can:mollar encara mes les rejaexistents entre Espa.
- ee . .es del Río i Mendizabal se. es denla a dinar pel ministre
M. Queuille. Es possible
•-.ea aquest dinar els ministres es.
ei representant del gavera
la qüestió del Mar.

DETROYAT C1JANYA EL
PRIMER LLOC EN LA COPA
DE FRANCA
Retines. 21. - En ei miling
2r-' 71 t'elebral cii aquesta poblare', l'aviad o r Detroyat ha guanyat
el primer llor per a la Copa de
Ftatiea..E.Xerehäeia.
En -tu. 'ti lot S l ha classifient
Iss

II

CaValli.
• le han quedat elassifi-

...- ..ir es di-pl:!nr rl Campimutt

MES EXPLOSIONS DE
GRISti A MONS
- A n ul - h.111 reünd - e- 1 oes
((di, n.1€. lee 1111heS.
21.

.

d' y (' -

s treballs d e desenrunament
iuUelu sen,r; °sur...repeló,
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LA PLIBLICITAY

do le.3I

testa eis discursos d'Herriot
Daladier

Tolosa, 21. - La primera sessió tlel
Congsocialista SF10 no ha tingut
res
cap interés, sobretot perque sto slian
discuta qiiestions «importancia. Ha estas aprovat el report moral de Paul
lance secretari del partit, i aquest report, que hacia dienat !loe a gratis discussions en co
l Federacions departamen.
tals, no hauria estar ni tan sols discutit
si no llagues estat la insistencia amb que
Lebas ha fet ressorgir la inconseqüència que representara el ict que, harem
down lloc a grans discussions. ara no
se'n pagues parlar. Finahnent el report
fou azioptat a mans aixecades, malgrat
algunes timides remarques sobre Einsurre2cioaalisme i el planisme, que els representants de Seaa judicaren desagradables.
Taat l'interés del primer acte del Congres socialista ha estat un discurs pronunCiat per LleO Blum al teatre del Capitel. ha contesta!, sohretet, els recents
diszursos crlierriot i Daladier, i ha dit,
entre altres coses:
-Es perque el partit radical-socialista no está content d'ell mateix que prova de tirar sobre els socialistes la responsabilitat del; esdeveniments polutos
sobrevinguts des de tres meso; i àdhuc
des de dos anys.
El diputat d'Aaje rebutja totes les
responsabilitats crcient que el seu partit no hi ha incorregut.
-No ha reiusat la seca collaboraciö
governamental als radicals en 1932; ion
ell qui els Polen No la va retasar
a Paul-Boncour, car aquest els Valeria de pura fórmula. aconsellant-los de
no aczeptar-la. La van refusar a Daladiez en gener de 1933, perO, penare
aquest neiusava tota idea idltue d'examinar un programa de govern.
No és verament el partir socialista
que ha tombat el gabinet Herriot: són
les maniobres dels seus atnics els neosocialistes que han fet canee el gabinet
Boncour; el galtinet Chantemps, en ii.
ha caigut per dl mareta:.
D'aquests esdeveniments l'orador en
fa ressent es ensems rapides i precises.
En fi, Ideó Blum no accepta que es digui res de l'abatid', del poder per Daladier el .7 de febrer.
La vetlla tu érem en les files
iuiajoniiiries 1 hi teniem algun ment. Creiein poder fer cara als disturbis teixistes que es dirigitien al Palau Barbe.
El mati del 7 de iebrer vaig anar a
teure Daladier a la sera primera celda perque no colla que en aquell momio tragic tingues la impressió que
el partit soziaiista Eabandonava.
A Clerniont Ferrand, d'aquesta visita Daladier ha dit que mlavia mostrat hostil a la prorrogació de les
Cambres. Es vcritat. Creia que el
Parlament havia de restar revisa a
tota hora. Quan hont resisteix els disturbis feixistes ha de donar-se'n compre:, a cada momear, a la Cambra.
Donar camote de que? marxar inetralladores i tanks com slan
plagut a dir i a escriure? Hi havM
altres mitjans eficaços i potser hauria
calgut mostrar als provocadors deis
disturbis l'espectacle de la forea. La
vida humana es certament sagrada
per a nosaltres; pec ò si calgués nosnitres defensarienii costi el que costi,
les nostres llibertats politiques.
De totes matiere s , tot i mantenint
que Daladier ha abandonar el poder
el dia 7 de febrer- l'orador conclou
que no podia fer altrantent. No li era
possible de resistir perqUe eslava isolat, sense ésser sotingut ni per un
gran partit solidari ni per aturdes torces populars.

EL BARATO
GRANDIOSA VENDA DE GENERES
'DE NOVETAT A PREUS SENSACIONALS
Espumilla e •,
novelal; el melre
Fantasia Devorada color,. per a vestits
Estcretes eeovel.
per a vestir ...
* * *
Esstampats quinseeos ¡ovule:sus:, el
Royalines, les si: A s boutiques, per a vestils
Veritables crespons coló estampat
* * *
Botes senyora, holla laa cala. lides lezs mides.
Quimonos reoll vistosos, de senyora
Vestits preciosos creps eclampsia

140 ple,
1'65 pies.

135 lolqs.
095 pies.
115 ¡les.
075 [de,.
390 pli
575 pies
375 pie,.

***
i

SABATES DE SENYOR, en bona
1

lene blanca, sola fibras de gran

1

durade.Tots els calçats al millor
preu, per ésser la casa que caeraga menys els anides
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Les cerimdnies en honor
de Lafayette

