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El capità Rojas és con-

Una desautoritza
1.
ció inesperada

.10

Diumenge, 27 de maig de 1934

Any 56.—Núm. 18.656.—Preu: 15 cèntims

demnat a 21 anys de
presó major

il'

atemptat

contra Grau

Tal com assabentärem els lectors
en la nostra edició anterior, a primeres hores de la m' atinada ¿'hin va
circular per Barcelona un rumor segons el qual el diputat senyor Grau
Jassans hacia estat objecte d'un

taren si havien sentir unes detonacions.
Van negar-ho rodonament, afegint que,
degut a la proximitat amb que es trobaven del lloc, no dubtaven que cas d'haver-se produit el menor incident daquest ordre se n'haurien assabentat.

L'organització de l'anarquisme a Catalunyai a Espanya (1)

ACTUAL
Jassans és una fantasia? L A SITUACIO
PLANES
per JOSEP
MARIA

Actualment la C. N. T. travessa a de protecció que els venia de l'organitCatalunya una de les crisis mes profun- zació confedera!.
Per altra banda, els mitjans normals
des
que ha sofert durant toca la seca
conceptua
La
histäria. Hi ha rescissió dels trentis- d'ingressos a les Caixes de la C. N. T.
El senyor Cambei ha intervingut en
tes per una banda i, sobretot, la desafec- shan vist extraordinariament minvats;
assassinats arnh atenuants
debat obert per Vea-ministre de
ció de la gran massa treballadora, canmajoria d'obrera han deixat de co•
aternptat.
l'inances de la Dictadura. La matésada dels procediments anarquistes purs, titzar.
ha
contirito".
Si
no
podía
haver-hi
.presoners
IMPACTE
SOSPPITÓS
ad.
—
Aquest
mati
UN
La noticia va estendre's rápidament
Câdl
:".11, el captiva, i no hi ha dubte que el
Cal no oblidar tampoc la clausura dele
més ben dit, primitius, a conseqiièneia
n¡ ferits durant la luna, ordre solaeoranta-nou per cent del seu prestigi nuat la vista de la causa pels successos ment pot interpretar-se en el sentir que per la ciutat, i aviat va poder-se
També es deia per la Comissaria que
Casas Viejas. L'expectació és gran,
saber. segons referencia que el propi els perits havien descobert la presencia dels quals han hagut de passar per uns sindicats que és un cop fortissirn per a
eolitic el deu a les seves condicions deaugrnenta
q
ui
el
fiscal
sol
guise
de
l'agitació,
rorganitzaciO.
normes
hi
llagues
morts.
A
anys
dagitació
pel
a mesura que s'acosta el
senyor Grau Jassans havia donar a la d'un ntlt1 itnnacte. el qual entrant per la
parlamentad. Aquest ha estar el
parla del periode de IlMta i del periode
sense que lobeen nhagi tret cap milloseu fort; aquestes condicions han ins- memen t de dictar-se el tuL Es corlee- posterior a aquesta. La interpretació tue guardia civil de Granollers, que en
ZClandestinitat
deix
la
paraula
al
senyor
Pardo
Reina,
na positiva.
ocasió que l'esmentat diputat es dini'rat judicis erronis sobre la pernosi
he
és
justa.
no
pot
ajustar-se
va fer,
Dos de l s Sindicats més potents dintre o actuació pública?
nalitat política del cap de la Lliga. defensor del capita Rojas. El senyor a les ordres rebudes pel capita Rojas. Es gia amb el seu cotxe a Granollers,
rorganització
anarco-sindicalista,
el
de
acompanyat
d'un
amic
seu
anomenat
Pardo
Reina,
malalt
d'angines,
porta
cl
tolt sovint, trastant-se d'en, l'habilidiu "ni presoners ni ferits". El ferit i el Sanxo, en trobar-se prop d'aquesta
Transports i el del Ram de l'Aigua, han
Si la C. N. T. es decidís a reconèixer
tar polémica, la quadratura parlamen- coll tapar anee un mocador. Comença
presoner no Usen. Per rana si sisan
perdut darrerament dues vagues plante- la Llei d'associacions del 8 d'abril, autaria, ha estas coniosa amb ragude- ludant la Sala i manifesta que subecriu delicininar je' deixo a ta considerad() del població un auto:116bn que anava al
jades
pel
clássic
sistema
de
racció
disobre
l'honoradarrera
Ii
demana
pas.
El
cotxe
del
tomáticament tots els Sindicats serien
sa de la visió política i arnb el do tot el que va dir ahir
juras que determini en quina forma es senyor Grau n'hi va fer, i en el morecta, en les quals el Sindicas Unic
reoberts. Aqueas prob,erna ha estas llarje recollir i condensar els batees po- bilitat del jurat.
poden eliminar. Sernpre, és clar, des- ment que l'altre ii passa pel costat
dos
discuruna
batalla
de
als
g
ran
envergadusentava
he
de
contestar
avui
gament debatut dintre VorgaratzacOS
Jo
pulars. En aquest ordre es pm dir
près de la Huna. Iserqsmè quan s'està
na. Els treballadors han vist com a con- anarco-sindicalista. No manquen dmtre
eue és un borne que ha jet la carne- sos d'acusació pronunciats pel fiscal se- presoner no es lluita. Amin ala?' queda Ii dispararen uns quanta trets des de
seqüencia d'aquestes vagues illegals han ella els que recemanen sotmetre's a la
ra a copia de suspensos; tots els seus nyor Gaztelu i Del acusador privat se- contestada l'argumentada del senvor fis- dins , sense tocar-lo.
El diputar manifestà que havia conquedat acomiadats 3oo obrers dels trans- Ilei i decidir-se per fi a dur a cap una
exits parlarnentaris han quedas neu- nyor Gálvez. El del fiscal—din el de- cal.
testas l'agressió engegant un o dos
porto urbans i 180 del ram de raigua. actuació a la lium del da. No manguen
iratlitzats per la fatal propensió a fensor—recull tetes les fases de la tra(Segueir a la pda. 5 ro l. 5.) trets, els quals no devieta fer blanc
gedia de Casas Viejas, i el de l'acusador
al mateix temps que el Front Unic de tampoc alguns més maliciosos que prol'error que ha patit constantment.
de
g ut a la gran velocitat que portava
Llum i Força, plantejant una vaga le- posen acceptar aparentment la IIM dasun
sol
episodi
dels
successos.
Con,La seca intervenció dabans-dahir privat
el cotxe que conduia els agressors.
gal, exernpta de violències, obtenia unes sociacions i burlar-la per seta más Uns
amb racusació el dolor i la
és una sintesi daquest joc de quali- parteix o
Seguidament,
i després de posar el
n'Olores notables, i el que és. potser, mes altres topen amb la negativa rotunda
tats i defectes. Parlamentariament va pena davant els cadàvers de Casas Viefet a coneixement-de la guardia civil
important, el respecte de rautoritat i de de la majoria partidaria de mantenir fina
que estigui
revifar Cl record que baria deixat en jas, però això no vol dir
i d'haver-se acomiadat dels seus amics
ropinió pública.
a ja mort els principis anarquistes, que
conforme
amb
la
tesi
aci
sustentada
les legislatures de la monarquia; en
politics de Granollers que en aquells
Una demostració clarissima que la els veden tot reconeixetnent de ..autopossessió de les seres aptituds oratò- ahir a la nit pel senyor Galvez. En aquest
mornents
es
trobaven
celebrant
un
C. N. T. a mans dels faistes ha perder, ritat
ries podia absorbir latenció de la drama cal veure-hi un fons moral que es
acre, el senyor Grau Jassans es posa
alrnenys ara per ara, el control de la
—Preferim mil vegades dure en la
Cambra i infligir una derrota al seu el que el determina.
novament en marxa cap a Barcelona.
massa, la tenim en el iracas de la dar- clandestinitat que abjurar deis nostres
assegurar
que
el
meu
patrociadversari, no gaire dificil de comba- Jo puc
sera
vaga
general.
Pagues
vegades
els
procediments.
tre. El senyor Calvo Sotelo, ri acmes- nat, que llueix al seu pit dues medaJcIbt:.:1:15'
Grau
LES PRIMERES DILIGENCIES
Josep
anarco-sindicalistes han esgrimit un tema
La C. N. T. es [roba, per tant, en
DE LA POLICIA
ta Cambra, sera la figuera dels nois, Iles de sofriment per la Patria, senyal
tothom shi veurà amb cor. Ell s ho del sacrifici fet per a ella, hauria desitfinestreta
de la part anterior del cotxe sentimental més propici a guanyar el ces un carreró sense sortida. Sense sortida,
Aixf
que
a
la
guardia
civil
de
Grade
la
gent:
un
borne
mort
per
la
¡orca
sempre
que rautoritat 30 cedeixi ni un
jat
rnolt
mis
rebre
noves
ferides
que
ha buscar i és just que senti tota l'anollers li va ésser comunicas el fet, hacia anat a incrustar-se a/ coi:el pos- pública mentre esperava rarribada deis pas en la posició fortissima en que es
margor que es inercia. Pera si parla- sentir les acusacions injustificades que
comunicació arnb Bar- terior situar a l'altra banda del cotxe.
va
posar-se
en
En
les
.
troba ara.
mentàriament el senyor ambo feia contra ell CO Ilanearen.
Per la trajectäria de la bala sembla fills dels vaguistes a Saragossa
celona. Van dir a la Comissaria geèpoques d'eufòria anarquista aquest iet
Pel que fa referencia a Catalunya, la
S'ocupa de la prova testifical, i mahonor al seu prestigi, politicament
neral, que ragressió feia tot just deu que aquesta hada forçosament de ferir hauria provocas automaticament una agi- C. N. T. topa encara amb un altre obscausara una sorpresa que a hores d'a- nifesta que ha quedas ben palesat que
el xofer cas que aquest s'hagués trobat
que
s'acahava
de
perrninuts
escassos
tacle. Ens reierim a la politica d'ordre
tació formidable entre . e) Proletariat
ra ningú, començant pels seus addic- les ordres que rehe el capita Rojas
petrar. per la qual tosa hi has-ja temps al seu lloc.
tes, no ha sabut explicar-se. L'atac a foren que "no IO llagues ni presoners
Les diligencies de la policia, com es Catalunya. Ara, no obstant, la gula públic que es porta a cap des del tragas
de copar totes les carreteres selacioestá
tan
desenganyada
que
ni
aquest
dels
serveis a la Generalitat. Podem dir
radversari no podia sorprcndre, natu- ni ferits". AixO ho han afirmar tots
por reune, no concorden gaire amb la
nades amb aquella ciutat.
raMent; relogi a rn alise adversari, e:s oficials que han declarat en aquesrelació dels fets exposada pel senyor nimia, d'una força dramàtica de. primer ben alt que mai Barcelona no hacia esA
aquest
efecte,
segons
es
deia
ahir
ordre ha pogut remoure les fibres de tar tan ben defensada contra laceria de
tralt més irreconciliabn, no el pre- ta sala. Per a l'acusador privat calp er la Generalitat el secretari general Grau Jassans. No havent pogut entre- l'entusiasme adormit.
l'anarquisme.
veía ningú. O C senyor Prieto va dria eliminar el capita Rojas de resvistar-nos
amb
amics
del
diputat
de
senyor Badia, has-la donar ordre que
Per altea banda, hi ha la desfeta del
Es per tetes aquestes raons que els
ésser mis hábil que eH i l'obliga a calaió i Casas Viejas del mapa d'Esg ents i pares mäbils l'Esquerra, els quals asseguren que real- amás Comité pro-presos, que ha estas representams de la C. N. T. visitaren
totes
les
forres,
a
reconèixer que la seva gestió hacia panya. Jo poso passió en la nieva
ment existí ratemptat, no pedem donar j
compresos,
es
dediquessin
a
resmensempre una de les rodes essencials de darrerament el President de la Generaestas plausible, o el senyor Cambó, en defensa pesque cree que ho faig en
la versió que ells donen del neu.
tat servei i copessin les carreteres.
rengranatge anarco-sindicalista. .A par- litat, Molts s'han demanat quin era robelogiar el senyor Prieto com a mi- defensa de la raai j de la justicia. Les
Més
tard,
sembla
que
l'esmentat
nistre de :a República, expressava provee que han donat tots els oficials
tir de la n'ad de Josep Palacios. rim- jecte de la famosa entrevista. Es ben
ELS COMENTARIS
funcionari havia tanibé ordenat que
portant cap de banda que dirigi ratra- senzill: es tracti de veure si amb amelleialment un criteri. Concedim per de rexercit són tan ciares que repiDE L'ATEMI'
uns
agents
traslladessin
tot
segun
el
principi un credi.. limitar a les habi- sodi del corral dernostra quins foren
cament de la Cinaes. el Comte pro-are- naces, de tetes !nenes, slaconseguia acoAquest suposat atenipmi - 1 el secotxe del senyor Grau Jassans a la
litats; se n'ha exageras molt l'eficacia; els responsables de la tragedia. Ofiqual era tresorer i el puntal mes vardir el Govern de la Cataiure a autoComissaria general, a fi que fos ob- nyor Grau Jassans tingui, sori era de no:, del l'ha anat prácticament a rodar. Muna. Aquest propäsit, que en airres drl'experiencia ens día que l'habilitar cials de l'exèrcit que tenen un full
preveure, repercussions dintre el si del ferm, se ¡
servat
pels
perits.
També
havien
de
suprema és la rectitud i la sinceritat, de serveis envejable han sostingut
Lassistencia als presos dits socials i cumstancies no hauria estas tan insensat,
pregar al senyor Grau Jassans que partís d'Esquerra Republicana de Cata- Ilurs
i Per aia'i gatera segura que dicen- amb valentia i amb energia eis seus
famílies ja no es porta, ni de bon no és altra cosa que una noca demosels facilites ner a examinar-la la seva Innya, els dirigents de la qual tingueren
en elogiar l'obra del ministre de escrits davant els &ene superiors, i
tros,
atrito la regularitat dels temps bri- tració de l'estat de desmorainzacui ell
arma, i requerir al senynr Sanxo per dues rennions per tal de prendre eis
eatices socialista, el cap de la Lli- han demostrat quinto eren les ordres
Ilants. Coneixem el cas. per exemple, que es troba anarco-aindicalisme a Catal que es presentes a declarar.
acords pertinents.
sa expressava una veritable convicció. que luden rebut.
del Rin. els quais, talunya.
Aquestes reunions motivaren tota me- del atracadors l'Or
1 aquí neix la sorpresa. sCom s'expliActualment s'aguanta encara el que
QUE HAVIA PASSAT?
Mhe de referir ara a les paraules
na de contentaris, assegurant-se que ha- un cop a la presó, forre reclamats com podriem
ca :a campanya sistemática de descre- delJosenyor
dir-ne l'esquela de rorganita
companys
pels
presos
de la galeria
Azaña
contestant
les
preLes noticies que durant el matí cien dimitir els seus cartees els sens,,rs socials, i com a tals rebien l'ajut del zació. perä ha desaparegut eadhesiii fordit, de desprestigi , que la Lliga ha me- guntes de la defensa, en les quals
d einat contra els horneo del bienni? s De diu que s'atén al que indicava el "Diacircularen amin referencia a aquesta Dencas i Badia, però tot niegas no conmal
o
la
simpatia
de la massa, que era
Comité pro - presos; darrerament han
qué han servir tres anys de derrotisme,
qüestió eren n'oh contradictäries. Es xen désser rumors que no e'han
ei que li donara la força veritabie. Que. Amb això es pretén
vist súbitament trencats tote els
firmat.
de malhumor i d'agres censures, si el ri de Sessions selacionava el supoaat atemptat amb
den en peu els quadres directius i, el que
desvirtuar rassumpte i convertir-lo en
crer dia que el senyor Cambo sal:a pugna existent entre les Joventuts
is mis important, uns nuclis cr anarquis- - a a parlar a la Cambra republicana politic per tal d'embolicar la Miestiä.
d'Eatat
Catala
i
les
joventuts
que
me abrandat ensre la joventut de certes
En
aquestes
declaracions
deis
seper
aprovar
solemnea desser
barriades. En aquest sentís, l'obra deis
diverses províneles d'Espanya
cap dial govern romanès actealment intenta organitzar el sement tot el que la República ha jet nyors Azaña i Casares Quiroga es Tatarescu,
ateneus llibertaris i de les escotes sacion y or Grau Jassans, i n'entre uns
demostra clarament quines foren les
en materia financera? Les paraules
no mancava
l'alistes ha estas d'una enerme eficacia.
Sofia, 26. — En unes•declaracions ¡e- condemnaven l'atemptat,
del senyor Cambó han estat una des- mesures que el Poder públic adopta
qui
negava
en
absolut
que
s'hagués
Una tèrbola atmosfera difusa de comoautorització de les campanyes sostin- per a reprimir el moviment, i demos- les davant els representants de la prem- comes atemptat de cap mena, i afirmime llibertari, barrejada estranyament
gudes contra eis senyors Prieto i Car- tren també que el mea patrocinat ha- sa, el ministre de Negocio Estrangers ha maven que tot plegat no era sinó
amb el fet sexual, que ha florit en les
manifestat ene Bulgaria sonicita abans
gué de complir les ordres rebudes.
ner, ministres de la República.
una
burda
simulació.
famoses giras libertarias, crea una menTotes les virtuts que han estas atri- que res la pan, i que desitja mantenir
Fa dies que observem rectificacions
talitat especial entre una joventut exalNo cal dir que els respectius amics
de Guerra bones relacions amb totes les potencies,
als
cossos
militars
buides
i canvis de taci.:ca en la Lliga. La settada per motius diversos. Aquests mes'agruparen a r entern de cada un
amb els tramos veins.
mana passada els seas diputats aplau- les atribueixo jo als cossos civils de especialment
contradictoris,
i
que
els
dis sisa un planteo iertilissim d'honies
Ha afegit que entre Bulgaria j Iugos- dels matisos
dien ostensiblement l'ex-ministre so- Governació.
que
es
feren
a
rentorn
comentario
d'acció.
Aprofita l'elogi que fa per dir que lavia acaba d'enllestir-se un acord cocialista; abans-d'ahir el neu cap ajuHi ha lambe el problema de la infani un altre de bancari, i ha ad- de la questió eren molt pujats de to. gene
dava a reblar el clau a lea-ministre els cossos de seguretat i assalt dio- mercial
cia. Son a milers les cratures que pucenit
que
ama?'
era
un
començament
feHAGUE REALMENT
de la Dictadura, i durant una quin- posaven d'armes, perú desconeixien lic, que permet pensar en altres possigen avui dia educades pele seus pares
cena la propaganda oral ha estar in- el funcionament. Relata la descorn- bilitats molt concretes.
ATEMPTAT?
celebrará ras- en la confusa doctrina Libertaria. Els
se
Demà,
diumenge.
posició
social
del
país
en
aquella
epoMadrid,
26.-Continuen
els
prepato
bon
tros
tensificada, pmo., amb un
Ha seguit dient que la GDMiSSiä que
Les gestions de la policia anaren ratius . per a.la.vaga general del da 5 semblea provincial de la Federació de fills dels vaguistes de Saragossa que remis conciliador. Tant se val que s'es- ca, la qual cosa dona lloc a la crea- sha traslladat a Arenes ha portas la
colli la Generalitat en un grup beneiic,
ben be el suc- de juny vinent. La Fecleració de Tre- Treballadors de Madrid.
bravin dient-nos que naufraguem en la cid del cos dassalt. A aquest cos prometença eue tetes les qüestions que encaminades a aclarir les
ordres que balladors de la Terra ha encelas una
El senyor Lucio Martínez GU, par- es pausaren les hoces cridant visques a
confusió; les coses són massa ciares no se li fix à cap reglament, tan sols han estar tractades seran molt aviat re- ceït, cont aixi mateix
el
lant de la probable vaga de campe- la F. A. I. i al Comunismo Libertario:
itavia donat el senyor Badia que
ordre a les seccions de campesols.
perque ningú no shi pugui enganyar. es digné que funcionaria dins l'esfera soltes satisfacteriament.
organitzaren una vaga de la faca i iracotxe del senyor Grau Jassans fos la qual es diu que en limites 5.7c:ions rols ha dit:
L'espina del recurs contra la Llei de governativa, a pesar de les seves caReferint-se a Turquia ha fet resaltar traslladat a la Comissaria.
— Jo fa pocs meso: que vaig deixar ciaren la destroea dels objectes i mobino han pogut presentar enca.a els
Conreus els fa molta mes nosa del racteristiques de força de xoc.
que
entre
aquest
país
i
Bulgaria
exisPern tot i la conveniencia, per a la oficis de vaga i consulten el que sha la Secretaria de la Federació de Tres liad que tenien a mi.
El senyor Menéndez ha declarat
que cera gens es pensa, i no estalja un tractat d'amistat.
Els mis grans d'aquestes criatures tepráctica de les diligencies oportunes, de fer. L'oedre es tertninant: Presen- balladors de la Terra. Dit això, no cal
cien esforços per arrencar-se-la En que les ordres que cebé partien de teix
El senyor Batolov afegeix que escenen per estona. El senyor Calvo So- la superioritat. Ell les compli i les pera aportar la seca contribució perso- de no modificar l'estat del cotxe, el tar immediatament els oficis, pesqué afegir que la meva situado és molt nien tretze anys.
telo els ha jet un gran servei en féu complir, i no hi ha dubte llavors nal a l'obra d'Unió naeional que es pro- senyor Grau Jassans, no se sap per el dia 5 es declari la vaga general. delicada. Però, en fi. si creieu que les
quins motius, personalment, va por- Nosaltres hern d'anar a la vaga, en- manifestacions de carácter purament Conclusió
aquest sentit, perqui els ha permes que la responsabilitat, per ran de ló- posa realitzar el nou Govern.
tar, al cap de transcorregudes poques cara que en algun' cas no es complei- particular que jo puc fez*, tenen inde girar-se contra el record de la gica, ha crésser dels superiors jerarAmb d'avui donem per acabat
Ha dit que Bulgáda mantenía la sena llores dels jets, el cotxe a reparar als xin els preceptes legals, i que altres terés pregunteu i contestaré.
Dictadura que el catalanisme abomi- gules. Les ordres de "ni ferits ni
adhesió
a
la
S.
de
les
N.
- Creieu que el movintent que s'a- aquest reportatge. Coneixem indios que
tallers David.
carreguin amb la res p onsabilitat de
nará. sempre. Perú no en tenen prou presoners" les reberen catorce ofínunci a rol tenir derivacions que re- ningú tots els seus detectes, les falles i
El senyor Grau Jassans degué re- posar - iluso jora de la Lié..
amb alai); encara que els dolgui sen- cials més, que no han declaras aquí. ¿Un cop de torça a Ro.
les Ilacunes dinforniaciú. Na es el trecomanar molla presa a l'obrer que
La Federació de Treballadors de dundin en perjudici de la collita?
tir-s'ho a dir, fina que tornaran al
Es refereix a les ordres rebudes al mafia?
—El moviment és purament reivin- ball d'un erudir; és, ni mes ni menys, la
estaca de guardia als esmentats ta- la Terra ha publicas una nota de les
Parlament no se sentiran relativament Govern civil de Cádiz quan es trobava
Bucarest, 26. — Continua essent molt llers, perquè aquest consigna al contestacions rebudes de diverses lo- dicatiu. Es a dir, que els treballadors modesta aportació d'un periodista a
tranquila i enyoren aquesta tranquilli- amb el governador senvor Pozo pel capolítica del país. En :libre de la casa la següent nota:
calitats sobre la präxima vaga de ea/u- de la terra van a la y aga únicament aquesta gran obra, encara per fer a Casat. Indubtab .lement ranunci de l'o- pita de seguretat senyor Valenzuela. El confusa la situació
talunya, d'historiar el moviment anar"Que se arregle el coche del señor perols. Nombroses localitats donen amb el pensament i el desig d'aconsebertura del Parlament catala, fixa- ministre comunica al governador les or- general es cremt que el rencor Tatarescu
presentará
la
dimissió
del
ministeri,
a
d'aquest ¡sois.
Grau Jassans (como se pueda) para contrate d'haver-se aprovat la decla- cuir una minora que fa temps tener/ quista
da per al dimecres pròxim, els com- dres que un secretad anä copiant en
de
les
discrepàncies
sorgisollicitada.
Les
conseqüència
I per acabar, una confessió: comenimpressions
eón
que
nació de vaga per aclamad& Entre lee
plica la situació. Com dèiem raltre unes quartilles, j en aouestes ordnen des en la seva entrevista amb' el rei mañana al mediodía."
eirent aquest reportatge amb Finten de
En efecte, ahir al matí rautornäbil localitats que han contestat figuren el moviment serà tranquil.
día, va a discutir-se la llei electoral, es parlava també de "ni presoners ni fe- Carles, sobre els recents esdeveniments.
- A guine a orovincies afectara sm'!s fer una exposició de fets purament obels pobles de Cazalla. Alcazar de San
una llei proporcionalista, i elle, pro(Continua a la i5doin q 7 col. 4) va quedar arranjat.
jectiva. Reconeixem que a mesura que
pnrcionalistes, ¡no en voldran saber
Amb tot, dos agents van traslladar- Juan, Arahal. Oropesa, Fuentesalida. intensament la vaga?
hem avançat en la nostra feina ena hem
se als esmentats . tallers, on van entre- Gallur, Montijo, Cádiz i Alcalä de Heres?
(Se g uei . r a la f•:::7. 5 ( 01. I.) desviat del propäeit inicial. El tempevistar-se amb els. obrera que havien nares.
La seca tornada al Parlament no
rament ens ha tran: no hem pogut manefectuat la repara..et.
és el nostre pies; que lii tornin o no,
tenir una posició gebrada. impermeable,
Aquests obrers, després de manila Ileí será aprovada perquè no es
davant ¿aquesta serie de fets tan chis.
festar que degut a la seca especiapot quedar enlaire. Si ells prefereixen
l'eco dels quals ressona encara cada dia
litat eren tecnics de la cpiestió, sigeue s'aprovi sense la seca intervenpels carrers. En aquestes circumstäncies,
naren una acta en la qual exposaven
ció ningú ne els treura aquest gust,
la riostra intenció primera era
potser
la seva condeció que els dispars haperò será un fet innegable que Cairrealitzahle.
talunya no ha hagut de menester la
vien estat efectuats des de terra estant
Fee interessa, pese, fer constar una
presencia dels bornes de la Lliga a
i amb el cotxe parat; afegiren que
cosa: teniin tranquilla la consciencia de
la Cambra per legislar d'acord amb
un dels dispars fou efectuat estant
no haver faltas deliberadamen t a la veajupida la persona que engega el tret.
els sentiments i les conviecions de la
ritat en cap cas. Si algun error d'inforExaminat el cotxe pels perits de la
majoria dels catalana.
mació hi ha en el que bou escrit, ha esComissaria una ceg ada reparat i pintat
tar involuntari.
van signar un dictamen concebut en termes analegs als que acabem de desJosep Maria PLANES
d'Advoeriure.