Discursos de Roosevelt i de l'ambaixador fraile

Els escolars han causat alguns desperfectes en els moldes de la sala
on se celebrara la reunió.
Davant d'aixit les autoritats han
amenacat amh ranear la Universitat,
la (mal cosa ha estat prou mime poc
Usares es restablis la normalitat.
Hom assegura que a conseqüencia
Washington. 21. - Ultra les múltide les mesures adoptades nombroses ples ceriniönies une sha!' celebrat a tots
estudiants seran exclosos de la Ea- els Estats, mereix esmentar-se riel- la
cultat.
seva emocionant dignitat, la celebrada en
el Congres amb inotin del centenari de
La nova divisió territorial
Laiatette, el bust del qual apareixia
Londres, 21. - Noticies de Sofia ple de Boris davant la tribuna dels oradors.
asseguren que la nova divisió admiUn seguid integrar usen diputats, senistrativa de Bulgaria només coto- nadors,
nresident i els tnagistrats del
prendrá clues prorincies: l'oriental, TribunalelSuprent,
representants del Cos
que tindra per capital Philipopolis, i Diplontatic. el general
Pershing, cocerl'occidental . que saldrá per capita! So- /adoro de diversos Estar; federals. ha
fia.
entrat al saló nrecedint Eam baixader de
Eranea, el Govern i el President, senyor
Poc entusiasme a Roma e:
Roosevelt. Ilan estar acollits ami, gratis
Roma. 21. - La premsa ha acollit aplaudiments rel' part deis nonthrosos
el cop d'Estar húlg,ar atril) relativa sa- invitats que assistien a la festa i que han
tisfacen). Els corresponsals italians do- escoltar a reo dret la Marsellesa cannen l'explicació del cop d'Estat en el tada per artistes francesas.
El 5 enyor Laboulare ha pronunciar un
sentir que el rei Boris ha volgut acabar
amb la insurreccioi maceclimica. malaltia discurs. en el quah ha fet ressaltar la
endemia del país . i amb Ealltament di- gran honor eme li liarla dispensat el Conplornatic ose havien practicar 13 majo ere: en invitar-lo a fer ús de la inde polítics bUlgars fins ara. Fan no--ria muta.
lla evocat desores l'amistat de Lafatar o h -ole el m'ir ur c s id c^ l del consell
ministres es un gran amic de Inzotsli- ette i Washington 1 ha donat tot seguit
lectura a un missatet del Previa. i honro dAna ter descomntat un molt
pos$ible canvi itnportant en la Nilitiea sident de la Rerfiblica francesa. senyor
Lebrun, expressant els sentiments del
exterior búlgara.
tlovern i del oehle francesas.
El senvor Roosevelt ha recordar. en
La versió sérbia
termes enlairats, les raons que té. la NaBelgrad, 21. - Noticies proredents de ció americana per a romandre fidel
Sofia dinen que durant el dissabte 1 part a la metnäria de 1.afa 5-ette. que va é s.
del diumenge hi hague gran agitació en ser Vimic estranger que el Senat va reaquella capital. 1.a policia va ocupar ine a titol personal.
els carnees. Nombroses iones patrullaDespres ha recordat oye els soldats
ren ter tata la ciutat. i ädluic es veieren americans an altar, durant la guerree
metralladores pels llocs estrate g ics. Di- gran, a pag ar aquesta gratitud en terca
versos avion, van volar a roca altura de francesa. per tal de salvaguardar les liiles cases. Durant la marinada del dio hertats e:Mitades dels dos PrIle5.
subte es van practicar al g uns centenar,
1.a cerimimia ha acabar amh una ente.
de detencions. i foren interceptades les donad mani Íeotariii realitzada lacant el
comunicacions tele g rafiques i telefiitni- monument a Lafavette. davant mateix
que: per les autoritats.
de la Casa Blanca.
Aquests informes, de rarkter N/M/n/El general Pershing ha dipositat en
lar. di fereixen de les referencie;
el monument una corona and) el, cociais i assenvalen ene el con d'Estas lor< francesas, merare que /es trepes
ion donar amh gran anarell de force, retien bonete.
nalic'aques i militars. Es din q ue re
,iercit es al costar Ich rei Boris.
Pragra veu bé el canvi e:
Praga, - El con d'estar a Bulgaria no produi cii aquesta capital
gran sorpresa. La situacio politica. leo
crisis irequents i la manca de partas
politics, poderosos i realment populars, mes els designis del rei i de la
set-a camarilla, feien prevean el cano,
ocorregut.
El cop d'Estar ha tingut ¡loe pot
dir-se sense resistencia, u segons informes de caräeter oficial, la poblacit., l'ha rebut tense protestar.
S'un practicat algunes dotzenes de
detencions, sentida Inés c0/11 a mesura preventiva i per tal d'assegurar
l'oxit de l'operada, que amb tomes a
castigar els suposats adversaris de la
dictadura. També han estar suprimits
alguns diaris, però no molts.
Segons iniormes de caràcter oiiciús, el rei Boris es propasa canviar
sobretot la politica exterior del regne,
sobretot en el sentir d'estrenyer les
relacions amb Jugo:darla, relacious
//lie harten estat fins ara poc cordials.
Es creu possilde que Bulgaria entri
a Ealianca balcànica consolidant
d'aquesta manera la pau a l'Oriens.
ja que la perita Entesa va cada (Ea
mes d'acord amb l'esmentada aliança.
Bulgaria era una de les poques nacions orientals que no formava en
aquest bloc. Si els feto confirmen
aquestes presumpcions aquest resultar seria un deis mes importants del
cap d'Estar bülgar.

INAUGURACIÓ DEL CONGRES D'ADVOCATS
Caen, 21. - A la Sala de
E.Itidlimicitt del Tribunal d'Apel1: p ió, ha inaugural els sens Irehalls el Congres d'Advocals, amb
assistència de 25 delegats, que
representen 60 Collegis.
Entre els assistents figuraveil
delegats de Suissa, Anglaterril
Itomanim Txecoslovàquia i
gima
Despees do des salutacions
he titile gti da del primer peeSiden1
del el degit de Citen.
senyor Sarrall, ha adreeat Illia
salulaein a les aulerilals prost tu

Herbeet Cuniffe, presidepl
advocats anglesos, ha par1:11 cii nom dels a d vi wat s eslituuc 1 despees ha Finesa Hm: una
....sin-simia lelicadast 1:1
/a/1 dels advocals que 1110/ iten
durant la tirall GUelTa.

SABELL1 I POND AJORNEN
EL SEU VIATGE

Anglaterra
es preocupa
de Malta

Angla/erra. que Izarla mol( de 1.1 1711 i
menté 1111 impertorbable 0e/intime, ir
preocupa mes del que sentida de la simaciti europea i tren les 111i$111 C.1 erez .eirsives que ere!' necessáries.
Malta ram ja se saft Prom. una
tase naval i Ott polt esn-eti. nic de Oren/
importancia ter a Ana/aterra, j és natural que lord Stanlev hi haqi anal a
ter una ido front
Tambe es salud que Raum ha alaterit ult ene: intent uiufllho irredentista.and,
rinivitable scquil dineidents entre dalians i anglesos. Potser airé tantlié fis
un de/o matius del vivar del sezrehri
de

l'aris, 21. - EI President de la
República, M. Lebrun, lia anat a Dijon a l'objecte de presidir la testa
anual de la Eederació Nacional de Societats Gininastiques. Després de presidir aquestes festes, el President ha
d'inaugurar el nou edifici (le les Escoles practiques de Comerç.
Acompanyen el President, entre altres personalitats, t Marin 1 M. Berthod.
El tren presidencial ha arriltat
aquella ciutat a les u l'Io. El President ha estar saludar arnb les salves
reglamentaries de Vartilleria i per les
empanes de totes les esglésies de la
chitas.
El Consell municipal, el Con;'ell
general i la Cambra ute Comerç han
rifen aquest migilia un esmorzar al
President Lebrun.
Als postres al. Lebrun ha pronunciat un discurs, en el qual. després
d'elogiar les belleses de Borgonya,
ha retut homenatge a l'actual Govern
que sota la presidencia d'un eminent
patriota ha restaurar l'ordre a
tat i restablert la conitanca pública

Despres d'haver assistit a la presentad(*) dg inonn atlete s durant unes
preve, de einmästica, el President de
la República ha sortit cap a l'aris a
les set de la tarda.

Eis escorxadors d e
Chicago completement destruïts
Chicago, 21. - L'incendi declarar

en un dels dipósits de mercaderies
n rcM er a l'Escorxador. ha estat de
cotueqüencies desastrosses. i es crea
que es la ratio troje niés gran registrada a la ciutat després de l sinistre
de 1871.
Han quedat totalment destruits ele
escorvarlors i vint cases. la major part
de les quals eren dipòsits i olientes.
En un raili de tres quilinnetres d'en
salaria iniciat el sinistre ha calgut
evacuar tots els edificis.
Els danys materials es calculen
en uns deu milicias de dólars, i han
. i ncilat Lana persones sense alberg.
Hi ha a5no irrite, dels guate n'In
ha malta de gravetat, particularment
entre els bombees.
Una nota de la policia diu que el,
origens de la catástrofe slan de buscar en els disturbis oltrers ocorreguts
abans-d'abir.
A les dotze de la nit l'incendi havia pertitut violencia. pecó 62 campanyies de bombees seguien trehallant
energicament per extingir-lo completament. Ili ha tres hombers morts
conseqüencia de les ferides rebudes
.1urant els trelialls.

LA SECADA ALS ESTATS
DE LOEST NORD-AMERICÀ

Noticies contradictòries sobre el Chaco

ANTICS MILITARS CUBANS
QUE TORNARAN A
COBRAR
L'Has a n , E 1. -- Tres-LT[11s
;odies oficittls enbans deportats
el illes
1111Olteill

selelilhre a consohPts si,i lii,I do Ve-

EL MITING AERI DE
V1NCENNES

Vincennes, 20. - Durant la Prilllera
jornada del mirilla internacional aeri de
Vineennes, han estar realitzats notables
nitetsluotons per a denianar el exercicis acrohatics per l'austriac Kron;cid i el portnetle, Macuto els q ints han
ieloen del /Asure a Ale n stnya.
estat (d'itere de g rans eivacions per part
ptonunciaren diacurauti al- del notnhrrós públic que ha acudit per
lustus a la cerimònia. •
presenciar les proves.

hlcrhius 21. -- A 'fruserls i
llagúneia se relebrni'ms ahuuu mes-

Elogis a la gestió de
Doumergue

Malta, 21. - Lord Stanlev. secretari
narlarnentari i financer de l'Aimirallat.
Adva AOrk, 21. - 1.t1 secada
ha arribar aviii.
....Misma cansina grans . eslealls
La set-a visita que es qualifica d'ofi- sis sols els Esdats de
l'Oest que
cial. es objecte de nombrases comenprmlueiven reu-etils.
taris.
La perdua de la collita ile blai
puja un 85 per 100 a l'Esta, dr
Minne.ssolis i un 50 per 100
l'Estal tic Kansis,.
Els grangers anuncien que toles les (s olides han (pedal roAsOnción, 21. - Lii C011/0111Cal disides a un 40 per 100, ¡ que el
oficial anuncia que en el sector pugó Ne a auguseutar la quantia
de Calladä Strougest s'Ita Iliurat 41e les perdues.
El Congres eslä examina sil
un comba( toll aferrissat que
ha ostia faxawahle als A:tra- l'..purtniiilat d'obvie un credil
d'un
mili() de dólars re y a ....ingo:di/1/s.
S'afegeix en el comunica', que hatre la plaga del pugó.
eti els anees sectors luu ha hagul
coinba I s d'avant gua rala .
La Paz, 21. - L'Esta! 3Iajor
bol iv ib a nonc in que no ha retal!
eap nolicia de la batalla derisiva
que. segons sensbla , es registra
en el sector de Dalibian.
.Les informados', publieade,
irels perii)dics anierienus, en les
quals es diu que .10.000 paragualan s l 60.000 holivians es leo_
ben en el terre n y, per a decidir
Isu vielärist del Chavo, es consideren ad com a fanlasliques.

- Els aviador,
Dublin,
111 ,
Salitillt
Kintl.
PsperaVe,1
eehraran ch . 11..11 lisies
1,111S favorableh per si 19.1119-.11111'1' pensiones de renfernsiled amb la
el seo vol eap a Ruina han hagul disposirM signmla pel prrsident
d'ajonsar novanient la seva toi'- Mendiela.
lila en vista que 110 milloren
lis cundicion, alnessferiques.