Sala
de tres

el

deliete .eonstitutiu

POLITICA BALCANICA

Mentre Bulgària
i Iugoslàvia conclouen

un tractat de comerç,
a Romania es tem un

cop de forca

A

s obrers del camp
aniran a la vaga
•
ral el 5 de juny

El
ea ts de 'Madrid, focos

DILIOtNCIA IMPORTANT

antirepublieä

ven uns agents, es dirigí al lloc del
succés per tal de reconstruir els fets.
Una 'regada arriban en un determi-

Madrid, 26. — Aquest mati al Collegi d'Advocats sha presentas un esfirmat per gran nombre de socia,
•
pugne sigui present ar en la junta general del día 18. En aquest escrit
demanen que el aenyor Manuel Azah a si gu i eliminat de les 'listes del
Al Collegi d'Advocats es procedirá
• telecció de c àrrecs per a cobrir
algunes vacants.

(ti N'egi's LA PUBLICITAT dels
dies 21, 22, 24, 25. 26. 27, 2.3 r 29 eraheil i 3. a. 5, lo, 11, 12, 16, 17, 18, 19,
22, 24 i 25 de maig.

A primeres hores de la tanda d'ahir
el senyor Sancho, al ,qual acompanya-

nar lloc de la carretera el sentar Sancho digui que reconeixia perfectament

Llegiu

el HOC.

Degut a què a une so metres hi ha
situada una manis, els agents van diri-

Com que el reineis pele cartees de Sala eslava pcohibit, aqugetes mies
estudiants, que anaven a buscar pa, eón acompanyades per la Sois* pública

gir-s'hi. Després de preguntar als halnta nts de la casa si a l'hora que hart
suposa que ocorregueren els fets es trobavert per equells 'loes i d'haver obtitig n t una t'espina& afirmativa, els pregun-

Per quan vingui un xltre juny...

a 'LA PUBLICITAT

de dimarts la informació
del matx Espanya - Brasil,
älid per a la Copa del Món
de futbol, del nostre enviat
especial Josep Oncina

Diumenge, 27 de

LA PUM-1017AT

maig de 193*
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EL CINEMA
LES ESTRENES

"Pasto de tiburones"
Warner-FIrst
tirquIneona
kilm titula' Cii angles "Tiger Shark (Tigrc-taurO), tret d'una nozeIla que
porta per li/el dirigit per Doward Hawks i interprciat, vnire aitres,
per Edua rd G. Robinson Olike .1Iascarenhas), Zita Johann (Quita), Richard

Arlen

magnífics i accidents 1, sobretot, el salvament dels passatgers dan avi, caigut
a mar gracies a la rádto — per a alguna cosa llanta de servir —, a la intrepidesa d'un aviador i a rorganitzaciä d'una caravana de cotxes — altre cop la
radio — que volteo el camp, i amb les
seves botzines indiquen el lloc d'afeeratge. Molt interessant sota aquesta part.
Detall curit5s, en l'anterior hem sent
parlar en portugués (el entena hi casa
els nuvis). i en aquest en espanyol de
Cuba (raeriport central és de L' H av a

na.)
Howard Hawks ens té acostumats
a, amb un argument generalmen t prim de P414.444.•44.44444~44.4441
ecntingut, donar-nos film, interessantissims, o be per rambient, o bé per racció que acornpanya la intriga, o per
REMA, DILLUNS: ESTRENA
ambdues coses a la negada, o encara
pel documental co e/ qual situa el drama, o per totes tres coses.
Y V CTOR
LORETTA
"Pasto de tiburones" ds això darrer.
En aquest film rinteressant na es pas YOUI1G
el drama, que es una de les formules
més usades pels amases ainericans: Famistas en pugna amb (amor i el sacrifici final de l'home desdenyat, però això
és posar en un ambient ben peculiar, eis
pescadors de tonyines de la costa de San
14.
Diego Cubil. quasi tols portuguesos,
01111,1
vida dels pescadors a bord f, sobretot,
el document de la pesca de la tonyina
la lluita arnb els taurons: veritables ti-

KURSAAL

"Aeropuerto Central"
Urquineona

Warner-First

Film dar/ocié dirigit per Willicon
A. Wel!man i amb Richa r d Barthelmess
(ihn). Sally Si/ces (Jill), Tont BrOrzu/
i craiircs, en el repartimcnt.

—
Corn si llagues estas escollit expressament per ier-li patena, "Aeropuerto
Central" ens ofereix les mateixes caracteristiques de l'anterior: un argument
standard pel que fa a l'element dramatic idos germans enainorats de la mateixa dona, un d'ells sin casa quan ella
estimava raltre, que ronsejava, i despres sap que el que ella estona s'hi allana a casar la mateixa nit que el sorprergué quan tot ja estava perdut), però
que treu tumbé tot l'interés de la part
externa, de la vida dels aviadors i dels
perills que corren. Hi veiem, ami, vols
.11111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111,
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COLISEUM
DEMA,

ESTRENA

SYLVIA SIDNEY
l'estrella més humana

i espiritual, amb
GEORGE RAFT
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La Cambra Sindical Francesa de la Cinematografia
proposa un pla de renovad()
del film frances