PER LA TORNADA DEL
SARRE A ALEMANYA

El President Lebrun
inaugura, a Dijon
una escola de
Comen

Als malalts de

l'estbmac
instestins
els interessa conelxer que el medicament que prefereixen tots els metges
del món, amb èxit
creixent des de fa
mig segle, és

L'ELIXIR ESTOMACAL

SNZ DE

S

EQUIPEU ELS VOSTRES

CAM1ONS - AUTOBUSOS - AUTOCARS
ar-1

Pnemnäties gegants

Moldejats en la fcrma que els pneumàtics prenen
sota carrega, originant un treball rnenys intens de
les teles i assegurant un gran quilometratee
MADRID
BARCELONA

'.eige/tikss4

"'

l_)arr era Hora
LA TOPADA DE TRENS

' A SANT 1301
(Ve de la pz imera página)
FERITS TRASLLADATS
A BARCELONA
L'alcalde de Sant Boi, scnyor Joan
Al Clinic lacen trasliadats els ferits
Pagés, i el jutge municipal, senyor
Ramon Escardirol, feren tot segui: Francesca Rius. Teresa Gómez. Mara.
acte de presencia.
i Carme Rius i Daniel Ferreres, que
mori. Hi veiérem, denles, a la sala del
ELS MORTS
doctor Bartrina un horne en estat molt
Es recolliren a:gin/5 carlävers- del greu cate no rodia pronunciar urr mot.
furgó. Foren traslladats a Vestació, la
LES AUTORITATS
sala d'espera de la qual queda habiliEl tinent coronel de la guardia
tada com a dipòsit fúnebre.
senyor Roglé va esser a Sant
Els ferits ¡oren comMits a la infermeria del Manicomi, a 'Asil de Sant Boi des del; primers moments, junt
Josep, a un dispnesari particular del amb el cao de Sant Feliu. capita secarrer de Castells i al dispensari mu- nyor ,,gusti Barceló.
A les once va arribar al Ilese de la
nicipal. En aques t darrer lloc en morí
un a poc d'haver-hi ingressat. A la in- catástrofe el comissari general d'Orfermeria del Manicorni en morí també dre Públic senyer Coll.
El President de la Generalitat deun altre.
A les den de la nit hi hacia, a l'es- maná diverses regarles detalls de la toa
nou morts: una dona. una nena pata. i s'interessa per l'estat dels fei set honres. Entre aquests, un sol- ritt.
A Sant Bei acudiren, de la Comdar. Fuss digueren que era de Pirra i
que s'anomenava Subira. Estaven panyia dels Ferrocarrils Catalans, el director
senyor Lagasse. el cap d'Explotamolt desfigurats. Veurels feia horror.
A la maquina del tren ascendent cid senvor Arias, el can de Moviment
d'igualada luden quedar eis cada- senyor Farree,- i els enginv-ers senyors
vers del maquinista i del iogainer. Lacroix. Jeremies, Mayner. Hi acudí
S'anotnena el primer Anastasi Pardo igualment renginger comissari de l'Estar
i el segon Lluis Emir. Un d'ells tenia rencor R qdritruer Puig.
el braç enfora...
•
UNA COINCIDENCIA
Amb ajut del bufador. comenearen
Com a detall curiOs, cal remarcar
a les once de la nit els preparatius per
a treure de la máquina els dos cada- la coincidencia que ahir fea un any
que Migué lloc, a la Bordeta. el favers.
?,les tard. a les dotze, meri a l'Hos- mas atracament als F. C. Catalana.
pital Clinic d'aquesta chitar un deis a conseqtiencia del qual resalta mort
ferits que hi havien estat transpor- el fin d'un cap de tallers de la comtats: Daniel Ferneres i Riu, de trenta- panyia.
cinc anys, funcionari de l'Ajuntament
de l'Hospitalet.
LLISTA DE FERITS
A la infermeria del Manicomi t'oren
conduits els ferits següents:
l'eh:: Placa, de quaranta-cinc anys,
natural de Martorell, ferit al cap i a
les cantes, amb commoció cerebral:
pronóstic reservat.
Pere Escales i Pujades, de quaranta-dos anys, natural de Sant Vicene
deis Hort-s, ierit a les dues carnes
al cap; itronestic greta
Manuel Metge, de quaranta anys.
natura; de Santa Colonia; pronòstic
reservat.
1 dues dones que no podien articular paraula.
El segon dels ferits csmentats fan
traslladat a la clínica de "L'Alianea",
de Barcelona.
A l'Asil de Sant Josep iota conduida, per un jove de disset anys, que
la porta a coll, Carme Valero, de seixanta-vuit anys. Tenia una clavicula
trencada i magelament general; pronOstic reservat.
Al dispensari municipal bou auxiliats:
Daniel Ferneres, de trenta-cinc anys,
natural de l'Hospitalet. Tenia &tes
5 tute, trencades i diverses ferides
cap. Estat greu.
Francesca Ritts . de set ;tuyo, de
l'Hospitalet. Cama dreta trencada.
Greu.
Josep Busca, de remita anys, de
Sato Vicenc. Ferides a la cara. L'est.
Juli Ibáñez, de vint-i-vnit anys. de
Sant Vicenç. Lleu.
Elena Berenguer, de Martorell.
1.1cu.
Un ambulant de correu s , anomenat
Castilla, ferit a ll'engonul. Reservat.
.losep Rusia, Ileu, i
Antoni Gasutl, de vint-i-vuit
t-i-vuit a vs,
de Sant Vicenc. Lleu
.
Al Dispensari del carrer de Castells

Teresa 1....nner Nlacartilla• de vint-iun anys, de l'Hospitalet. Presentara
fractura de les dues cantes. tiren.
Cm-me Rius Macarulla, de
un :m), Greta
Maria Rius Gómez, de at aovo:, pronöstic reservat. Eerida al cap i als lira-Sos.
Joan Rius i Vilä, de l'Hospitalet. Lleu.
Margarida Blasco i Cristal!, de Sants,
anys. Reservat.
Tots aquests ferits forra atesos pele
doctor, llontal, Ira,ogui i 'Morales. dc Salir Boi, i •Cerro, de \"iladecans. Tambe ma e/aupareis« a Sala
Boi el metge de la Companyia deis
Perrocarrils Catalans, doctor Cationes
I sie Quesada.

DE MADRID

Els obligacionistes de

la Transatlántica
Madrid, 21. - tina nombrosa
Comissiö d'obligacionistes de la
Companyia Transatläntiert ha
presentat al ministre de 31aritia
ust ittforme en el qual afirma
que ausb infraeció de les Deis
utdh j mercantils, en fer la liquidad° de l'Estat sisa posposat
el sen drel als oblgacionistes
amb aval que (Ten de segona
eategoria 1 els de l'Estat que
slan declarat taFel mateix pretere:11s, no essent-ho mes que dios
els limits assenvalats en els artieles It 12 d e. la llei de Comelabilitat le l'Estat.
Exposen lambe restranyesa
que per a l'estatal nacional representaria el fel que no los re,
eonegul el set' dret en la liquiduela') que s'estä praelicant, i la
neressitat en justívia de salvar
els interessos de l'empresa que
trattseendeixest al trehall. a l'econotnia en general, a l'estalvi i a
los relaMons que por milja
es tenen establertes en els polles de la //ostra raça.
El ministre ha °tal rebre els
emnissio.netts el dimecres vine/a,

EL QUE COSTA UN BAN-.
QUET A CALVO SOTELO.
2.000 PTES. DE MULTA
AL GERENT DE L'HOTEL
Madrid. - S'ha multar arnb dos
nil pessetes el gerent del Palace Hotel
per la celebració del banquet politic organitzat per la revista "Renovación Española" a honor de Calvo Sotelo. Eh
discursos pronunciats en aq tue-St acte hart
estat euviats al fiscal per si hi ha res
delictiu.
També ha estat muhat amb einc-centes pessetes el Centre Jaunn del careen
de Ceharruhias per hatee adornat ant'a
tlua banaera bic94 un dels balcons amb
motin d'un acie . celebrat a l'esmentat
o.
centre.
• ..-
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ESPECTACLES
Compenym de 405EP •ANTPMIE
4 11111. n13, a les den:
l'obra del dla

GRAN TEATRE DEL LICEU

EL REI FA TREBALLS

narrare* funcione do I.t ,•onw,nyla
B A LLETS RUSSOS. Ii u. a lef den ELS
FORÇATS
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(Regenda bang

COMISCA. Otee •untanee u *Mece
REVISTA PARAMOUNT. MICKEY
TROVADOR ,411,11 , 1051. JIMMY Y
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La bohemia triste
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Grandiós

Oir

2311M1

SALONS CINAES

6•11 de

TIVOLI

larda I 1 0 nit, "Ei rey de la Plata",
Edwerd G. 1105I1ison l Bebe bate ls .
l o inulacis i Airaren',
CA•ITOL
Coda 011. /mide, a les qualie 1 a 1
tarda
1
943 ni/. "Fin/leida y mes
les ala; oil, e les deu.
Edmund Lame y Lupe vetez.
7 E1 expreeo de Oriente", /leatner Angid
MIIMIn04nMN
CATALUNY

110111ETUILLE U11003

1

O tarda 1 045 n11, "Hay nutpreß asl",
Lee riel' i Ann DvOrak. •t Calondtlad con

aller le " ,

Tarda. 430; nii, t c 10. nos gran: n •\11,
en el mateni pro g rama: Reviste. OlbulsoL
Rallan O I «len Rin 9110 en

Continua 4 tarda: "lo MuJer (1..3211110"
-brea que hähla", explicada en espanyel
-Esclavos de la tierra"

CARLOMAGNO

IXCELSION

EL AGUA EN EL SUELO

tar :a. 5 ;e. 4. 1 iot. a leo ..
REVISTA PARAMOUNT. EL ASESINO DIABOLICO, per Unnel AlwIll,
DItlee Duggles 1 14 dOna peinera.
UN PAR DE FRESCOS. Grata.,
raniedla Faramounl

COLISEU POMPEIA

m . 2000111 delS
LO QUE SUEÑAN LAS MUJERES, Gost,,
fiehelich, LAS SORPRESAS DEL COCHE
CAMA, p, 0 11,1 cl!,'

4 larda I 930 nII: " 2 11101, re:ampanc,
thnicernetti tardal.

moler desnuda"
-Esclavos de /a Ilerra"

MIRI A
la11111 I 900 ni,: "1.as lelefonintssIlltdram e nt larda r . -Ese sutvergüenio
de 5lia . an". -El r0 . 1 1 e113(1 0". Borla
Karlof
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¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!

PUBLI CINEMA

I d n a. Denle. tarda, LAS TENTACIONES. NO: ¡AL PUEBLO:, IAL PUEBLO!. E, cle , patza als ceidres de Inealtra:,

Documeniale

Actuailtata mundlais
%Patee*

-

-

Me.

g emid continua

•utaea UNA PESSETA

TEATRE POLIORAMA
Gran companyla ea:totalice

CENTRIC HOTEL

XIRGU - BORRAS

Dime e r es, 011, a un quart d'anze,
presento:de de la eompanyla
E:4 reala d• l'oboe de B01181,,/,,

Gran confort

modern -

Penale

come/eta

dee de 13 , 50 ttttt tea. • 141bItee10ns
.
c000rts • 6 M.o
del de 5
Telefon 17441
Rambla dele Estudie, 5
BARCELONA

NI AL AMOR NI AL MAR

loisoble. 28, Oil. ee110110
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POR LA PAZ DEL MUNDO
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Dinamar
c a, I .
3726.
P
.
20700.
1..

2339. - Suecia, 16, 193975. - Norue.

g a. 1.. to9o50 - Li sboa. 1. , 103,100
13 dor I... 12037. - 41 0 1115. 1.. 27:6.
Argentina. L., 2447. - ltin Janeiro,
412 - NentevIdeo. I. , 1000. - bue•

nos Anea, U., 2450.

i -Azabache", MI: "La chufa-

Poeorama. - Dimecres. 13, estrena de

/error de In,

DIVERSOS
Hotel Rita. - Arto O cada ella. The defl.
Pepo Hurtado.
*ha Llibre. - Avul I Cada dle, rae deß•
sant
Stle Dore (Granls Royal). - 10 Crin'
Roya.
Mes,» Dore.. - Orquestes encanares
The Hamat
Triaca, - Tiple rafe flam enc dirIpIl per
Pep o Ululado.

La T. S. F.