DEMA,

ESTRENA
— AL

asimmn
CATALUNYA

EL TEATRE
ESCENARIS

EL DIABLO

Latalunya.
Avui acaba la seva actuació a l'Apollä
companyia catalana Casals-Clapera.
* Al teatre Nou es representan
Es mult curiOs de constatar que quan avui, tarda i nit, "La puntaire", Es
mes es parla de la crisi dei teatre, i so- tracta d'unes representacions excepeie_
bretot del teatre català, una conmanyia mals, amb tnotiu d'haver estat repr esencatalana liagi aguantas cosa de dos me- tada aquesta obra un miler de negade,
Aquesia setmana ha celebra . aque3sos en un escenari i amb la mateixa Una bona companyia, al cap de la (11;2
ta entitat una reunió que revesti Iobra erinauguraciä de la temporada.
iiguren l'Alexandre Noila — desIligat
tanCia, alMenys pels acords nue s'hi
ja de la forma ció hispano-mexicana as
prengueren. Sens dubte, el rth3S i m3r
* La representadd extraordinaria de Lupe Rivas Cacho — i l'actriu Reisen
el projecte de renovateii dt.1 film-tanés la segona versió de la revista amateur
francés llegit per Charles Du'er, deeut "Follies de initja nit" tindra lloc, deci- Coscolla, donará el máxim re:len a
aquestes dues funcions.
l a majo: part a Maree! Van:tal.
didament, el dia o de juny, al Tívoli.
Com a mesura preliminar i amb carác- Els directors d'aquest espectacle seran,
* Mot rie la fin. El ge-erta :tía ha
ter d'urg è ncia diu: "Prohibic i o abspluta com sernpre, els entusiastes del mthic. atorgat una subvenció a D'Annurnio,
d'importar films estrangers durant tres raIl Robert Vicente i Josep M. Cardo- "Per que'?" — li han preguntat a Mut•
mesos, a comptar del dia que entri en na. En aquesta segona vertió será estre- sol/ni. — El Duce ha respost:
vigor el present pla.
nas un sketch del nostre benvolgut com- nunzio és com art queixal corcat; si el
a—Supressió pura i simple del contm- pany Josep M. Planes.
¿escuren, us fa mal; perque us
gens actual.
tranquil. no hi ha com posar-ii una co.
* Rambal, arnb el seu repertori esObligació per les distribuidores d'una
nona d'or".
banda i els directors de sales (respecta- pectacular, debutará al Nou el dimecres
eles per l'alt r a. de Hogar i projectar vinent, Ma 3 0 . Feia ja molts anys que
unu percentatge de film ;
. francesos pro • Rarnbal no havia vingut a Barcelona.
gressiu d'any en any durant un neriode
Hagen.
* Ha estas llançada la idea, que
de cinc anys, excepció feta de les acals
tualitats, filian de publicitat, densenya- trobem molt encertada, de retre homenatge a la mentória del mestre Pérez
ment documental tecnològics.
d'Assistència
Control per a I enregistrament de Cabrero, que fou, a comernos del noncada pellícula, amb la vi g ilancia d'un cents, un gran animador del teatre link a Barcelona. Es dernanarà a l'Ajunorganimne diferent sie la censura.
Abans-d'ahir al migdia el senyor
3.—Creacii, d'una ner als pro- tatuen; que doni el seu nom a un carrer
dentar Troebst, de la Direcció del Cite
ductors, clistribuidors i explotadors de
Hagenheck, visita el conseller de Sanisales; aquesta !licencia podrá ésser retat i Assistència Social de la Gene/1E1Z
tirada en dos casos: per fallida fraude Catalunya, senyor Josep Deneas, per
interessantisseus
adherits
dos
ofert
als
dulosa i per contravenir la Ilei de prosims cometas. Ha presentat el Chor de a notificar-1i els desigs de la Direceiét
teurEr del film francés.
una fundó de4.—Cap d'aquestes Ilicencies no podrá Cossacs del Don, que dirigeix Serge d'aquel] Circ d'organitzar
C o ser concedida a una Societat de res- Zaroft, agrupad& que ja coneixia el nos- dicada exclusivament als nens de la Casa
ponsabilitat limitada anib un, can/tal in- tre publnc i de la qual guardava les mi- de Caritas i altres zsils oficials de !a
la ciutat, la qual fundó tindrà lloc avuier/or a s00000 franes per a les pro- Ilors inipressions.
Ei programa executat per aquests can- diumenge, al mati.
ductores i a 25o.000 francs per a les disEI conseller senyor Dencas accepn,
de
tria
una
magnifica
taires
contenia
tribuidore o .
e.—Protecció als trehallador s france- cançons religioses i cançons populars agrait, l'oferiment en nana dels neto as:.
so s. Aplicad& estricta de la llei sobre russes, que fiaren interpretades amb ad- lats.
La sessió, que començarà a les In
la ma d'obra estrangera. El doblatze de mirable expressiö de llar carácter i amb
film, estrangers sera efectuat obliga- una magistral gradad& de matisos. La del latan, es un obsequi absolutameet
fusió i de les veus sön perfec- gratuit que el Circ Hagenbeck ofereix
tOriament en els estudis francesos.
6—Preu de la pelEcula. Sunressid del tes, especialment eta els pianissims, que als ferio dels asil: de Barcelona,
contingent a l'entrada de nellicula verge. assoleixen la mis refinada qualitat.
Els cantaires russos triomtaren també
.Aquesta me s ura tindrà ner efecte donar
als particulars la facilitat ile proveir- aquesta negada davant cl pUblic de la
s e de pellicula a Londres, Nena-York o "Cultural", que els aplaudi amb catoBerlin.
eiastne.
7. — Protecci q duanera La tarifa del
El concert següent de la mateixa Asan per tuno ad t-alorent a l'entrada deis sociació ion confiat a un prestigiós artista,
el violoncelista francés Maurice
films positius o negatius impressionats
será calculada sobre les bases segiients: Maréchal, que tingué cona a collabprador
Valor al metre de:
el nostre excellent pianista Aleranere
Dinämic Club. — La Sece]e. Tez,
rs: francs /ser les cópies positives ori- Vilalta.
tral de rentitat Dinamic Club (can'
Maréchal és un concertista de eran ren Comtal. 9, principal) anuncia per
zinals en lleng-na francesa: 25 frailes
per le; elklie, pr1(itiVe5 n rililinaLS ell qualitat, que té beta guanyat un alt pres- al diumenge día 3 de juny. a :es
:len gua estrangera: 3rnl frailes nels ne- tigi arreu; potser no rhem sentit ara en cinc de la tarda. l'estrena d'una :•-atin- etnies "rlunlicating" (sin films un dels seus mirmrs dies, pero, amb tos. media satirica crambieut boher
e s trar gers en vertió original parlats en hom pogué admirar-li la sena técnica
dos artes, dividits en quatre qua],7-.
francés'.
poder( sa, el so expressiu i el sexi art titulada ''El robatori del Louvre.
9.—Els suplements de tarifes duane- intelligent d'nterpret.
original de l'arti s ta Ignasi Vidal.
res ami realitzats seran integralment
Alexandre Vilalta compartí justament
aquesta obra lent/tat clou la sera
trame sos en forma de tarifes. acordades a amb l'eminent violoncellist a els aplauditemporada teatral d'enguany.
ne ; cale, de cinema que hazin ultrapassat ments de l'auditori.
la quota min/ma d films francesos.
L'Associaciä Obrera de Concerts, que
to—Organitzaci.; i exportaciä del ha donan enguany al seo curo un extra- 64444.......64444444444.44441
film francés. CreaciA d'una oficina cen- ordinari interés, obtingué lambe una ac- ebee444+.444444444444++»
tral de distribuchi de film: francesos a tuaciä del Cor de Cossacs del Don. Els •44444444444444+4444444+h
restranger posseint agencies a les Prin- socis d'aquella entitat mueren, dones,
cipal, capitals. Aquesta oficina s'encar- escoltar les bellissimes cançons populars
re g ará ele forma total, automática i russet i els cants religiosos tan plens
nbligati,ria. de tosa pellicula produida a d'enlodó, que els cantaires del mestre
França per qualsevol Societat que no jaroff diuen amb una expressió insupetingui a restranner agencies directes i rable.
fou tarnee
exelusivarnent franceses. Aquest orcaL'exit del Cor de Cosaco
nisme podr á tamhé explotar directa- en aquesta sessió brillantissim.
ment sales de proiecci nS dedicades amb
carácter erexclussiva a rexhibició de
film: franceses en les principals capitals del tnän.
la
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sempre ha ocupas un lloc privilegias en
el pensament de Dan vier,
Al mateix tem lts es presentava
amb exit "Ano Paris", un film rudas a
Berlin Per Duvivier, tracord amb un essenari molt original.
Sense descans, Duvi n ier realitzà ttnmediatament "1.a cabeza de un hombre"
(tito l traduit literalmentt, amb Harry
Barre, Gina ]slanes, Inkijinov. etc.

FANTASIO

"Viena 1931"
Amb aquest titol Jean Masson, cineista francés, ha jet un reoortatge sobre

la histórica capital austriaca. Es remarca el favor especial que ha obtingut
de l'arxiduc Otto autoritzant-lo de "rodar" al convent dels capinxins, on iti
ha enterrats 134 dels liabsburg.
la primera negarla que sit a donat arluv,ta autorització tatues vegades
da. Ha pogut Jean Masson filmar tarinbé la Corolla de Carlemany, el manuscri t de la Tercera Simfonia de Beethoven, etc.

LES ESTRENES
DE DILLUNS

NOTICIAR!

FEM ¡HA
GRAN EXIT
de la pel'lícula cómica

Una temporada de balls
russos

Una veritable obra d'art
del director rus

Es un film Paramount

81 8A

La Mtisica

CINEMA AMATEUR

MARION GERING

CAPITOL

meq terricebruter
Ga
SOLO PARA ADULTOS

AMATEUR

A Barcelona

CHARlOITE
guen.
Evidentment Iii ha algunes escenes ex1/
cessivanient fortes per donar cl film a
"AVES SIN RUMBO"
psts els pUblics; per& el curiOs del éa5
és que el principal perill d'aquest film
Irusta, In ri gazot i Dentare, junt amb
—pel que sigui perilleis—es troba en l'abGraciani, han fet el sen segon
semcia de sentiment, aquesta mena de Ach o Popular de Barcelona. ta n al de
l'Angel, su, prendar/ amb den baplisme. que es el que denla s'estrenar à al
bechamel sense la qual la major Part de
Palee ele den nunca 5 escrits que es
el primer fou "Boliche".
de les comèdies que ens presenten cine- rebni fins ai cha :SI nIel eorrent al seu latalunya;
Al repartiment d'aquest non film
metal. sobre Pi Importancia de Pama i teatre serien, a simple vista, tan locals'taelts
en .. .aeropueri a central"
hi ha lambe Trini Moreu, Ketty 'Moperilloses com aquesta. Tut i aixh, i rasoronvI/r . 1/11 . himno rracompdrivar el
dt
re›guard n I'una locablat ne It rqu ¡batuta reno i V. Padnla. I.a música es
sideracions a part, el lilnl do Molt
Dentare. El Ilibre i la direcciä sena
redil i fet amb rnetha gracia. Potser Avui, matinal, a les tu, a dues pessetes d'Antoni Graciani. ¡la estas rodat
algunes cançons r. massa llargues o ¡roe
als estudis "Orphea Films", de
justificades cus retarden el ritrne a esM ont i nic , i Mes ler Films dés la distones.
allunou
art,
i
despees
d'un
tribuidora.
litats del
nyament de IneS d ' Un any—ternps que
"PESCADA EN LA CALLE"
invertí hitegrament a restudi—torna a
la Iluita decidit ja a l'aasaig. I ens
S'estrenara demA al Coliseum. La
David
Golde'',
que
la
aleshores
"
neìv
direcciä és del realitzador rus Marion
pretina mundial elogia sense reserv2s.
Gering, amb Sylvia Sidney de princiDesprés d'aquesta producció dranntica pal interpret. Entre els filnis traquesDARRERA SESSIÓ DEL CON- Duvivier decideix realitzar un film da nn ta artista cal esmentar en primer
CURS DE LA SECCIO DE CINE- bicos exótic. A penes restahlert d'una
lloc "Carrers de la cintas'', film en
MA DEL CENTRE EXCURSIOCrea inalaltia s'embarca cap al Marroc, el qual feo la sena apariciä amb Rann.
Ha acabas ja la temporada de Balls
NISTA DE CATALUNYA
mema Mamoulian, avui consagrat com a russos amb que el Liceu ha completas
on produeix "Los cinco gentlemen
Ami, aquesta sessiä, novena de les clitGS " , segons l'obra original d'Anee director. Ha interpretat diversos filnis aquest curs. La darrera vetllada fou
que slan vingut celebrant. es donaren feeuze.
a les ordres del match( director d'ara, mol t brillant; hi acudi una concurrencia
tren acabarle:. el passat dijous, al CenUn descans aproximadament d'un any, entre ello "Dame; de presidi". licor • nombrosíssima, oro ya de l'interés que
tre Excursionista, les corresponents coincidim watts la crisi de la producciä ge Raft es raltre protagonista: rhetn aquestes representacions harten desveta arptest concites. El programa esta- tratas esa, hm aproiitat per Julia Duvi- vist darrerament en "Unidos en la llat. El programa, altrament, era ben
va integras per film; estrangers qu. vier t er preparar els escenaris i pas- venganza'', de James A. Flood. Com- atractiu i substancitis: "Eta mariners".
ner inconvenients de duana no havien ticularment el de " Poil de Cumule -. que pleten agur st repartiment I. ilian
tricorni", "Els presagis" i les danarribat a poder dels organitzad o rs a
ses de "El Príncep ¡gor". Els artistes
tem p s oportú de confeccionar Vordre
russos actuaren amla rexemplar entude les se5siOns.
siasme que els guany a setupre toses les
Comend la sessi6 amb la projeisitnpaties, interpretaren amb perfecció
eió d'un film francés titulat "Bon
tetes les obres i escoltaren durant sota
iour París ' Es tracta d'utt reportatge
la vetllada les més etusives ovacions.
tet de la manera mes innocent. preLa curta temporada ha obtingut un
nent per base la visita d'un america
exit complet, i ens cal felicitar la direc1111111111111111111111111111111111111411(11111111111111111111111111111 a la capital del nión, peró les ;meses
_e
rat Y
ci& del Liceu per Venced amb que l'ha
ccrn Hentti
1444444444•.044444444.444411
vistes no passen d'ésser les man írganitzada.
Oft...**.~4*****•44.~ de
en
les
postal<
s'exploten
teixes nue
L'Associació de Cultura Musical ha
desde fa quaranta aovo. el conjunt

l'actor inqu;etant
en

de la outat. La instancia anal) la ;eles:
esia molt plena de signatures. Sen recu.
lien a restatge del Sindicat Musicai de

Una fundó del Circ
beck per
nens de les
institucions

e

URQUINAONA.

Bond, William Harrigan, George
Mecker, Patricia Farley i Clarence
W Asola.
El film és basat en l'obra original
de Villa Delmar "Bad Girl".

O

bresurten els metres coriespements
:a segona t, Ont lauter t]s posa al
servei de la técnica del, escaladors
de gels i muntanyes per ier-ne arribar tots els detalls a l'espectador.

una desmesurada insistencia sobre
aquests detall; dilueix bon xic l'interés del tema, colo la gran desigualtat que s'observa dels primer; als
darrers metres la pensar e:1 dues proced g ncies productives que :resten la
condició d'unitat que ha de reunir
p rimordialment tot film.
Chaguo la ses$iO un film francés
titulas "A singt ano", en el qual cal
remarcar rinteres de l'autor per arribar a una producció despreocupada
deis perjudicis que acostumen entrebancar l'amateur, perä aquest interio.
p ctsat al servei duma literatura de
mal gust en conseqüeneia producir
Feierte d'una precocitat sense transcendencia. Amb tot, aquests intents
d'orejarnent de ramateurisme, que
arnb major fortuna slan produit ja
a casa nostra, venen, sigui coto ng ni
ala a ter un he ett rambient traient
el
catre excessivarnent poruc de la producen') que de no renovar-se batuta
ofegat 1 . expasidiment que Ii és reserEL NEGOCIO ANTE TODO va:. En "A vingt ans", que com hem
di: no té cap transcendencia, s'endevina
anib WILL ROGGENS
no obstant, un eineista amb possibi:itats. ¡a que técnica:netas, tant de
44+114.444444+11444444.444+ cambra cona de muntatge, cal considerar que sän unes bobines ben assolides.
"Simone es así"
Paramount Cona a comentari final sobre raporCapitol
taeie d'aquests films estrangers, cal
Vodczal cinemalograiic dTvcs
dirigit per convenir que globalment no SOn pas
("Simone (Si comme
su p eri o rs a la moduceió dels nostres
harles Anton i interpretat cn els pa- amateurs n q ue
si aquests correspo/y es principie per Meg LC111011174,, neta a una
selecciä internacional des
Hehei estara t i Fierre Etchcpare,
d'ara considerem en una situad..., brillant el nostre ania:eurisme.
Els programes i els cartells porten
radvernment "no apta per a senyoretes'•
per indicar el carácter de la produceiä.
Es tracta, en efecte, d'un vodevil has' Biografies curtes
taut corse, tense que, no obstant, In hasi
les grolleries que hom raposa pensant
JULIAN DUVIVIER
en el genere que es cultiva en els nostres teatres del rant.
Julian Duvivier comença la ‚esa carrapa
el
film
mes
que
pujat
El color
rera corn a actor a l'Odeän parisenc.
no pas de la inconveniencia de rassump- que en aquel l temps dirigia Gasean. 1:11
te, de rambient i dels caracters, del ca atine d'aquest darrer, Daniel Riche. sede la protagonista, molt nueces--rácte cretad de la Societat d'Autors i Gent
sane per a u:1 estudi i Inés corrent del de Lletres, que freqüentava armin plaer
que les nombroset senyores i ser.yoretes ele bastidors de l'Odeän, es fixa en Duque assistien a l'estrena creuen, carieW viv ier i lt pronosá la collaboraciO arnh
que, atenuat, naturalment, i sobretot 1107el i per a la realitzaciä de diversos film s.
malitzat, dóna a la naturalesa femenina
La proposició interessi el :lose actor,
aquest anliel que agafant força en ;a
seva feblesa, cerca la manera cresmerçar que ajudà Daniel Ajebe en una multiaquesta força i no se sent feliç mes cale tud de pellicules.
Mes tard el cinema se sentia agitat
com a dispensadora de protecció tbari solda un canvi conmlet d'orientadoras
reja de sentiment maternal i de gust
anula ladren/ment del film senior. Julian
dornini
Duvivier es retira i estudia les possibiSimone, aquests impulsos els sent
la
sera
puen
tota
seva
força
i
la
tota
resa (por-esa química ventent, i cona t inc
es tracia d'un vodevil, ampliats encara.
i ens dina el tinas de dona entretinguda
que no se sen t satisfeta fino que pot posar /a seva afecciä en un home al qual, UN PROGRAMA FANTÀSTIC
naturalment, ha de Inantellir e lla . Això,
naturalment, podria fer un drama dc
districte cinque, perit resulta que aquest
lirtme al qual mame es ri e . i sabent
debilitas de Simone s'ase a ier de pobre i a deixar-se humillar perque Vestima. Ara, aixü, accepta toses les c om
ha ra:nant oficial.-plicaonserquh
la sorpresa dels enamorats. la substitució de lannir velle per un atine del jove,
pobre aquest nerb que el ric que fa de
pobre el fa ter de nie i tot el rice vul-

•

gres de la mar.
Al costat d'aquestes pesqueries i de
la ferocitat dels taurons que es tiren a
ramats contra eis desgraciats que caneo
a raigua. el triangle amorós. combinat
arre, l'amistas que uneix els dos homes,
perd torea. Airó no vol pas dir que
ens trobem amb un drama sense interes ; Ed. G. Robinson és prou gran actor per evitar-ho tel director batirá Tygut evitar el finan; per& el desequilibri
ve de l'interés i la iorça que agafa la
part exterior a Vargurnent. I és millor
que airi sigui. El film cii surt molt mes
interessant i Inés ple cremoció.

fa, dones, d'aquest fuina, una cosa
provinciana sense cap interés.
Segui "Die Zamber chachter, un
film alemany tel a base de traes de
cambra bastant reexits, penó que la
interpretació posa l'obra al nivel' de
la producció del neäfit Inés recele
En tercer Ilse "Sport iilra", eras
oferi un reportatge de 'esport dels
encuero amb piragiies canadenques, als
corrents dels rius del Centre d'Europa:
una excessiva !largada i la repeticiä
de temes treuen interés al film, del
qual cal apuntar alguns ericen; teenics de fosos i alentits.
"lirossglockner". que es projecta
en quart lloc fou, sens dubte, la millor ltellicula de la nit. bunt dues bobines d'alpinisine de les quals so-

I

Concert. — U?, ssociaciä erf.stuorganitzat per
diants de Medicina ha
e.
a avui, diumenge, a les once dde
mati, a ramiiteatre de la Facultas
Medicina, un recital de cant i piano,
sota el seguent programa]
Primera part
Valens Monte Rogi (hariton):
"Otello" (credo), Verdi.
"Carmen", Bizet.
Olga Guill (tiple lleugera):
"Traviata", Verdi.
"Rigoletto" (caro nome), Verde
Segona part
Josep Wretman (piano):
-Sonata op. 27, ninnero 2 " , Beetho.

GRAN EXIT

Una pellícula apassie.
nant que ha estat clas.

sificada com l'obra mep
tra del cinema francès

11ARR Y BAUR

ven.
"Polonesa". Chopin.
"lour de noces", Grieg.
"Dansa del moliner",
"Dansa del loe". Falla.
Tercera part
Välens Monte -Rugí i Oiga Guill:
Duo de "Rigoletto", Verdi ttnan te ll (vendetta 1.
Quarta audició musical a l'Ateneu
Polytechnicum. — Denla, dílluns,
día 28, a les deu de la nit, tindrà !loe
a l'Ateneu Polytechnicum la quarta
audiciä musical de les sis organitzades, sota la direcció general del mestre Enric Roig.
part Musical anirà a eärrec
del Quartet "Asclepios“, formas pels
senyors doctoro Rafael Olivares i Almec] Rocha, violins; Guineas Escard i', viola; Josep Franch, violoncel.
El programa asura compost de traginents de quartets de Haydn, Mozart.
Beethoven n Mendelssohn.
Per a detallo i invitacions, Alt
Sant Pene, 2. principal, telefon 2ssos0.
Recital Alexandre Vilalta. — El
Ilustre nion social i artistic s'interessa vivament, cont era de preveure,
pel recital que Alexandre Vilalta
anuncia per al dimecres vinent. dia 3o.
tant pela merits eveepcionals daumtuest eininent pianista català com
pel programa que amh gran encert
ha combinat per a aquesta sessiö.
El recital Vilalta tindrà lloc a la
sala del Casal del Metge, a les deu
en punt de la nit.

Emotiva fins al

parC'

xisme
Causarà forta sensació
44.4444444n•••• 1 1 4+4440.
1444444444444+444444.444.
4+4+.440+.46.44.4.44+4444.
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Els metaflörgics

de Madrid

Les fundacions Massana i els seus
protectors

El Patrona( de les nunuaciuns Idassana celebra darrerament una sessia extraordinaria dedicada a manifestar personalment als senyora Josep Maria i
de vaga
siu
Manuel Eoviralta Ilur agraiment mes
Madrid. 26. — La vaga de metal- pregon per la seva generosa protecIfirgics ha complert avui els 78 dies, cio a l'Escota Massana. Presidi l'acre,
tense que, de moment, es deixi en- timaut a la Casa de l'Ardiaca, el doctor
treveure solució al emitiere.
_Imane Serra-Hunter, conseller delegar
Al ministeri de Trebail, convocada de Cultura, en representada de l'alcalpel ministre, ha celebrat el senyor de, i hi assistiren els vocals de la JunEstadella una conferencia ands els ta del Patronat semors Erancesc Rossell
obrers vaguistes metallargics. L'en- i Cristià Cortes, regidors; Pere Corotrevista ha durar dues botesi no In /Miles, president de la Junta de Muha hagut fórmula de concòrdia. Per scas; Erancesc Manaren, representant
tatue el plet segueix igual. Les impressions eón cada regada mes pe:si- de l'Institut d'Estudis Catalans; Jaume
Marco, president del Fornem dc les
mistes.
Arts Decoratives; Gonçal Serraclara,
DETENCIONS
cap de la Secció Municipal de Cultura;
La pulirla ha detingut aquesta tar- Jaume Busquets, director de l'Escala
da Aquiles Snchez. secretan de la M a ssana, i els proicssurs de l'Escala sesecció de metalhirgics de la C. N. 'F., nvors }Záfale, Col!" Sabater, Munta ajustador doni, i Roc Herrera,
seil, Gols Vidal, Corben, Soldevila Allambe adscrit a la C. N. T., com biol i el senyor Duran i Santpere, dia suposats complicar:, en l'assaesinat rector de l'Arxiu Histúric de la Ciutat,
del contrarnestre de la fábrica Es- que actuava de secretan.
plañes, Joan Gris.
Ei senyor Serra-Hunter i el senyor
La policia ha sabut que arabdOs Marco feren remarcar la importancia del
es passejaven pels voltants de la casa gest exemplar dels senyors Roviralta,
de la víctima i la fábrica Esp:ies dies gràcies al qual l'Escala .Massana pagué
abans del crim, aixi com altres de- sobreviure a un momear dificil, i ieren
talle, que compliquen els detinguts en (sirena al senyor Roviralta d'una copa
l'assumpte, La noticia continua prac- de metal] repujat i vidre gravat feta a
ticant investigacions relacionades
l'Escala com a penyara d'agraiment.
Fassunipte.
El senyor Josea Maria Roviralta,
0«•ip.
noni propi i en el del sen gel- da absent,
regraciä el donatiu, i després de fer un
elogi de l'Escala Massana promete fundar un Premi anual de torio pessetes
El proürama
per al millar deixeble, i dentana que
aquest Premi dugues el nam d'algun armentari
tista catalä que hagués treballat napa
per Fenaltiment de les arte decoratives.
dimarts
El President dudará que la Junta del
Patronat bavia pren l'acord de canferir
Adjunt de l es Fun da
Madrid, 26. — El president de la el titol de Parró
als senynrs Roviralta aixi-cionsMam
Cambra abandona el Congrés abans
Raid Patxot, Apelles
com
als
senyors
d'acabar la sessió, per hacer dassistir a un sopar. Rebe els periodistes i Mestres i Ferran de Segarra per la coleis fe.] les següents manilestacions: lahoració exemplar que bavien exercit
—Programa per a dimane. Es ab- en l'obra de les Fundaciens.
solutament indispensable imprimir
ana
marxa raes activa a la discussio
•
dele pressupostos que encara queden
pendents d'estudi, i si no activen! els
treballs ens trobarem que arribarem
a la data del primer de juliol no
slauran aprovat els pressupostos. Dimane proposaré que es posin a dehat
els dictamens dels pressupostos dels
A I u ta oscilo "
L'ex-tore jadi ir
ministeris de la Governació i de Comunicacions. Tamhe comeneara a dis- presenta ahlr en un (lela Julis le
cutir-se el dictamen sobre modificaBareelona una reclaniaciú (le
cions de la Ilei relativa a nomena- quantitats contra el "Gallo".
mente de jutges municipals. Espero
En
la reclatuaeiú presentath.,
que també es discutirá el dictamen
sobre augment (llavero als carrabi- 1 — .11inatiseño" reclutan la guauners. Finalment propasare alguns Wat de 70.000 pessetes que va
assumptes que no ofereixen diiicul- deixar itl "Gallo", i, a mes,
tats, j també pimposaré que es dis- 5 per 1 011 que li perito:a per hacuteixi el dictamen sobre les despefet d'apoderat les primeses originades amb mot:u de les fes- res vint curses de braus que Iri
tes de la República.
lorejat el "Gallo" a Espanya
Ha acabar fent constar que per
ohVgació ineludible hacia de retirar- torntir d'Ameriea.
Un cop solIiinil it l'embargase de la Cambra, j ho lanientava peroné no podria escoltar els oradors ment preventio de la gil:Gin:6
que havien d'intervenir en el debut que havia de cobrar el "Gallo" a
sobre la proposició del senyor Calvo Barcelona, 110 es pogita tirar enSmelo.
davant perquè l'Empresa va presentar uns documents que acreque li havia esta', id
Els sous dels earra- ditaven
avançat tot l'import de Ice curses
que
t6
El julge
kiners poden afectar ordena quecontractades.
es tritinelessin exla vida del Govern horts a Córdovit i a Valencia, on
el -Gallo" ha torejat aquesta
Madrid. 26. — La minoria socialis- mateixa selmana i ita de !ornar
ta ha pres racord de detentar el pri- ti fer-ho un dio n'aquest s.
mitiu dictamen (Flu y ere dele cana- questes ciutals &han robot ja al
biners. Creu la minoria socialsta que Jadia' les respos t es en les quals
no haver-hi diferencia entre un i altre es din que a Córdovia el Jutjat
institut, i que per tara en Fhemici- s'In] incioilat de 40.000 pessetes
cle mantindrá Factual dictamen.
Valencia d'una quantital semLes minories agraria i de la Ceda i a
' tts dares mostren contráries al primitiu dic- hlant. par tae que ett iqtiem
tamen. Els diputats radicals defensa- rera i • itilat ti quantitat redil/nala ntambé aquest dictamen, pera da- da eerit retornada a l'Empresa en
vant de l'actitud de les minories agra- el ras que no se relebri la mesa
ria i Ceda han decidir deixar 'liare
lud que el "Gallo" no hi pumaquest asear/mate dintre la comissió. gui part.
Com sigui que la qüesti6 dels haven deis carrabiners constitueix un
compromis del Govern, 5ernhla que
aquest falta qiiestió de coniianea el
di c tamen ernis per la comissió.
aixn és alxi. i els cedistss i els agrario no deposen llur actitud, l'as
sumpte oferira un aspecte politic del
qual potser depengui la vida de l'ac-

Als setanta-nou dies

parlaper a

Els tiquets de Una inauüuraeió
la J. A. F. L'exposició de clavells
Ha estat processat el
tallador de la casa