CINEME'S
Actualitats. - Reportatges traman:v.
América. - "Nadando en seco-. "Varia.
América. - "Los gangsters del aire",
..11,pre 0 en velan", "Los Ireß cerdi•
los'' o •• Pur la libertad".
Aren«. - -tupido de uniforme". -Mi
debilidad" I "Jimniv y Sally".
Avinsuda. - "De ufnma hora", "Se Ea
tugar10 all prono"; a me., a la tarda:
"El neötno".
Barcelona. - -El zarevitsch", "Loe tres
0 " 1 N. la venguanos del 511111 6
dedora".
Bou, - -El tavOrito del regimiento" 1
"Ana la del remolcador".
Boheme. - "La Ilalna eterna". en esparyol. -El zaresitseta", -Cincuenta dilo
lares una vida" u 'Asil.", en espae
nyet.
Bohemia. - "La marca de los cuatro",
- Las 0,00 gOlondrinar 1 -La felicidad
no 05 el dinero".
"ilumantdad" 1 "Melodle
Broadway.
en azul".
Catalunyll. - -Hay Mtljeres aal" I "Calamidad con suerte".
" un par de frescos" u "El
.,-; sino dlabAlleo".
Comedia. - "La 11111011 alartm.". "Se me
im Mujer" I "La hija del dragOn".
C,ttuntal. - "E/ terror .le 103 viles". "Ese
sinverguenza de 3Ioran" 1 -El resuci tado-.
Diorama. - "El diluYto", -al pobre Tenorio" i '-Farsa Milla farsa".
"tommy y Sally" iunicament
44maiol.
t rodal, "5. 1 la vendedora" 1 - El 114sar negro-.
- -Jinete Telämpatro". "La
mujer desnuda" O "Esebo os de la tiegantaato. - -Marta".
Fémina. - -Rouletaville aviador".
Frepoll. - "EI adtvino". en espanyol;
"El nombre Cle AriZ011e" u "Santa", en

4,panyoL
continua 3'45 larda: "Paris•31eillterre•
- "La farendula träglca", "A be.
ne0", "Lnlao, pasloren". -Mujeres de Coya.
lacezo limplo" 1 "Piratas de Shangbal".
poslIn" 1 :noticiar'
Iris Mark. - ziirewlisch", "Fel1pe
Perblay"
1 "alma de centauro".
ROSAL

Peogrames europeus
selectes
Dimarts, 22 de malg
1830. - Escòcia regional, 373
101,1 re,

Música oriental.

1950, - Estocolm, 426 me.-

tren, Música de cambro.

20'00. - Renne.s, 289 metres,

Melúdi , s bret9nes.

2000- - Radio-París, 1.650 ro.
Quarlet vocal: L ' Accord parran.

2000. - Itrussetles flamenca,
322 no. "Peer 357 111 - . drama d'Ibsen, ainb música de Grieg.
2000. - Brusselies francesa,
-181 lo. Concert del Ccmservatori
fetal.

2010. -

Poste Parisién, 3(3
tIA Pan/3.
20'16. - Londres regional, 342
Inet re s. Mlisi0a m ilitar.
2015. - Lelpzic, 382 metres.
Coneert: -Els Pille - . de J. B. Bach.
11103 res. Música de cambra:
20'25. - Suissa romanas, 1:3
zart. Chaussttrt.
20'30. - Emisaores de l'Estat
francés: Opera bufa
en tres actes , amb música de
Chabrier. des de la Sala del Con11101Fun. CUTS

eval ori.

2045. - Roma, 421 rnetres.
Kerea.i,
locura del dólar" 1 - Te- Rehial n le violi per Iota Boceara..
nor de cantera".
continua 3'45 tarda: •'Valses de amado"
2045. - Palerm, 531 metres.
-Lob,,a pa5tOres" -Mujeres do pos' os'
Laietana. - -Queremos Cerveza". "E1 7 0,11011.1", imera de Verdi.
Nonclarl
favorita del regimlenta". -A esfumen SALÓ VICTORIA
2055. - Mili, 369 m. "Don
la brazas" 1 "Eclior 2011Pl351".
•
Telefon 721 111
Velencle. 1115-1111
BOHEMIA I PEDRO
MaJeetle. - - Se ha fugado Un Preso". Joan". ,' ‘ pe ra de Mozart.
¿Al, 1 nit, CW11111111 315 larda: "La marea de rO3•••
.(5111, dtmarts, tarda, a
- n 66;41enia dólares una vida", en OS P O.
2100. - Koenlgswursterhaua das dolarta do den:
113. 01, 1 "Par ei Mar %lene la Ilusión".
"Las ocho golondrinas". •• La folleidad no
Marina. - ".1 la sombra de 100 Intlelle", sen, 4.7771
dwert wazoer,
es el Muro" 1 NotIcfarl
PRIMITIVO, dOrlunental
-Anny se ellvierte“ 1 -SI, tenor Arenen".
2100. - Copenhaguen, 255 m.
EN EL HOSPITAL
gaundiat. - -Se ha fugado un preso",
roiliedla, pro nlan I ,,o1 . 1 1 01Wer 1111111
de
gran
ciudad"
en espanyol. "Noche
"Twist". Opera de Gottood, segon
"Krakeloa", en espanyor
CORSARIO
tio Ernesto" u "Caza- O tercer lides.
Metr000l. per .Monas 1 1110e Joy,
VIES URIN ARIES
furticoS".
2115. - Londres regional,
- "Paros - Mecliterrneo",
ROMANZA HUNGARA Malaltlea seeretes
Detectes sexual§ Monumental.
"
L obos PastOr e r I "Mujeres de postIti" 324 metres. "Berceuse Puntane",
remedia inuileal, cernió alemanya. 1111g113
- "Las telefonistas". "Ese sinPOLICLINICA • ARE PIJOAN
Natälia
ereeená d e (lose Rorsony 1 Welt AnhItch•
Yorguenz.i do Moran" 1 -El resucllado". oporeta de
Rambla de Canaletes. 11. 1.er
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ISTRANGERES

larda

51oran". "El
. '" . " Ese sinverguen2a
resucilado". Boris karlort

311 9

MERCAT

de 1934
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 21 de maig
VALORS

ArlIss

4 tarda I 93 0 niti •• Teslarnentc orlytnal"
türncament torilat. -La locura del dolor"
I "Tenor de camera"

emes

COMIC

Cia. de reviste. del Romea, de Madrid
Director: VIceng Maurl
01 Oir, diluarle, tarda, a 140 515. 13 111 14111,
a 1 pta.; general. 060: la ...n'Alosa
revista del nneelre Guerrero
LAS TENTACIONES
pe/ LAURA FINILLOS
(lady. L o pe 1 ca,travilla 1 , , r les 10•13
tres hol ,, le rIllre 001,1,00 amb
LAURA FINILLOS
Mauro, Al gdy , Lepe en irr resol de: 0000-