a Sitges

Comarques Catalanes
LLEIDA

TARRAGONA

La Junta de regs :: La Volta a La Fábrica del gas :: La Festa de la
El presiden de la Generalilat Catalunya
Contractista desapren- Salut :: Nota de l'Alcaldia sobre les
gestiona efectuades a Madrid :: SubNovela diverges
venció :: Multes i supe-asió d'un
El Jutjat número ti, que es el panys, assisli ahir a la tarda a
Sota la presidencia
diari Noves diverses
Lleida,
—
que instrueix el S11111111'1 1111lb ino- la inauguració de l'Exposicid
de l'alcalde, aquesta tarda s'ha reunit
liu de Valer dels tiquets de la Clavells, de Sitges. L'acompa- la Junta de Regs, i ha pres imparTarragona, 26. — El concessionari
sastreria J. A. F. , ha dictad autc nyaren el seo secretari, senyor tants acorde que afecten els regs de a fábrica del gas ha visitat l'alcalde i
manifestar que dintre de breu tecmitii
di processament m pres6 contra Juan Alavedra; el cap dels Sernona.
el tallador de la dita sasIreria, veis de PreInsa, Joaquint
— lla estar anunciar per al dia 31 començaran les Ubres de la nora fádel mes en curs la subliasta d'arrea. brica.
anamenat alanuel 'furia'. El con- el de Cerinionial, senvor Itubt.
— Denla, al mati, al saló d'actes de
d'asidera cuto a eneübridur dels deEn arribar a Sitges va esser dament dels terrenys comunals
'Ajuntament, se celebrará la festa de la
',tetes d'estafa 1 aixecantent de rebut pel general Batel, el se- quest Municipi.
salar,
en la qual es pronunciaran discurEl
Grup
Cultural
de
Joventut
—
Citakt. teGEN B ECK
bellb. El jutge, tic tú, l'ha delical nyor Xavier de Sales, cap d'Esla( Republicana ha quedat encarregat de sos allusius a l'acre nels doctore Folch i
canonada Ornen-Diaecniii
en
provisional.
alajur de l'Armada; el conseller- Vorganització, a Lleida, de la Volta Sansa-Salafranca. Hi assistiran les au(Carear de Buenos Alees)
toritats i els professors ata!, els alurnDuran!, tot el dia d'abir va regidor (le Govermicin , aetiyor ciclista a Catalunya.
"es ruuciens, a
— La penya eiclina "Pinchazo" ne.s de primera ensenvanea. Dilluns els
euntinuar la destilada davant del Josep M. Massip, el qual repretarniiirda
ni IÌ quatret„,
jutge de les persones que han sentara l'alcalde de Barcelona; ha abur una subscripció per tal de nictges de requip Médica-Escolar donaran
conferencies
sobre
el
mateix
aspagar
les
despeses
al
seu
consoci
resulta', eslatades pel procedi- l'alcalde (le la vila, senyor OliErancesc Figneres, que participara a sunipte als diversos grupo escolars.
flÄJ110G11hlIii FESV
men t etels tiquets.
vella, i l'Ajunlantent en ple.
— 1.'alcaldia ha facilitar una llarga
l'esmentada Volta.
26 números sensaelonal
El julge, per lal de tenir temps
Es dirigí direclament als jarentludet a 2, 3, G, 8,
— La guärdia civil d'Agramunt ha nota a la nremsa detallant les diverses
13 pessete5. liot.ja de mi
per a poder posar en ordre 1.0Ia dins "El Iltdir", un ti lloc Feo- donar compre al jurat que el contrae- gestions efectuades a Madrid pel seIre entrades, 50 pessei.
la documetilimiú que es refereix mentada exposició. L'esperaven tiesta d'obres Josep Garriga arrencava nyor Lloret, en el recent viatge efecExhIbtcl6 de lea feces
a aquest afer, s'lla vist obligat allí Al senyor Subtiler, presiden( la pedra que necessitava, per a una wat, junt amb el Con seller ele Cultu"a
oberta de deu matt a obra
que
tenia
en
construcció,
duna
diversos
tècnics
del
Municipi.
Per
be
ness,.;
tardi
Efitrada,
a prendre el delermini de citar .le EAlraceió de Eimasters; (.1 re_
que l'objecte principal viatge foren
cada dia únicatnent a deu de les autor ele l'Ajutilatnent de Barce- propietat del senior Josep M.
Je
Barcelona.
n
persones perjudicades.
lona senyor Pla , el president de metge Per haver sostret una maleta els afers de turisine, van ésser tractats
—
diversos assumptes d'interés a la ciutai.
Mollea ditquestes, cons reeur- l'enlitat, senyor Josep Costa, i de l'artista de teatre senyoreta An- entre els quals la construcció de l'estació
darä el lector , sualicitaren i sol- els senvors Ventura i
gela Ros, ha estar posat a disposició central, acollint-se a la Ilci denllaeos
liciten del Juljat que en el cas ‚roan 31a.ssip, Cortietla, se- del jutjat Josep al. 13arbarä, reí de ferroviaris.
BADALONA
que to.ssin trobals els bellb VeS- nyora Jaras i molles nitres per- Reus. — C.
— Comuniouen de Madrid ose l'Estar
Concert Conferencia
ha conceda la quantitat de 3.005 pestilS, encara (lile ft g:sitt a inig ter, so na I it at s.
seres, destinades a les colónies esa,Badalona, 26. — Per a; rieluns viren,
els sigma lijarais, ja que ell
En entrar al reclute de l'Exlars.
d'aquest
Ajuntament.
dia
28,
a
les deu de la vetila, l'Assuciaaquest cas, ultra no sortir-ne posieió nna orquestra exeent
Flequers en rebellia :: Talla clanEl dia 7 del mes entrant donaran un cid d'Ardes de la Música ha organitzat,
aerjudicats del lea, els podrien
de Segadors" i 1 — Hinine de destina d'arbres Nous llocs de po. concert
en aquesta tintar els alumnes a l'Escota :ilunicipal de Música, el Cotipoi lar a una allra sitslrecia per niego". El senyor Co»tpanys i
licia a Figueres, Puigzerdá, Olot
Conservatori del Liceo. de Barce- cen LVII, el qua l anirà a cárrec del
tal que els acabesain dei consriguici visitaren delingudalona.
Blanes t Varia
"Trio Gálvez", integrar pels prest:gio.
feccionar.
tricot i el senyor Sa— F.1 co mi5sari senyor Pujol i Font sos anistes Neus Gas ( rinli). Bernardi
Girona, 2(1. — Denla, a Festatli
El (fulja( lti ha acceda, i ha bate y els 1/011A les explieacionS Vista Alegre, jugará regajo local ami:, eta llinrat al: nerinliste3 la següent Gálvez
i Fau5tina Rnvira
ruma: "Cenn sigui ene a pesar de l'estat (pianista). Interpretara obres de Bemboordenal que es practiques un re- del cas. Després el presiden' ile el TOrrega.
d'alarma
ha
continuat
la
campanya
de
ven,
Gluck,
De:mssy,
Arbe5s i Albénizeimeixement per tal de saber l'Atrariebi (le Forasters primitoAl
mercat
de
bestiar
celebrat
—
goatites peces de roba es t'anual
diseurs dormid lit benvin- avui sban presentat 5 00 capo, i s'han descrèdit i pertorbació que venia ducal a C;älvez, cutre altres.
terme
el
iscriódic
"La
Cruz",
i
ate— El Centre de "Cultura i Gerrnarecaptat per arlMris municipals 258
en poder dels treballadure d'a- guda al senyor luiesident.
nent la reiterada desobediencia dame- nor", responent a les finaiitats que inquella ja que, segons sentEl senyor Companys a uta f 1,, pessctes.
— Quan el comissari d'Ordre PU- lla publicació a ordres perfectament formaren la seca creació, ha organitzat
ida, d'aquesls itlih ha Inolls que benvinguda eordial que li litt vid bite
ha cebar els periodistes, un com- pertinente que fan referencia a la cen- un curses de conferencies de divulgació
per tal de rescalialar-se es que- dona( rl senyor Subtil e' I I I 00 nany li ha denunciar que en algunes sura dele Miremos trae nnt fer-se calan cientifica, a arree de l'eminent le-Áne
ilarien el genere que tenen per a laIllben les manifeslarions d'a frie- fleques daquesta ciutat s'obligava a está declarada tal 5;enació d'alarma, he de ciencia Doctor Turrúbia Zea, el qua'
pagar el pa rodó, de quilo, a 8o cén- acordar imposar-li una multa de mil nes- desenrotllaria eJ suggestiu tema "Manele i simpatia de qm.. havia erial
''iAtter.1.1.ti:t 'jl i iat r. lti han comeneal.
Di g ud litiobd que entre- tima i no a 75 centims, com fou acor- s etes i suspendre la reahlicació. Aix1 ma- ra d'evitar i unir cura de les mala:tics
Re- tete he irnposat una multa de mil pes- infeccioses dintre la familia".
plaure denancies per g,tieres
hg de les seres obligacions po- dar suara per idtja de la Junta
L'esinentada Sètie de conferencies eailturala, els quilo encara no flan der fer una visita tan piafan li guladora. El senyor Pruners ha ma- setes al senyor Taurne Bellver. per la
nifestat que no hacia rebut cap &- motejes desobediiacia, publicant mate- meneará el dijous vinent, dia 24, a les
ostia cobralb. Hl ha mutis in- era un desean: i al mateix 'miaus intacta escrita que tes referencia a rial d'impremta emite havent cual consultaca de la vetlla, al Centre Republiá
dustrials de Barcelona i de cal- tui inrentiti per a seguir
aquesta Miestió, i ha pregat que tés- tat atnh anterioritat hacia estat refu- Catalä, F. Layret, 21. — C.
tals y entes que Minan sivail per- ltd per finfalunya 1 per la Reavinent que tanga no pagui el sat pel cornissari."
pa nado de quilo a Inés de 75 céntims,
judicals.
SABADELL
— El senvor Batet Jun telefonat a l'alpública.
Segublatnetit el s'impar Cona- que és el preu establait, i que vénen calde senynr Llore! i ii 'a avancat un Estrena a "Els Amics del Teatre" 1:
a tenir-ne en existencia to- telegrama oficial en el q ual Ii fa sa
nsee.11.1111e4relic
panys 1 els seus neumpanya /as obligats
Exposició de Fotografies Aeriree les ¡legues de la ciutat.
-berquhalt'oizcódeMPS trasIladaren Im l'Ajuntantent,
— Els mossos d'Esquadra de Ca- 'listen ele la Guerra ser a l'enderroca- dent n t Concessió d'Esecies Públiçues
document
on li don!) la benvingu- longe denuncien al Serveu Forestal ment de la Caserna del Carro
da 1 diverSns r0111 • 0>PIllnIllS d 'e n- de la Generalitat ¡'apoderat de la
/ ipropvinent
V ira
L'alcalde ha disposat que contencin les
Sabadell, 26. —E
li presen- propietat de Carles Camus, de Pa- obres dillirns.
dia 2 ) de naire tindrà lloc l'estrena
Abans lairugell. u Pece Puig i Miguel, de
taren als sellS respete!
Al despatx de l'Alcaldia slia si g la comedia en tres actes original CA
(le inarxar ermara, tina vi- Moren, per la talla d'arbres sense el
,crintura de com pra de la-naruil'e J. Triasi Fähreg.ues. Laura, la fermi's
corresponcnt permi3.
enea nómero 5 de la Baixada del PoLa interpretació anira a càrrec de la
jltt a l 'cl radrin de Foraslere. n at
— Orgadtzada per agents de la sar. destinada a arxiu Instóric de la companyia catalana del teatre
fou reltul per t o la la Junta di- plantilla de la Generalitat sala consde Barcele.na. de la cual dc nrimer
tittnt la lnspecció de Vigilancia de
Signat pel preeident i el se- reel iva.
L'enderrocament de la caserna del i director Josep Clanera, i primera arFigur res,
cretari (fiiquesta entitat, ha esCarro te una cran importància per a 13 rear Assumpció Casals.
— La setniana entrant prestaran ciutat, i és un altre dele resultats beL'espectacle aniria Drecedit dan partat trames al senyor canseller
servei les inspeccions (le Puigcertia, neficiosos aronsegtrite vel nosrre amic se- lamens a arree l'escriptor sabaileTreball un doctunent que es reOlot i Blanes, i a mesura que hi ha- ayer Lloret, alcalde de Tarragona. en llene Miguel Pcal-Aregall . .
confereix al retard en que es troba Denúncia
gi personal disponible s'amaran creant el
— L'exposició de fotografies ile Mursen reeent viatge efectuar a Madrid.
la italtastria siderúrgica del paje,
inspeccions a les localitats més imA Part ene esti em pinar fe5- tanca que té el senyor Tosen Reixarb
nietge
in
tra
eortants d'aquestes contrades.
respecte de la debe allres paisus.
el
saló d'exposicions del Centre Exedifici militar nermetrá establir— El director de FE.scola d'Inier- //tentar
La culpa. seguna (buen, es delt
!mi una placa de gratas dimensions, fa- cursionista Sabadell. Podrá i5ser Vi,:t111
meres
de
la
Generalaal,
doctor
Balal
Juljal
de
guiirdia,
.116r.
pa frotis , els quals no han sabul
els eimarts i divenire5, de n au a
tasar Pijoan, donará et dimane v i- cilitará el neder-hi efectuar excavacions IntS
entre de la nil, i ele ¿Loables i dientenaprofilar les ocasions excepcio- pi eseIlltir litO dellitnela im
nent, a les set de la tarda, al saló arfluerarrimies. el remirar de fes quals ees, de sis a ruit del vespre.
d'una
senyora
que
va
ue
fill
rol
posar
al
descobert
noves
peces
de
nals que se'ls han presenta( per
de sessions de l'Ajuntament, una con— FI reneder ambulant de ballets de
a fer de la riostra indústria un nuirjc a conseqüencia (runa ope- ferencia sobre el tenia "L.'en-enya- valor. — C.
la rifa Pere Ramoneda i Ribes ha deiiiciilel i posar-la al nivell l'ion- rima; quirúrgica. la qual Ii foil mear rFinfernteres a l'Escala de la
nunciar
a la palicia ente 5e li havien exlilie j, pritelie d'EUropa. litt lloc ',t'activada per una de les prt- Generalitat". — C.
traviar tres dècims del número 7.t3
Conferencia politica :: El Centre del sorteiet cite s'ha de celebrar el Pr i
(Eaixii mimes s'han preocupat da /1101'PS figures de la Ginecologia
(le Bareelona. 1.ts denünria es reMANRESA
Catalanista Reoublici
Accidents del
sabolejar la República.
-merdiungls.ha'
treball
Noves d.:verses
Referint-se a la toa atea de co- colla en tins dictitmens. en ele Acident del treball :: La vaga de
— Abans dahin. a les nou de la nit,
n
),.1
Maro
qttals es din opte la
iSfosco
Roqueta
de
do
anys
d'edat.
va
mandes de la dita indústria,
mati.
Tortosa,
Demú
al
Be26.
—
al
carnbrers :: Fabriques que tanguea
al (locuineal que ealtmelent S'a- mol ge que ha presenta' la denet Linema, donará una coherencia !I IS- scr atropellat pel camió 40o33 - B_.
Varia
itr,
s_eaupprodni aiett a
bre "El que han fet els governs de la
firma que es tracia (Eutt subler- anuda va morir a conseqüenriti
Manresa, 26. — Atta. a l'Associa.riO República i el que Inurien d ' haver fet"
de
la
dila
otperació.
fugi. I es cita, per lal de denlosDependents datará una conferencia el clipatat senyor Magraner.
(le les quals fnucurat al DispensariMutrar_ho , l'exemple d'una casa de
El jifia(' la va ailmelia.
el diputat senyor Serra i Moret sota e;
— Els bov-scouts es traslladaran deBarcelona, rEaquest ralo, la goal,
tema "El problema social".
nicirai.
— Deini. (lit/menee, a les eme rtel
tila a Eseorfialbou i Riudecanyes.
lot i hacer guanyat durant
—El manobre Josep Torres, que re— EJ dijous vinent, a l'estatge del rnati, a l'As s nefaciA d'F.x - deixeMe s de%
guerra 1 O milións ale pesseles,
i•ultà gretnnent ferit en l'accident dabaas Centre Catalanista Republicá tindrä 1:9c Germans Mariste5. donará una confedable a la casa Pirelli, segueix en el un acte de gertnanor en homenatge
drspris e, en 110e de beneficis, adrencia sota el tema "La eri s i d'Orrimateix estat de gravetat.
a
la
rei
posava
quiria terrenys
director dAcció, senyor Cid i Mulet, dent" el ¡ove advocat l.Iimi5 Casals.
— C, na a resultar d'una de les
— Aquest mat' ha estat assistit al Per l'èxit aconseguit en la darrera can7•PIN a capitals que no contridispensari Marc Pujol, de 25 anys, de ferencia donada a l'Atenen.
times efectuades a Madrid ver la CSbirl e n a l'Esta'.
missieí
Municipal que en tornará diah coll produides
diverses
ferides
—11a queda oberta la inseripetin per al
Per tot el qual la Secció
Ilun5. Ola ultimas la concesei6 and, eatrencar-se-li una serra mentre treballagana ne) Sindieal de Tecnics de L'EQUIP DEL C. N. PARCELO- va a la serradora de Successors d'Aguado curs d'Alimentació i Cuina a arree dc racter ja definitiu, del Ministeri
la Generalitat a la Delegació de PaCatalunya ha pres l'acord de di- Ni. VA PERORE PER SIS GOLS Germans,
lestra. Ateneo, Vida Tortosina i altres trucció Pública. ml,, la gradrariey
ti g ir-se al senyor conseller de A QUATRE, MALGVAT FER EL
de es seefirn e s esecdes ptiMircies
— Segueix en el mateix ceta( la saga entitats.
MILLOR PARTIT DEL SEU
Treball per mitjà del dominanl
dels carnbrers. La societat deis obrecs
— L'Ajuatatnent ha acordat subven ginesta cintat: carrer de Llobet, nols. a
HISTORIAL
que resuman. demanant-li que
ha publicar una nota en la qual Posa el
-cionarelusp ne hace de tres miaus: carrer del P.,:tor
Creltueres. tICI io, a ba se de tres eraus;
La pedida de l'Hospitalet, jutit a SS1111 - 1PiNÍ larganització de la CARME SORIANO VA BATRE miblic al corroa de la vaga, manifesrant les escales públiques amb 230 ressetes. cartel.
de Zurhano, mi s . a base de ciaf
s
esperances
que
en
sortiran
vice
.
se:,,
l
e
s
rio
,
o
— l'entre treballava a la finca Vall
;Job la guardia civil que esta (1, nireceió tecnieit de totes les ca- EL RECORD DE CATALUNYA
rajes, a 1032
Cervera, del terme municipal d'Aliara. e. rans, i carrer de Rel2iici.
I D'ESPANYA DELS zoo MEservei en aquella barriada, ya ses que deeideixin morar, cola
la fábrica del senyor Bertrand l'obrer Josep Assis Adell, de 46 anys. de tres g rane. — C.
—
TRES DORS FEMENINS
practicar (d'ir escurculls ti MieS el control de la Generalitat de
i Serra ha estat fixat un avis anunciall construint un maree es produi una feTERRASSA
guantes Cases i va escorcollar Calaltinya.
DeL que el dijous passat ita veicren que anth motiu de la vaga de cornear/tesdreta, de pronóstic recen
1 equip amigares, per doblar dallar tres dintins la fábrica restarà tancada. rida a l'anca
Noves diverses
tots els individus que els SeinFou ates de primera intenció
a la piscina, ahir torea molts ele que ip,,earteaixganeent,ensti:tai t: queden en at ur forCn•n , vot.
ldaVen suspitOSOS. Van delettlrDiumenue, a la tarda. a la
metge de la localitat,
veurels,
per
la
pognerva
tainpoc
no
fábrica
en
la
ne un; quants, els quals foren
1 .500 lersoile5. Cita altra
— Modificar del port. Vaixell en. de: Club Natació Terrassa se -He.
impossibilitat u entrar.
anunciat la trats: "Charcop", de Trapani; "Guata brarä la nauguració oficial
qual treballen 400 ohrers
postas en Ilibertal després d'haOcio
molt
temps
que
la
piscina
del
Brunner" de Valencia; "Víctor de Ec'tä- temporada, en la final els ne ji
ver estat comprovada la seca
C. N. Barcelona no havia registrar
— Organiteat per la Societat de Caea varri", de Gijón. Sortits: "Clarean", del nostre Club llaman de Minar mi:tt
perS011ttlifin.
Cae:an nombre tan gran despectadors.
i Pesca legal demä tindrá Ilae a
cap a Copenhaguen, i "Guido Branner", potents contrincants, ele represertams
La prolleia s'ineautit (l'una grill
Els comentaris de la primera jor- tengan um 1ctincurs al riu Cardoner.—C. cap a Marsella.—C.
del C. N. Catalunya. En aquest fesquantitat de fulls clandeslins,
nada foren la millar propaganda per
tival tumbé hi collaborará el (lob
sembla que esta a punt de desTot i ele freballs d'exploració a la d aIim, i val a dir que els especPeinen+ i d'Esports, sie Barcelona.
eubrir el lloc un els impriniet- que segueiten efectuant els tadors sortiren satisiets de l'actuació ilustre equip sorti a jugar amb tota
cada
un
deis
ccmponents
Conferencia
::
La
vaga
dels
contravoluntat,
i
‚Ion
Pilesrdivt-aidl tideanPoripticeendai tr a\' ilcaent eCno'65dinas
i
altrcs.
de
l'Aeroequips
(le
salvainent
gen.
mestres t t Excursió ajorrada :: L'es- gos, (a) "El Paga", es trasll a
La prora esperada amb el màxim um j iiorli l'actuació acostumada.
Entre els detinguts In ha J o nitut lea Naval, encara no ha col ti
Es per aleó que tot i perdre feren tat de la carretera :: D'una cursa
- la tarda,-dorenijus.alc
interés era el partit de water-polo.
López, domiriliat a la Tm --sep I robal el cadáver del caporal d'a- l'el resultar del primer dia hom es- el millar partir del sea historial. El
ciclista
a la reina ciutat de Sabadell, da s pa•
rassa. Aquest subjecte eslä re- viaci6 Amador Sales, desapare- perava una cosa igual, pero volia ven- seu esforç en quedar be val un coL'escriptora senyora Lierenea Gar- licies juntament anda el cap reo'
gut a conseqüencia de l'accident
clama!, per robalori i
cia de R1U donará el diumenge dia 27 senycr Parraininyana,
re actuar els amos del water-polo mentan a pan.
ea detele
ela eiics iäq ue
es teni.a.
pel „fulja', de Sant Edita de Llo- ocorregut el dilaceres passat. da_ mundial. El que no esperara veure
En la resta del festival Carate So- una conferencia a l'Atelana Catalä reGlictitac. ie: q,t stles
vant els banys de Sant Sebaslia.
sobre
el tema "D'educació moderna,
bregal.
era la magnitica actuació del nostre riano va batre el record de Catalunya
d'Espanya, que posseia Maria Aluna- ele seus avantatges i inconveniente". tenue tot seguir. L'esmenta:
equip. Alar els /lastres jugadora van
chi estava reclamas pel jute.•
tornar a perdre, pera ho terca diana cenes, del Caneé Club, de Madrid, Hora: a les onze del luan.
—Arad> mona de la vaga deis con- trucció per un rohatori que
furnia molt difercht del primer dia. amb el tenme de 3 minuts, 31 seRons,
FESTA
D'INFANTS
XI
~gairebé
ja
tramestres
l'atur
65
metre el dia 8 d'abril prann Turisme
seI Saló del
el deixä establert en 3 minuts, 27
Sortiren decidas a minorar el resololer a la nostra vila.
I DE FLORS
tat passat, i ho assoliren plenament. gons.
Per
causa
de
la
vaga
slia
ajornat
—
i deis Esports
Fora dels 50 faenes estil Ilinre, que l'excursi6 coklectiva a les CooperatiVtt perfilant-se el programa de Fs va perdre per sis gols a ilustre
la X1 l'esta il'Infatits i de Flurs després d'un parta molt ernocianaüt, gnanyá Sahara en forma emocionant. ves del Ter, que el dia 27 tenia cmno tan vistús cona l'anterior, pera.) alee la resta de preves les guanyaren ele ganitzada la Cooperativa Obrera
El dissabte Vinent, din 2 (le a profit (le VAssociació Protec- positiu.
henzaresos.
"Gernianor" (Secció de Cultura).
juny, 'hidra lloc la inaugurado tora do l'Ensenyança Catalana
Els resultats internacionals roten
No bou tan bonic perque els lion—Está molt malament la carretera
del 1 Saló del l'urisnie i dels que be celebraria el diumenge vi- aaresos es troharen sorpresos davant so ~res Dime internacional
de Berga. especialment el tras entre
Esports, ensila' a la l'ira de Bar- nent, dia 3 de juny, al Poble Es- la coratinsa defen s a dels noidrea inManresa
i Sallent. Cotice de debe, una
Primer, Sahara (C. N. B.). en 28 s.
gadors, que desfeien les Jugades que
celona. Al Palau número 2 de panyul, sie 1 Pare (le Mout jaita.
reparació urgent.
4-1a:
segon,
Bozsi,
en
28
s.
ti-10;
terEs
pot
anunciar,
per
ara,
que
ells creien impossihles de fallar. Els
Montjuie es treballa intensainent
—La cursa ciclista de vuitanta-quacer, Vagó (U. T. E.), en 29 s. 3 - to;
en la installació deis stands, per 16 prendran part la Banda Mu- veiérem més desencertats, no tan pre- (mart. R. Puig (C. N. B.), en eo s. tre quilometres organitzada a Puig
sobretot
deien
les
passades
i
nicipal,
Cataba
de
RiteeceS
-reigambondlstjr,ha
tal que quedin enllestits per a
6 dècimes.
QUE SURT ELS
mica i Plaslica i el Grup de litt lt_ xaren entreveure que guata CO posen a
estar guanyada pel jove compatrici
aquella data.
metres
lijare
internacional
200
d
Mear
hrut
tatab
eón
els
amos.
Antoni
Planes
i
Pons.
La
sahaterta
de
l'Euzleo-Balzokiii.
Ele
.fols aquells organisrnes i miPrimer, Szabado, (I'. T. E.), en Sitges, que hi té una important suPer contra, al nostre equip hi haD I JOUS
all res elements seran anuncials
liteis que han de concOrrer
dues més coratge i decisió, tant en 2 III. 28 s.; segon, Canilla (C. N. B.1. cursal, oferi un valuós troieu.
acial.
Saló j que encara no han inicial
—L'Atlétic de Badalona es desplal'atac com en la defensa.
en 2 1.11. 35 S. 8-1 o ; tercer, Calmejas II,
Continuen rebent-se donatius.
la installació «al pregats
L'ombra espnruguidora de recluir, en 2 ni. 40 s. 4-10; quart, Cairol, en ora al nostre canip, diumenge, en
fer - ho des de delnh, dillunS, !in- itt I lista deis gneis será publicada Alongares, nue en el primer partit in2m. 40 a. 8-to; cinquè, Blau, en 2 na. interessant encontre amb el Centre
vinent.
d'Esports local.
.)
mediata nient.
fluencia tant. ahir no existí gens. E; In s. 6-(0.

de Calalunya, senyur Llnis Cuni-

GIRONA

Al torero Gallo li embarguen la paga

Un

delSin-

dieat General de
Tèenies solare la industria sidertirüica

TORTOSA

El darrer festival amb
l'Uzpesti ce Budapest

Escorcolls i bits
clandestins

cual

el senyor
Pita Romero a Roma
Avui marxa

Madrid, 26. — Aquesta tarda han ceiehrat una extensa conferencia els senyors Rocha i Pita Romero. Cont és
eabut, el senyor Rocha substituirá el semor Pita Romero en la cartera d'Estar
durant l'estada dcl scnyor Pita Romero
a Roma.
Demi, a les deu de la nit, ernprendrä
el sea viatge a Roma el senyor Pita
Romero. Marxa amb carä'ster d'ambaixador extraordinari, per tal de negociar
el concordar d'Espanya ambb la Santa
Set/. Acompanyaran el ministre d'Estat
la sera esposa i els senyors Mora i Valera, del cos diplornátic, i el secretari
politic del senyor Pita Romero. El ministre d'Estat des de Paris mareará directament a Ronia, on romandrà dos
meso; aproximadament.
El periòdic "Luz" recia( el rumor circula: en els passadissos del Congres, 1
dio eue amb motiu del viatge del senyor
Pita Romero es pensara enviar a la
nostra arnhaixada a Roma diversos tapisos del (recee artistic nacional. Suposa
que cas déser certa la noticia es donará a l'assumpte la deguda pahlicitat,
expiicant les canes existents per a aquest
trasllat.
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
gula interesal la publicaci6
mediata de les notes que ens envien que els originals han de ch.
rigir-se tots a la Redacció, Corta
Catalanes, 389, ter ois, abans
de les nou del vetpri. Els que
ene arribin mea und d'aquesta
hora o vagin adreçats a la impremta

Segueix sense trabar
el cadáver del caporal
d'aviació Sales
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projecte de Lit y ino a la Confe-'Mussolini parla- Bulgària i Iutoslitvia
Desarmament es crea que a la Cambra--de-ciadel conelouen un traetat

l'assentiment general
onverses

de Barthou ami) Ruchdi hei
i Norman Davis

tr.

• I.

E L PERFUM
DELICIOI
QUE MAI NO

. .3e la represa ginebrina Tac.;;naties ha entrat en una fase
scurs de Barthou al Palau
uI dubtes i ha reforçat la
Barthou ha desmen.."-s tendenciosos que atribu:en
, ..:oes de guerra, i ha coujirrean!¿. en l ' ‘'Xit d'Un
Les CJIIVei*Ses del rriats,-, Norman Dosis ¡ Runhdi
cr Es!rangers de Tia... nanvolinclit, sobre la
'fi ri:1:Cia del Desarmoque hi senil presentat
• EuJara e;n es coneix el
Projecte , que ha de:venial
però el Daily Herald,
infernial, d111 que es
'Nena de transformació de
omeral en Coonssió de Seles 'tocinos ¡han de divieups: cl de tot el »ion per
7 - 'orachi comuna per al 'min..- la pan; el de leS nacions
5. de les N. ; que sorespectar el pacte, especiali to, f, jinahnent, el
• -os europees, que s'obliguen
ajuda c,s Veventualilai d'u-

pels sentitnents que en elles
s'havien posat de manifest respecte a Turquia.
Quant a l'entrada de la U. R.
S. S. a la Societat de Sacions.
Turquia desitja vivament que es
preduedai aquest esdeveniment
tan important per al mant en iment de la pan.
Entrevista amb Norman
Davis

A les tres de la tarda el senyor
Barthou ha conferenciat amb el
senvor Norman Davis.
So ha estal facilitada cap nota
sobre aquesta conferencia, però
en sortir. el senyor Davis Ins leelarat als periodistes:
—El ministre francs crAfers
Estrangers talla explicat la posiebi francesa a la Confen)ncia
del Desannament, posició que ja
vendan', peri, que he linee la
satisfacció de sentir definir de
viva veu pel senyor Barthom
La Conferencia naval

- • , fente. que hauria de trece- reduce:O .1- 0s7dadie ld S, SOJALondres. 26. — El redacto'
diplomPlic del "Daily Telegraph ': - S ara COMpel amb
/cs ['cito Entcsa i
diu que es molt probable que
Stni aCCePlat, t'II ye- Espanya 1 tres Repúbliques més
;
r(s nacions. Anglaterra sud-americanes estaran reprerer. SegsMS
•.sr,,,,,Jtre's pels

sentades co la príoxinia Grade_
Kmeia Naval de l'any I 9 3 5.

suscitada pel reaSdidinent
a resalta amb l'aplieaci6'del L'Ir. Hendcrson arriba a
Ginebra ::
;"ersalles.
GinJ:Ta es coneixeran els
liinehra. ¡'6. — Aquest ma ti
test pacte.
ha arribat en aquesta capital el
Norman
Da:
is
;nutria
..uns,
president de la Conferfm c ia del
. ,osevelt l'o:nar r a dr: renolDesarmament, senyor Hender: Miciativa, ja que els Estats
qual ha desinentil un:: ve• t"'Z entrar iiiiiremen t en ia son, el
gada r.hs que litigues el pronacians.
77: oaria

la situació

(Ve

Roma, 25. — En la sessió celebrada
aquest mati per la Cambra de Diputats
el President ha donas compte que ei prefezte del Palau reial havia enviat una
comunicacir5, participant que la princessa de Piamonte havia sortit ieliçtnent
del cinque mes d'embras, noticia que ha
estas acollida amb mostres de gran entusiasme.
Poc després ha estas comunicada
notiCia per radio i en edicions extraordinàries dels periòdics, i ha estas acoliida arreu amb gran satisfacció, la qual
cosa, segons els diaris, demostren els
Hnos d'afecció que uneixen el noble amb
la Dinastia.
S'ha entaulat un llarg debat sobre el
i,rojecte de hei pel qual es declaren d'utilitat pública els treballs de construcció
de la Casa del Licsor, que haurà de ¿crin de local social al partit feixista i
d'Exposició de la revolució feixista.
El debat s'ha referit a l'arquitectura
del nou ediiici, i s'han manifestat dues
tendències; finalment ha estas aprovat e'
pro;ecte per aclamado.

Budapest. 26. — Noticies que es reber.
de Bucarest assenyalen com a greu la
sitnació ¡sol tica de Romania, a con,enencia del descontentament existent a
l'exercit. motivas per uns ascensos Que
es consideren arhitraris. Segons les nvteixes 'naves, el mariscal Averescu visita
el rei per lliurar-li un document de

Una nota de Bolivia
sobre el Chaco

les retadoras que existeisen
'flurquitt 1 Ittissia.
d'esperar que aques:,
en primer pla
" i1,•- t iú es trobaria internacionals
'es converses

relebraran. tant a Gi110-

4L)

crrc-

Darrera Hora

responsals de diaris madrilenys

nari per la impressi6 de facilitae,
i de familiartat que donen a l'espectador; el número d'equtactei
d'alta escota, els cavalls del fin,
del senyor Hagenbeck, les foques, el $ trapezistes. els camells,
les zebres i els cavalls, el poney%
i d'altres que el públic aplaudí
Hargament 1 seria llarg de detallar en una nota de darrera hora,
Els invitats sortiren compla-,
gudissims de la vetllada i, natu,
ralrnent, del seu pròleg, i anaren,
abatas de retirar-se, a fer-hO
constar al senyor Hagenbeck, que
lambe eslava, no cal dir, ben
content de l'entrada, és clar, que
havia estat bona cona era d'esperar.

L'agitació va nartieularment dirigida i estrangers per tal de celebrar
l'exit que el seu eire ha tingut
contra la senyora Lnreseu.
a Barcelona.
Berlin
::
Gocring cap a
La llarga taula ton disposada
Budapest. 26. — Armesta tarda el a la tetuda que serveix de bar,
senyor Gocrine ha marxat cap a Ber- guarnida amb plantes i m'ab les
banderes dels paises visitats pel
l mn. en el seu avi,') narticular.
Ha dit que la seva visita a Buiapest circ. Van seure a la presidencia
Tenia caràcter particular: reri, se san el senyor Lorenz Hagenbeck. el
rase ha visitas el Regent. el President del president de l'Associació de PeComen i altres nersonalitats.
riodistes. senyor Costa i Déu.
El senyor Goering abano de rnarxar el senyor Herbert Hagenbeek. fill
AGRE8810
ha remarcas cure l'amistat entre Honzria del director, el cap de prernsa
Ahir, a l'oficina de Telegraf%
Alemanya cada con és mes ferma.
senyor Waldemar Troebs, el re- de :Sabadell el repartidor de te-

Continuen eis
onferieneia d'estu- disturbis obrers
dis internacionals
a Ohio

en la clausura de la

París, 2.6. — M. Herriot ha presidit a la Sorbona la sessió de clausura de la Conferencia d'alts estudis internacionals, convocada per l'Institut
de Cooperació InteHectual, a la qual
ha assistit els proiessors de ciències
potingue; de quinze paisos i cinc institucions internacionals que han examinas el problema de la seguretat
cotice tira.
En el seu discurs M. Herriot ha dit
que no ha perdut la fe en el dret
i que el decepcionen certs retards
que només poden impressionar als
homes de conviccions poc fortes. 1.a
guerra es un costum barbar que la
estralls en el mon ningú no sap des
quan. La pau tou promesa en una
frase famosa que he volgut citar diverses vegades a Ginebra: "Pau en la
terra entre els !mines de bona voluntat". Potser la humanitat ha d'esperar molt temps encara per tal de
realitzar aquesta pan, però hi ha homes que mentre visquin treballaran
perque aquest ideal sigui rimidainent
un ¡es.

presentan de l'empresa senyor
Diersen. el domador de tigres senyor Matliis, 1 alguttes belles senyores i senyoretes.
El sopar, que fou excenent i a
l'alemanva, transcorregue enrnig
de la mis gran animació, 1 després d'oferir-14 el senyor Ha-

legrames Just Seivar Díaz rengogik un tret de revólver contra el
cap de l'es/atentada oficina, Pau
Sanchez Velazquez, ¡ el ferí lleugerament del cap. El mäbil
l'agressió fou perqué el senyor.
Sänehez havia amonestat el referit repartidor per qüestions dei
servei. El propòsit de l'agressor,
era, segons sembla, geguir
parant contra el susdit senyor,
Sänchez, però l'arma ti falla i no
rogué disparar mes que el primer tret. Räpidament fou desarmat pel personal de l'oficina
I !hurra a les autoritats,

geribrcli 1 d'agrair-lo els pedodistes. el senyor Mathis presenta
a trulla els tigres mes joves de

la seva coneeció. dos tigrets
lOhio. EE. L'U.). 2rr.—Dusis mesos, d'una bellesa i
rant dues hores els vaguistes de la d'uns
gran i3brica d'aparell; electrics van una gräcia extraordinhries, als
estar apedregant la guardia nacional mutis els assistents obsequiaren
amb plals de nata t maduixes
Itant;ant-li pedres i ampolles.
1.a guardia va irr sis de les bombes — amb les restes dels plais de
lacrimögen i fins mitja nit no va po- nata i maduixes — que els joves
der aconseguir ;me disminuís la vio- tigres agrairen. d'ells vessis
lencia per part dels atacants.
unes guantes copes i arma una
En els incidents d I ahir s'Itan regis- mica de rehombori. ben comprentras 130 i cal remarcar la ;non sible en una criatura a la qual
d'un obrer esquirol que va esser
fan sortir ile nits • a la qual els
Ituxat pels vaguistes.
Fin; ara les gestions de Mr. Ladee folOgrafs s'entesten a fer un retrat
al magnesi enmig d'una colla
Taft, fill de l'ex-presitlent deis Estats
Units per a trabar una soluc:o al le rieseoneguts.
Acabat el sopar. els invitats
sa g nant conflicte no han donat cap
resultas.
assistiren des de les Holges de
El senyor Green, president de la pista al nou programa del eire.
Federaci‘i Americana de Treball din Entre els números que més cri-

Otte la responsabilitat de tot el que daren Eatenció cal citar el deis
passa es deu a la ressistencia oposada Ile o ns i el dels tigres. extraordipels patrons a reconeixer el dret
dical dels seas cperaris.
Davant el rumor que els vaguistes
disposaven de metralladores, s'ha mosota la guardia nacional i stin EL PROGRAMA DELS
CODOS I ROSSI VOLEN bilitzat
freoiients els escorcolls.
Les proposicions de pau presentades GARIBALDINS ES LAMISBATRE EL RECORD EN oda
tut itianCers nomenats per l'Estat
TAT FRANCO-ITALIANA
Federal p er a intentar solucionar les
LINIA RECTA
razues plantejades no han estat acl'avis. ti,. — Fas ztntios gaviceptades pels v4,vtristes.
ha voluntaris
Le Bourg,e1, 26.—Els aviador,"
italians
durant la guerra. han
codos i Rossi tenen e propòsit
arriba, per tal d'inaugurar el
d'emprendre el vol a trene d'alba
a bord del ti l o/to l da -Josep Le; SEGUEIXEN ELS DISTUR- monument als setas morts al

13rix" per tal (l'intentar t'aire el
record mundial de distäneia en BIS OBRERS ALS EE. UU.
I j islo 14 . eía SOUSC escala.
sis nitt
T .. 10(11 - ,
El lloc d'aterratge que esperen
aeonseguir ;sera, segons setulda, obrers reprodulren ahir a la tarda els desiuylees ffel tnuti davant
San' Diego (Califórnial.
1111;1 mantitaeltira de material
La pedida es va veure

CAP A LA SOLUCIÓ DE
LES DIFERENCIES ENTRE
LITUANIA 1 POLONIA
Varsövia, 26. — Aquest mati
ha conieneat la Conferencia de
fronteres lituano - polonesa que
tractara sobre els diversos ineidents de frontera que han
ocorregut en aquests darrers
temps.
rfirr¡t a
La Colifediteia
Zawinchy.

EXPL0810 D'UN ARTEFACTE
Adir, a les onze de la nit. ten
explosió un artefacte que havia
estat coflocat en un moler de:
Can Baró. acuse que hagi ocasional victimes ni desperfectes
d'importància.