Eipanyoi. - -EI rel /a irenalla foreais"
Novesa48. - Tarda; "El santo de la In,.

bajadores" i -Raza de breves".

producen', nacional

Cis

Barcelona. - Tarda: "Angenna n e/ na rol. do 1111 brIgICI IPt" .. nit, estrena de
;Sli abuelita la pobre;"
Cbmio. - Tarda: -• Las tentaciones"; nit,
011 pueblo ... ;Al pueblo"

-Nj SI amor AI mar".
Romea. - Tarda 1 un: -La marquesona".
Victeria. - Tarda 1 1111: "liosa de em-

nd, 91a 15 GlOrv. lioan Axi/ de 11 prInn
Aaul, eeirena Ile Lnis de Varle1s

III

George .11,U: 1 (1 01' 1 CharIntie .an /er

Balines, 137
Dla 22, a les deu de la ntl. segon diputo
Estrena de la romedia
de T e ttr e
en locs 05 1 05. d'.1...rusli Collado.

Programes d'ami
TLATRES

CarnIla Spira, i dr la bellsenna opero',

SALA PARTHENON

1i abuelita la pobre!...

Sldne

EL TIO ERNESTO

pifillualluent a les funcione. pula que 10111
el primer cont l'olltiM 1111Meco 1311
ment sensaclonals

¡Mi abuelita la pobre!....
;MI ABUELITA LA POBRE!

por Clark rlatao. Pelen liares 1 Levhs

CAZADORES FURTIVOS

Avui, duro funcione, a les 4 /arda 1
a les deu de la 1111 en pun:
El tomes programa M1indlal

cada olla. de 10 a 6 tarda
1/imentari6 de lea toro, a les 11 del
mali. Entrada: 1 pta.; nene. Oso pies
servei especial de tramvles 1 autobusoy
deßprOs de cada t'uncid
Es pret a al cliennelt pUblie U n. aaeletelal

I

AERI DEL. .PORT

Varletats 1 Mercedes FIff.

Ba-Ta-Clan. - Varietats, Rulo' 0 6 1411 I
Endlia Domingo".
Pompeya. - inguiruradd de la temperada
tto prunavora. Grans etraectons
Edén Corlean. - Varletats O Angenta
el 0-101
eiez.
8anyirnega.
11 0 •Maul. - Elnel Alderlen,

LA HERMANA BLANCA

ron-61311a

EXHIBICIO DE FERES

de Madrid

MUSIC-HALLS
Apolo. -

rem sp ved en avió
Paert
adrplrant . se panoramas 4111 2601

115 - Toleren 111 5
81
.91311, illmaris. tarda. sensló ronlinua
4 a Or 1111. a les den: estrena de la precioso

laquIlla del clec. telDfon 33544. des
de les deu en endavont
Entrarles a 2, 3, 5. lo , 10 o 12 peesetes.
L'orla amb 4 entrades. 50 Pessetes
(Impostos a t'arree del piiblic)

TEATRE BARCELONA I

Uveras:
El chatee en

Gabin 1
Penaud
MACIZOS SONORS
La irintinable rominen tra:nor

per lean

fillITIR•POLL

In

Compenyla del Teatro Merla Isabel

i Ana la del remolcador".
Rambla. - -CarInrnagno" 1 "El agua en
suele", en espanyer
Roya'. - -Valses de entallo", "Lobos
p34t5re5" 1 -Mujeres de postin".
5.16 Vloterla. - •• En el hospital". « Carg arlo" 1 -Romanza húngara".
Soleot Cinema. - -Se fue mi mujer", en
espanynd •• Una veZ en la vida" 1 "La
hiia del dragdn".
%MICA CATALANA
timan
Cinema. - -Se laa fugado un meAcinesia nit. a les den:
se", ' • 51oehe de gran Mudad" i "Erabalsa", en espanyol.
preenn/neld de l'emlnent yloinneellInta
frilnens
Splandid Cinema. - -La reina Keti", °El
n'inen • 1 "I.a hermana blanca".
MAUPICE MARECHAL Talle. - - Vuelan mls canciones" 1 "fehpe Denle".
Al pomo
Tivoll. - • 'El rey de la plata".
Trianon. - "El adivino", en eepanyel;
ALEXANDRE VILALTA
- 111 hombre de Arizona" 1 ;• Santa". en
Excinto y ainent lcr als so o ls lo
espanyol.
Trfonlf. - "A la sombra de los muelleg",
Associació de Cultura
seher Itrown".
-Nnny se divierte" t
Urpuinaona. - "Alnaa de ballinena".
Musical
llobas. - "Altas la , n)rldelee". "Clvlernel".
e loO, 8 la tarda . -1(1-111".
Rife - -E/ g etre10 del mar" I "El cofre
moterlo•n", en esplunt.

en e,parool

(amb ES números)
Desnata de 6111tels scuse t • ecärrer a la
Popereria 0111310 Rambla de Cenaleies, 6,
1 e101011 teses. als centres de revenda I a

Desnata a comPouleela

EL TLNEL

Go:l
l
1 iNsg4NnK s1Gi Ay eiri£
••n•n•..