DE MADRID

L'afer StaYisky

. • ementiri del Pere I.aeltatse.
El general Garibalrli, cap de la
delegarle) d'ex-erunbatents itaMilis. ha deelarat que el programa dels garibaldins és vetllar
per l'amiste fi-aneo-italiana.

Madrid , 26. — Al migdia han e tat a
la Direcció general de Se guret at conSeccionant amb el cap superior de Policia els inspectora enviats pel Govera
frances pera practicar determinades gestions relacionades amb l'afer .5tavisky.
lnterrogats pels periodistes, ¿len mostrat amb gran reserva; sabem que han
aconseguit concretar la intervenció que
en rafer Stavisky siegue el senyor Del
gado. Aquest senyor sembla que ha
efectuat alguna pignoració de joies
Londres. Seas dubte per a pagar els
seus serveis Stavisky envia a >mese
sentar uns bons de l Ajuntantent del
Banc d'Espanya. perb el senyor Delgada
els ha rebutjat. eD totes aquestes actuacions sernbla que no es dedueix culpabit
litat al senyor Delgado, tota veg ada que
obra ‚erige coneixer que Stavisky actuava t'ora de la llei.

rie.

e

obligada

defensar-se ¡ disparii le S• arMPS. Rests il
l'erils qua tre
ohrers, Lii nitro ollefq . /.055111lä

EL

ti

d'un eop de maä.
Després d'unes llores de !railslian registrat tunas
desordres en aquesta poblaeiä.
31i1 cinc-eents vaguistes d'una
Companyia d'aparells electries
han apedregat els edificis de la
Companyia i els soldats qtte estaven enearregitts de la vigilancia de les fabriques.
Els soldals no han contestal
a ragressiä per evitar nisus vesN'Ud

SULFOPILOL
Remei cientific
contra la calvicie

Saltiv . /115 de sang.

llan estat detinguts 53 vaguisles.

ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ FRANCESA DEL
SARRE

AIRES/1 tots els calbs ho són per la sebo>

rea, aquesta hipersecreció del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es el comencament de la
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre especic.ic contra la se.
borrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament au e permeti utilittar aquestes
propietats del sobe: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, donci, un pro;
ducte empiric, casolä, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel centran,
está fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatóleg Dr. Sabouraud.
Es l'ilnic remei que li aconsellerä el sets metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, denles, sempre
I perfectament el cabell net í sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior,
O

AUGMENT DE LA POLICIA
AUSTRIACA

París, 26.—L.1ssoeiacin franViena, 26. — II ministro de la
ARRIBADA DELS SAVIS cesa lob barre celehrft ultir a la
Sorbcont una assemblea general Segurelat ha ationeial que els
FRANCESOS QUE ANAREN en la quid feren ús ae la pa- efectins de la l'olida vienesa se11101t aviat augnientats de
EL TERRORISME NAZI
raula el linead coronel De la RoA MOSCOU
que, el senyor Friburg, Edgar 6.000 a 6.l00 homes, 1 els de la
A AUSTRIA
Hedor i un sarrenes que fOu ro- gendartueria de tot Austria, que
lad() de les aspiracions del Sar- representen 5.000 homes, senil
La
Delegaci6
ofi26.
—
Pariä,
Viena, 26. — Continuen egine•
re i de la politica de coaccions

les Cancelleries, ja
lotes les difi2tillatsnos han
lellt-ne t'umbrosos atemptals
resoltes.
terrorisles.
Rudchy
de
La Central eléctrica de BrauD eclaracions
nau, lloc de neixeinent del cantellerHitler, litt sofert gratis
El senyor Rudelly Bei Ita
danys a conseqüencia de l'exploRessat a un representant de sió d'una bomba. Durant algu* Agencia 'lavas la seva satishores la poblad() ha quedat
l leciä per les declaracions que nes
senyur Barthou ha fet d'avara completainent a les fosques.
A l'Ajuntament d'aquest a ca41 Garufea respecte a Turquia. pital
ha eSCIalitt una if II l'a bt,111tirrnant que el seu país expeliolii6$ 11;1
r imenta arnb tota exactitud el ba, que, b0140Sainelii,
'e. nlit de les paraules prounn- causal danys meteríais.
altra tromba l'a fet exuntes pel ministre d'Afers Esplosiö a la sala de testes de l'Es' l' a nees trances.
Ha afegit que les converses cota Superior d'Agronomia s lia
, 'i stingudes anal) els senyors eausat danys materials d'impor
sense produir
a rthou, Dournergue i Lebruts lt länciri,
ist os,
hallen produit intima salisfacciA

..:1 ..orn a

queixa de l'exerci t . i com q ue el dit ma
de la Guerra. con.;-riscalémnte
q ue ha realitzat la g esti6 sense que 11,sabés el president del Consell, aquest
exi g eix la dimissió d'aquel'.
El President crea que s'està preparan!
una vasta maniobra política contra ell.
i que el mariscal Averescu, en companyia
sraltres elements. intenta establir unregim de forca.
DE BARCELONA
Segons un peribdic. els elements
la Cnirdia de Ferro romanesa continuen
UN SOPAR
desenrotllant una accisí vignror:a als cel-AL GIRO FIAGENBECK
eles militars.
Com que el govern sembla aue és intAhir al vespre el director del
notent ner a Iluitar contra anuesta agi- Gire Hagenbeck convida a sopar
sació. aixe es crea tue Pot hacer con la premsa barcelonina i els cor-tribuafelpdconiçae

Un discurs d'Herriot

riaga, delega t espanyol a la COn- guida per a disminuir el mea de la vida.
El Duce ha aiirrnat que cal absoferi.mcia del Desarmament.
restahlir requilibri del PresA dos quarts Tonze de la hit lutament
supost, i en referir-se a la batanga coha rontinuat el seu vialge cap mercial, ha dit:
a Ginebra.
"Va matt malament: entre els reméis
en presencia 'na un. que es el de
més importäncia: el de la desvaloració.
ItMia ha pres ja posicions, i es pronuncia contra les monedes de cautxú.
La Història ens demostra com semblants
mesures no poden proporcionar més que
que han trctat els dos
allenjament momentani."
un
1:
ministres ::
L'orador es refereix després a l'exd'origen particular.
La Pa 7, — L'Ofr:ina d'intortna- portació de l'or, i din que a Italia la
ben informa l , -asse- clon, de guerra ha publicat el segiient proporció entre l'or i la cireulació is de
comunicat:
cinquanta-tres per cent
les
entrevistes
- durant
"L'acció de Cañada Strongest segueix
El senyor Mussolini es refereix desii n ítut el ministre d'Afers desenrotllant-se
n'oh avantatjosament per
tv turc amb el senyor a les nostres armes. Es recull abundant prés a "certs miserables .' que han lacontra la memela na. t despr e s arnh el Presi- material abandonas per les tropes ea- bond activament
i aiegeix que avisa es prendran
del C.onsell. els estnentats raguaies en fuga. Eins a aquest momem cional.
sobre el particular mesures que es pud'Esta', en un arnbient el nombre de presoners Pasea de 2000,
.
blicaran en el Diari Oficial.
cordialita l , han esa- entre ells mol, oficials. Han estat capL'orador avorda després les qüestions
turades dues cnIumnes de 21 ea:1nm» que es refereixen a la reducció dels saII 'reos assumples.
que en l'entrevista en- cearregat samb con s iderables quantitats laris dels obrers.
municions. ametralladores i altres eleEi teme del feixisme — diu — és de
- ! ,, s ministres d'Afers Es- de
amb els sofern i ira el restant dirigir-se als ohrers per a dir-los: Feu
- s'lla examinat la silua- ments.
personal.
.
espeeialel
sal-ruin i d'una porcid dels vostre: sa eral d'Eur o p a
Al sector Conehrtas l'enetnic ha fet ari per tal de permetre de sostenir
s,
: relati va a rEuropa ren - tina dernostració de fosca desesperada. batalla
comercia) internacional, que us
esst al,
nue no ha causat ran dan y en les nostres assecurara
trehall confina.
el parle haleanie
linies, les oval, han rebutjat enèrgicaEl
senyor
Mussolini ha recordat a
un deis principals oh- ment tots els atacs."
continuació la politira d'obres públiques
- l'entrevista entre ambseguida per a Iluita rcontra l'atar for:-Alities.
cAs, i ha anuncias que la flota aeria sete nquest particular ennyS Les tropes de l'emir Faical ra renovada i ‚ Inc s'esvornetran noves
debut
construerions navals.
''II I' que despr e s del
Passant després al pla politic, ha dea la Cambra frantesa i del es dirigeixen cap a Sanaa
rlarat que <-11 rejovenir els armaments.
ia.
el
senynr
.rs que pronun c
paix que del roturar; no podrien i'vser
ZírHIC,11 afirman t que Franca no
aillada, Itudelly bei va po- El Caire. 26. — Les noticies que es cornoarats amb el dels Estats Units i
Japd.
lt ixpressar al senyor liarthou reben de procedencia yemenita i saudista
Des del punt de vista filosiafic i espiva crol- coincideixen a apreciar un agreulainent
igusta impressió qtte
paisos balcitnies la nota en la situació de tivantor que en aquests ritual — ha afegit — no cree en la pau
a pertorbar l'at- perpetua.
sa del 1 7 d'abril, per la darers dies ha y ingut
El sentiment de pau té quelcom de
mosfera de pau que s'havia aconseguit
-;:a! Era nça s'oposava al rearma- estahlir entre els dos paisesdepriment: no estimula les qualitats foque Almnanya realitzava
Noticies de Djeddah (Hedjaz) diten namentals de l'home.
No obstant anA l'important pla d'Oels tractats.
que l'Emir Eaical ha ordenas a les seves
durant les converses tropes que surtin cap a Sanaa, capital hres públiques que s'ha tracas, Italia
demostra
que lesitja, per ara, un llarg
l'eventual
entrada
del Yemen. Se g ons aquestes mateixes
s I udi ab
R. S. S. a la Socielat de noticies, hi ha hagas ja cornbats entre periode de pau.
i aquest 85,811111111P 11;1 l'avantguarda saudista i les lances del
estudial amb mes interb, Venteo refugiades a les muntanyes que
.•sser conegu da la inlimilat ..ollen la capital.
or del senyor Ruchdi bey.
els senyors Herriot,
Lamoureux, Bertinou,
- Bastid. el president de les
de Negocis Estrangers del
Loyrot, diputas, rnembre del
:.rnentari Franca - Turquia i
:•incionaris francesos i Sures.
Doamer g ue i Barthou no
z a assistir.

de la p r imera pagina)

No obstant, l'Agència Radon din que
abs cercles autoritzats es desmenteix categimicament els rurnors que han circulas sobre l'existència d'un supc;sat malestar polítie susceptible de produir un
El discurs a'e Mussolini a la Cambra cami ministerial.
italiana constitueix toia conlessió —oblide l'exbrelt,
J;aia Per les eircionstancies, is ("lar — ReorganazacI6
Bucarest, 26. — Durant l'estada del
de la aren situacid económica del país,
cosa que vol dir el Iracas de la politica director de la fabrica d'armes anglesa
financera del feixisme, Entre les causes Wiekers. a Bucarest, aquest senyor
predominants de la crisi hi ha la entit- estat rebut en audiencia pel rei.
El dit director ha celebrat ta;nhe
coció elevada de la lira, que Ira costal
entrevistes amb diverses personalitats miLi l'erari sumes enormes i ha afavorit el
litars romaneses. especialment arnb els
marasnie industrial.
fisiniitIdS peedSCSSi- ministres de la Guerra i Arniamerm..
La reservo er Ib
Aquestes entrevistes han tingut per
Z - dindlii, i avni sois d'un 53 Per cela,
en Ilnc del 80, coto hau r ia d'esser, 1 objecte tractar de la reorganització
malora' ai.r3, Mussolini anune il ii ne. l'exèrcit romanés. reorganitzaciés iniciacessaat de IIOUS armanients. .tural- da sota el govern del sem or Tatarescu.
nient, per ai.ra of irma que no ;ref. en i que inotivä el viat g e del ministre rola pu eterna, per10 la pau i.s depri- n/ares a París.
men'. Ar.r3 i tu vol dir que qualsevol dia Una informaeló hongaresa

pOsit d'asociar-se a la idea de
t. : ainetre al Colasen de la b n .ele- El discurs de Mussolini
tal de Nacions l'expedicnt retaEl senyor Mussolini ha llegit després
lit, al desarmament.
a la Cambra un important discurs sobre
la situació d'Italia en els dominis econGfAadarlaga a Paris
mic i financer.
7 Ruchdi bey ha estas chut
La primera part del discurs constifle :MaParis,
tI.
—
Procedent
. M. Doumergue.
tueix una iastiticacil de la política se-aAor tnrc ha ofert un ban- drid ha arriba! el senyor

— M. Barthou ha celebras
• ; • 1 una entrevista mal el mi
Negocis Estrangers sebey, que anava acornpanyat
.
sudor de Turquia, sentar

de comerç

co-económica
d

surli utu article dient que is ¡'haute
pacifista del mili; encara que, a dir
l'ilat, Europa 110 ha Cree' mai gaire en
agites; pacifisme.

ACABA
D' EVA P O R AR/ E

Ha afegit que trua la ¡noticia
cial de savis fia»cesos que ha (pie vénen practican'. els naciopres part en les cerimònies d'a- nal-socialisles. Acithä dient que cona Its gendartneria seran (1011coslament intellectual francoresultat del • lehiscit it la con- les d'aulonoUils ràpids, de pissovifnic, ha arribat a Illinesta ea del Sirte posara a prova
toles ametralladores i d'aparen,.
capital, procedent de Moseou.
toritat de la Societat de Nacions. de '1'. S. E.
Una nota del Paragual
Ginebra, 26.—El represeplant
ELS CRED1TS ANGLESOS del Paraguai a lit Socielat de NiiCÁRDENAS EMBARCA
cions ha informal novantent
A XILE
Colasen ele Forganisine ginebri
CAP A EUROPA
que a conseqüencia de l'actitud
Santiago de Xilit, 28. — El mi- adoptada per Bolivia, i segund
Nova VOrk, 26. — El senyor nistre de Finances, Itoss, l'exemple d'aquesta, el Paragual
Juan Francesc Cürdenas, non tui manifeslat que el total dels es y eti obligat ti no observar
nglesos hloqueiats a Pli y ers eh set' tolve'rsari les res
aniltaixedor d'Espanyte a París,
ales del (Iret de gents que es troha endierca , atol' la SPVil esposa Xile pugen lins 5-11i1
bard del vaixell p(2509, VIIIv11111111 11 1110 Ihr 127, l'en en vigor en els paisus civi•au
litzaats.
pesos per !Hura esterlina.

II mine d'etpeelfig al prea de MI $t

te-•,l-ese

LA PUIILIOITAT

DiuMenge, 27 de maig de 193

BARCELONA
Pels Centres Oficials
•ENERALITAT
Presidencia. — Avui el senyor
Companys anirà a Ripoll per tal
d'assistir a les festes quo amb
motiu del 93 aniversari del
assalt, saqueig, ineendi i destrucció de la vila per les hordes
earlines, ocorreguts el 2 7 de
maig de 1839, tindran lloc a
l'esmentada vila.
La reunió del Consell d'Agricultura, Namaderla I Pesca. —
Seta la presidencia del diputa!
senyor Galés i amb assistencia
'dels senyors Josep M.
Eduard Simó. Llorenç Badell.
Francesc X. Riera, Antoni
Feliu Roig. Joaquirn Pou i
Josep 31. Soler, es reuní el Consell d'Agricultura. liamaderia i
Pesca.
Ultra els assumptes de tritmit.
es prengueren els següents
aenrds:
Oferir als representants de
Catalunya a la Comissió Mixta
de Traspassos Yassessorament
teenic que en les respectives esperialitats puguin aportar.
Organitzar la Secretaria del
Lun gell.
Sollicitar del Conseller d'Economia i A g ricultura la possibilitat d'augmentar el nombre de
vocals del Consell amé represenlacions d'altres sectors de la

producció.
Nornenar els vocals que han de
formar part de les Ponències
d'Agricultura, de Ramaderia i de
Boscos, que s'establiran en la
primera reunió del Consell.
Encarregar a la Ponencia formada pels senyors Gales, Bartell
i Roig, 'estudi de les solución:
a l'actual crisi vinícola, tant el,
els cas que el &j'oven Central
reconegn¿ a Catalunya la deleguió de l'aplicació de l'Estatut
del Vi, com en el cas contrari.
Encrananar a la Ponencia Forestal, l'estudi d'una hei per al
rescat dels bens comunals.
Pasear a informe dels vocals
Senyors Badell. cap del Servei de
Viticultura i Enologia, i Riera,
tap del Servei d'Arbres Fruiters
les conclusions adoptades en les
assemblees celebrades a VilaSera de Solcina per la Unió de
Vinyaters de Catalunya i el Comité del Vi de la U. S. A.. conjuntament, i al Prat de Llobregat
pel Comité de Fruites i Verdures
de la U. S. A., que han estat presentades al senyor Conseller
d'Econornia ¡ Agricultura de la
Generalit st.

cid el senyor Frederic Montpeat,
de l'Institut d'Acció Social Universilltria i Escolar de Catalunya.
El senyor alcalde els desitja
bona estada a Barcelona, i els
visitants t'oren despree acompanyals a reeaarrer les. principals
dependancies de l a Cas a de la
Cittlaf.