/

cantonada Urgen • Olagonal
(,Irrer de Buenos Airee)

Molt a0131. estrrra de LA EMBAJADA
EN PELIGRO, del meslre Poiras•Vlla

495'"

Llegiu

Comell de Cont, 1117 • 'Telefen 10515
Aval, coiO a a,,l progrema,
LA REINA KELLY
por Glerta surroinn I \\a1 len Byron

JOA N

RAZA DE BRAVOS

formidable trlornf de 3 41519 11071519.
Nl • Teresa alpretiO, Eugenta Costinclo, MA.
M'EL IZQUIERDO. Anael1)70 rerniinnea,
A11101110 Gare1d0. MaginfIce presenterld.
5 decenos nona
Es despatxa ata centres de local/tala

5-01111

roto II

SPLENDID CINEMA

pres. Els des gians

Josep l'aren I mcsires Cabrera I Palea,

Ile

po r

IIM•n•••••

,reaces de 31 floss. E. Cial l ndo. 0. Me.
nendez, F o rnendez. Garrido, ,:ulla

CHULAPO NA

C - r22 079 080 099 116 119 1 34
72 2:3 1 44 2 55 3 1 4 316 317 336 336
( 0 43' 4") 4 2 4 441 465 468 472 486

5 10 5 18 534 540 555 589
661 70 3 7 0 9 733 7 39 7 54
• 302811 813 822 840 850
S 95 953 998

pi,,, lure10 Ita,

Segon.

ROSA DE EMBAJADORES

emites

a dos mame
40111. d/Malle.
O 530: darrera r10eSeilt.1010 de la
IllifnOrada en ver, de Jardiel 001100 12
ARGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
(UN DRAMA EN 1660)
Tole una Pp0.- n evocada ainb gracia
desbordant
740. a un dual d'emzet estrena de
II comedia de 1.1ths do Vargas

Bel!

EL HUSAR NEGRO

EXlT CREIXENT

ANIIILLMO FERNANDEZ
not. I ...Ida 101, a leß cleu

0 4111. dimal 1s.
bolín-pies a 4

p o l gran tenor Rleard Mayral, Concepeló Banyule 1 Tareelna Planee.
naperb redOunt. 'Magnifica prec: - 1411,3. 0001ä. larda. groll progranai
popular. NO. 1 rada nit, el delir.int

QUARANTA-UN MIL

13 03" 045 0 55 0 7 2 08 3 106 143 i85
;.9 2 1 S 221 226 285 257 354 356 400
13 487 503 582 626 627 (453 0 7 35 71 7
'.3E 743 790 79 1 823 843 879 913 921
9 3 9 2 7 940 95 2 953 995

ugzujnoona

Companyle LIdo. ESTANY
Primer actor 1 director;

suelo".

Concerts

MARIA

TEATRE VICTORIA

LA CHULAPONA

QUARANTA MIL

1111111

andi Masurhi lo re,no. 1.1u1s Pera,
/ Pepo cado

Aria, tarda. de 4 a g . 1 nit. a los den,
Gran ealt d'Anolabena en l'Int o resaant flim

T•Igfen 11teet
Companyia Herrero-Bardm

1 3 , 010 1 a les 1017, LA MARQI2E5ONO, ole Duinloro I Onilloin 1:011 enels ealls. La InClor comedia de ralo.
TRENTA - SET MIL
Insuperable interprelae67. Dend. 1 '('II
dia, tarda I ((Ir LA RIARQUESONA
064 073 143 145
194 196
. 25-, 296 3 72 3 1 9 338 367 373 391
454 404 4 86 49 6 572 388 592 597
Arui, 0333001 de 1.01s do Vargas
te 6:7 618 657 06 3 irs's 7 1 7 735 762
15 7 1' 5 5 20 862 877. 8 78 897 90 5 93 2 ;31i abuelita la pobre!...
45 937
TRENTiz-VUIT MIL
TEATRE NOVETATS
034 050 16.3 210 242 272 271 25 4
Cam p anilla Ilelea LLUIll CALVO
SIS. 3 22 374 440 442 525 538 590 3 93
Tarda. a 100 430. latitaques des de
64 646 '5-05 7,8 723 727 763 7011
&les ressetes., EL SANTO DE LA
• 77 1 71'e5 798 821 970 991
ISIDRA I la preciosa obra
TRENTA-NOU MI
AZABACHE
0",f3 021 041 044 051 098 100 112
per la gran Opte Matilde Vegete 1
el popular 1160 EmIll Vende'''. 9 )1. a
•d 1' 3 192 209 294 339 381 4 1 0 4:0
les 035. Butaques des de 4 pes•
4 7 493 540 555 557 612 672
sedes., EL S A NTO DE LA 16IDRA
el formidable c 0 1 1 40 dlari
725 733 62.5 7$6959 991

superproduccld /informal,

(Sessio condona)

invend res. vendió. feativai • benellel dr
I a primera (1,1011 lave 'SAUCE ESTORCH

EATR E ROMEA

V8

Palle& - "India habla", "La Mao
A presa del peello retnnrern d'arpleat ten. Patbe
len deenudi" 1 "Esclavos de la tierra",
Ire ha trobat la manera de donar dote* Padreo. - marra de los cuatrer,
represeniarIons extraordineries de LA
-Las oeho golendrinas" 1 "La reiteidad
GLORIOSA abatir de 0ornençar la tournee
no ea el dinero".
d e l din 30. 00/01 1 Cada dia. larda, ä n os •ubil Cinema. -Reportätges d'actuallttt,
eine, t 011, a les deoL LA SLORIOSA.
(m'orne del regimiente"
Peleelpal. Irreml s• ibl e m e nt, darrera Feinlana

El agua en el suelo

lave. Manos

TRENTA-SIS MIL

A

Rambla del Centre. II • Tele 111571
/40141: GOBIO* 1 REVISTA
cARLOMAGNoj dellelOsa t'omento en
rrenres. lee 113101n I Malle 1110oy
grandiosa

ha fugado un preso" 1 "LOA
Merla. que thutran".
Parle. - Carlomagno" 1 "El agua en el
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VE/TIT/ DE BIM
¡EL/ MILLOR,
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Del 22 al 31 de Maig
CASA VILARDELL
presento les darreres nove. tats en Arees per o bany

MODELS ORIGINALS
ESCOTS VARIADISSIMS
COLORS D'ACTUALITAT
PREUS BARATISSIMS
Els compradors d'aquests articles quina compro sia superior a 15 ptes. seran
obsequiats amb 1 galleda i pala de platja

CAÍA VIL
>4.41

Via Laietana, 49 i 51 - Hospital, 36
i 38 - Fontanella, 17'- Salmerón, 17
Nou de la Rambla, 8 i CarM'ep 73
fj