Servei Meteorològic
de Catalunya

Cursos i Conferèneies

Ambdues conferencies form Ilaria
ment aplaudides per la selecta ce,
currencia que hi assista

ASSOCIACIO DE PERITS I TEC.
A L'INSTITUT D'ESTUDIS CO- que són en certa manera el comple- NICS INDUSTRIALS DE CATA,
MERCIALS DE LA GENERALI- ment deis coneixentent3 adquirits arnb
LUNYA
TAT DE CATALUNYA
un estudi previ de la Gramática.
-Aquest cut-set es, dones, interessant, Curset de Maternätiques aplicades
A Castilla s'ha format un míniConferència d'Enric Ribes i Virgili sobretot per a aquells fItIe posseeixen
la indústria
mum baromietrlo sota la Influencia
del dual ha augmentat /a nebulesItet
El conferenciant comeneä posant ja un cert domini de la llengua i es
Les Ilieons d'aquest curset, que prt
a teta la PanInsula Ibèrica.
prnposen
eixamplar
la
base
de
Ilurs
de manifest la perita participació que
Lea aItes presslons catan anuafessa el senyor Josep it. Giol,
de. a lasst d'Irland• I produeixen
té la banca catalana en el moviment estudis. Seran objecte principal d'es- ran continuades els vinents dimana
tudi les segrients matataes:
bon tomos a lea Illes BritanIgUes
bancari
del
nostre
prepi
pais,
car
rea
do3 quarts de vuit del vespre,
• Franga I ale Falsos Balaoe,
Algunes particularitats de la Llensulta que solatnent Ii correspon cosa
A Eeoandine y la u • Al•many• t'Iten
l'estatge social de l'Associació de pa
eatablert venta del sector nord, que
d'un 25 na, melare la banca peninsu- gua catalana. Barbarismes: de lexic, rits ¡ Tecnics Induetrials, Rambla del;
produeixen un notable destina de
lar no catalana n'abaorheix un 35 %, fonètics, sintàctica; exposició i cm, Estudia, 12, principal. En la se'r
la temperatura, el qual, e, estenles olientes de bancs estrangers a recció d'alguns dels niés estesos. del dia 29 seran estudiades -Algrine's
dre', per la resta de l'Ottident
d'Europa pot donar lloo a la formaBarcelona en altre 25 Ta, i un 15 % Construcció: idees generals; vicia més aplicacions practiques del metode
cié de tempestes.
el Baca d'Eapanya. Els coeficients de freqüents catre els escriptors cata- tegral, i en Ilieons sucesires: "Tea
proporció entre els capitals i les xi- lana. Regim de certs verbs. Correc- rin de la interpolació", i final.
;res de comptes corrents són baixis- ció de textos defectuosos. Traducen) "Les derivades parcials i els erren
88888
ESTAY DEL
sima rtnitjana, t atub tot 1 esser de textos espanvole.
El Curset constará d'unes 8 a to dohservació".
A CATALUNYA. A LES VUIT
prou baixes les zares de capital; i lliçons.
que seran donades els dintarts
14a augmentat la nebulositat a tot
reserves.
a les 720 del veepre. Per
Catalunya sota la influencia de la
S'ha arribat a aqueata situaciá de- ai dijous,
d•prass16 berometrles de Destella.
PER A DEMA
altres
detalls ¡ inscripcions, a l'Asprimida a través de continuades
Ele y ente sán flulao" I lea temProtectora de l'Ensenyança
peraturos, en conjunt,
cissituds. Cada desastre ha anat acom- aociació
Catalana.
deis
Arce,
número
1,
carter
‚'San
r.4
heces
En les
panyat d'un retrocés noetre i un avanç
Collegi Oficial de Llevadores d4
regIstrat alguna rulasts de caràcter
de la banca forastera. 1 no hi ha po- telefon 18862.
tempestuós a lea comarques pires
Catalunya. — A les 18. confereata
nenques.
blació catalana de certa importancia
pel doctor J. Muñoz. sobre e: reza
Temperatura mdelme d'ahlr: 23
SOCIETAT CATALAN.'
que no s'hagi vist Ilatzerada pel fin"UUter en la mecánica del part".
oteas a Entona; mlnim• d'ayul,
DE PEDIATRIA
gen, i en aquestes circumstàncies és
graus a/ Port de la Bonalgua.
Academia de Jurisprudencia i
-molt dificil de convencer la riostra
I Lee obaerescions art temps a
Conferencies al Casal del Metge
gislaci6 de Catalunya. — A les
gent que ha d'easser millar compresa
Bar,etona, a les set. van a la Capla
sala craetes, del CoRegi de Nona,
¡ millor servida per la banca de casa
otara ea la puntera pag ina )
Les dues darreres coMerencies ornostra, u aixf ella es ven voltada de in ganitzades per :a Societat Catalana de de Catalunya (Notariat. .0. el seeyer
Gerne donara ea
desconfiança del seu mateix
Pediatria araren a càrrec del lletrat Benjami Gener i
Si han de dreier aquest malefici, cal senyor Ferran Basf.ols, secretara del conferencia sobre el tema: "Cana
El lloc escollit (un dele mi
de
la
crisi
del
regim
agrari al
no
intentar-ho
esgrimint
argumente
bella paralges de la 'lastra !erra de panaorierne que no valdrien per a Tribunal de Menors, i del doctor Mi- nedés". Aquesta conferencia fore
es el conegut pel Pla de l'Amoi, res, ear el diner, temorenc de mena, guel Echegaray, metge de la Elida part del dele organitzat sobre :a
contra la Mortalitat
del hose de Can Een.
uro és arnic de sacrificas. Tampoc
El senyor Ferran Bassols exposa "Varietats cornarcals del Dret cita
Les robles que curaran d'exe- de comprar aml) ajudes externes, que amb molla eloqüencia la fructífera catalä".
Institut Medico-Farmacèutic. — A
hilar el programa Seran La li haurien de resultar contraproduents. tasca dels Tribunals de alennes, i doPrincipal del Vallas. L'Auriga de Al contrari, la força Ii ha de venir na a conèixer la seva organització. les 22 sessia cientii:ra ordinario ea
d'ella mateixa, per la sera demostra- I el doator Miguel Echegaray, amb la Tul el doctor Goncal Ojeda i Cra.
Terraasa, La Principal de'Saba- cid pablica tIc capacaat. Eis hons re- parattla fácil, exposä com en porta a llelrni deacabaellara el tema "Eaaa.
dell i la Barcelona (ofirial de la sultats han de venir nontés a base cap a Lia la inspeccia medico-escolar. ciA
medica-.
dassolir tina organitzaria perfertissiGeneralitat ).
lita des de les grane directrius de les
empreses fina als mis peras detall:, 0.9444444.4-4-94444++4
APLEC A PINEDA
que fati ostensible una superioritat
seca absoluta sobre les altres empreA Pineda tindra lloc a% tii. al sea eetableres a Catalunya. I en
PINTURA 1 DECORACIÓ
hose de San' Jautne, el V112 Aplec aquesta gran manifestaaió de seny
ONZENA FESTA DE OEFINIANOP de la Sardana de la Socielat Jo- ordre la riostra banca hauria de cerSARDANISTICA
sentid Sardanistira de Pineda, car-hi dos crani aya/turnes: les despeses reduldes al minim i la nova
Aviii t'Infra Ilne la celebrare:S Ui prendran part les nobles Prin- conquesta
de la caniianea pública.
l'Onzena Festa de Gertimnor cipal de Banyoles i Barcelona AlEls factors de l'organitzaciä bancaViilarroe/, 62
Telefon 33910 I
bar' Martí.
Sardanislien.
ria són molt diversos, i el conferenciant en fin un estudi elevat i tan nUEspecialitat en la pintura moderna I ristols
inicios cona loa possible.
Dernansu projectes i pressupostos
Remarca abans que tot :a necessitat de tenle .113 visió ben preseut dels
dos eiementa essencials per a la subaistincia d'una empresa de qualsevol 1n11n11n111Mn1nn•n••n•n
ordre que s¡gai: la productivitat i la
Sala
qual
contesta
al
senyor
Pott
i
CAUSES VISTES AHIR baten En rearoduim el mes essencial: liquidabilitat. Fiu an anitisi agut de
les caraeteristiquea que presenta la
—
"El procesamiento a que se refiere
A la Secció }a ranera se suepengué el seaor Pou ennstitm e tina presun- productivitat en l'empresa l'anearía i
la vista que eslava anunciada, per no ción, mientras que la sanción de re- insisti amb torea sobre l'atencia preierent que sala de dedicar al problehaver - In comparegut el processat.
prensian pública con participación a ma d'assegurar una nerfecta situaciO
UNIVERSITAT AUTONO M A sataz, anes ale Estueie la:-aversims
per a obrera, tindrà lioc derna. 1.* A la Secció Segona, i davant todos los Tribunalen y Juzgades, que liquida en banca i sobretot al saneia11uns, dia 28, a les nou de la :ea
del Tribunal de Dre i . es velé una le ha sido impuesta, y que es con- ment constant i inexorable de FAcnii.
El Reeter a Lleida i Tärrega. — atara a arree del dacter alee, n
causa contra Mafia Mira i Calderón. secuencia y no causa de dicho proFéu evirlent que l'única possibilitat Altur a la tarda el doctor Bosch anim- Caubet, que desenrotllarà el terna seacusada d'haver furtat un brillant de cesamiento. constituye una sanción de complitnent d'aquestes cines con- pera sortf cap a '1arrega. on dena
güent: Ets mitjans d'aceia dels
casa On aervia eorn a minyona. definitiva, y que motiva estado. Si el dicione primordials és Vordre portal una conferencia, organitzada per l'EsCom sigui que les proves Ii foren fa' sermr Pou y Sabater sr la defendido fins a l'últ.rn recó de les empreses. cola d'Arte i Oficis, sobre "La pobla- jedes del treball. — La solidannt
dels proletaria. — El sinaicat i
vorables. el fiscal va retirar l'acusa- n nn, en el expediente que se le ha Com a exemple alliçonador cita un da tire-romana de t'Urgen-.
sindicali s me. — Idea de la seva tala
seguirlo por el Colegio de Abogadas, gran Lanc desaparegut. que va morir
ció.
al
mati
unirá
a
Lleida,
on
.Avui
cendenc¡a en el Dret
contra cayo falls ce ha alzado pa- a causa del seu desordre. sense culpa
visitará. l'Institut ¡ l'Escola • Nortnal.
* A la Secci O Tereera es consincumbencia
del
Colegió
e5
sitió
del
seu
desordre
de Maga tnés
ami el Tribunal del Jurar per tal nie
i a la tarda assistirá ale Jaca Florals,
directiu j sobretot del sen desordre en els quals actuark de mantenicior.
ENSENYAMENTS
veme ¡ tallar la causa erguida contra cantestar.
comprable.
SaNo
si
por
qui
el
scor
Pon
y
Ja5ep Velasco, acusar d'haver a t e/tinESPECIALS
La dairera lliçó del doctor de Buen.
Entre ele procediments de treball
tar contra la stva "amanta . en una batet se dirian contra mi por la pucasa del carrer Non n le la Rambla. blicidad de su sanción, en cuya pu- ha d'ocupar el primer llac la compta- Tal com esta'.a anunciat, unir al n'ata
Escala
del
Treball. — El Tribura:
blicidad
no
he
tenido
la
menor
parte.
ella
forma
la
base
ad/Ma
les
onze,
el
doctor
Odón
de
Buen
car
Encegat per la geloaia, Ii diepara uns
En este punto salo debo advertirle ilis/canea per excelléncia. Entre les dona la Free darrera lliçó a l'aula que ha de fallar el Concurs obert re!.
quants trets, i la inalfe-i.
a
la
provisia
duna plaga d'auxilat
Les proves, en- arrilades auch habi- que en tanto es ya la tercera que le condicions que ha de reunir citem: la de Biologia de la Facultar de Ciend'ensenyaments generals de l'Ofieito
litat pel Iletrat defensor del groera- impene el Colegio , aparte de los ex- elaredat, el bon control i la brevetat, des.
Assistiren a lacte el rector, doctor Técnica de l'Escota del Treball cin
Velasco, el 5eny r, Vilarrodona, pedientes y causas que tiene en tra- i per aseolir aquest deeideratum cal
feren que el fiscal retir- él l'acusació Mltaci O n. en mis 25 años de vida 'je ponerle una tecnica profundissima so- Bosch Gimpera: el degá de Farmacia, tots els concursaras per al día 5 de
cienla
bre
les
operacions
bancáries,
que sostenia contra el processat. que
doctor Deuloféu, i els catedrática juny vinent. a les vuit del vespre
olegiada, no he dado jamas tnativo
a la ntás leve queja de carácter pro- cia comprable, el5 proceeliments me- doctora Alcober. Fortseri i Palomo. a: despatx de la Direcció de VEscola
ion absolt.
cánica i d'arxiu, l'estadística, etc.
fesaonal."
Entre l'auditori, que campa l'arda, per tal de procedir al sorteig de na
* A la Secció Quarta no hi havia
Els serveis de produccia necessiten feuraven els alumnes de Biologia i
-meracid'oqustblr
a ssenyalaments.
nn gran caneixement de les opera- els que foren els seus alumnes quan ale senyors aapirants per a l'execuza
cinns bancäries a que estiguin arlsd'exercicis.
doctor Odim de Buen explicava la
ASSENYALAMENTS crit s , esperit d'iniciativa i la disciplina el
A continuació, una regada eme
neressaria per atendre les directives dita assignatura en aquesta Universi- blert aquest ordre. es procedirà a:
VARIA
tat,
i gran nombre de professors i
PER A DEMA
de la ui cid Entre elle tenen una
sorteig
dels exercicis a desenredar
:mportancia excepcional els serveis alumnes de Géncies.
lis estat denunciar el sermanari
El doctor Odian de Buen comenea el dia següent entre els aspirants rtz!
de
créelas.
**L'Hora'', per un anide que ha estar
AUD/ENCIA TERRITORI 1L
Un al:re punt que inercia molta recordant les seres primeres lliçons hagin ohtingut els quatre primers
considerat inj y rii, s per a les autoticom a catedràtic a la mateixa aula llocs de la nieta. Cal advertir que ti
'Sala Primera, — Dos divorcis: af. atencia es el del personal. car
tats.
Vira contra J. Hernändez i Lluisa depen l'eficiencia del treball i la mi- nn anava a donar l'aitima. l'any tS8a, concursant que no compareen VenEn
un
magatzem
del
carrer
de
Avelina Carreres contra Enric Pa- llor propaganda a farou del Batir. (eta quaranta-cinc anys, guau ell en mentar da será eliminat del Canean.
*
Claris. Manero 14, foren sorpresos llares ¡ Cetina i ministeri fiscal.
Una part, tamhé molt important, de tenia vint-i-cinc. El conierenciant desAntoni Rodríguez Gómez i Josep
Sala Segona. — Incide/a: Ajtinta- l'éxit consisteix en el bon establiment enrotIlá despees la seya que MiELS ESTUDIANTS
Inieata, en el precia monient que es
gué un caracter eminentment cienFreser contra _lo- d'una bona jerarquia de carrees.
disposaven a cometre un robatori. Hl ment de Ribes de
I per fi, no pot oblidar-se que cal tific. Fcuu inolt aplaudir.
Perramon.
Mana
quantia:
FiloRevista Escolar. — Ha apa: 'en
posseir agrien esperit d'empresa que
foren trobats, també. uns guante de sen
Parlaren després el doctor Font.
goma i altres eines expresses per al mena Rubill contra Pere Eont i Mies doni volada a les aapiraeione, que per seré, degä de la Facultar, i el doctor el -Manera 36, corresponent a. la,
robatori. Rodríguez i Inicua foren gades. Divorci: Josep Caries Noguia damunt de regles s'imposa i porta Bosch Gimpera, els quals enaltiren
d'abril, del Butlleti de la Federal
detinguts i posats despres a la dis- contra Maria Sales i Roe.: ¡ fiscal. progrés i expansió que tanta falta fa personalitat del doctor de Buen, el d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'Este:1.
Menor quantia: Ferran Vila i Maga a les institucions bancàries de casa
posició del jutjat de guardia.
e" C'
qual, segons mandestá el primer,. ha del Trebal (F. A. E. F. T.\511131'.:
,011tra Ni cano, Cavin
nD:tra.
estat noinettat catedràtic honorari de qual es publica el següent
* El jutge va interrogar ahir els
de
viure
dr
realitats
i
qüestió
E5
Editorial.
—
Un
Congtée
que....
la Facultar de Ciencies.
detinguts a la.plaea de Catalunya DoAUDIENCIA- PROVINCIAL
les realitats san dures. Hem de fer
— Breus notes de dineaga,ra
menec alotatrde, Pasqual Nicoläs i
Danatiu a la Universitat. — El del cencepte i madalitats de ii Przdesaparéixer la debilitar de les instiAndreu Cano, acusats d'haver incitat
Primera.
—
Un
oral
per
tiSecció
tucions
bancàries
catalanes
costi
e!
doctor
Rafael
de
'T
tuca
catedrätic
de
el,
petat
industrial.
— Visita i entafi
uns soidats a la edico i insultar
nenea d'estela per al robatori con- que costi. posan( davant de les incalaniversitat de Genora, que ha deis Alta Poma de Bilbao. — r íeguárdies. Vist el resultat de les diE- tra l'elip ti, Matute.
pacitara d'ahir la competencia dels estudiar a fons les lonas catalanes dei ces de la radio. — Pedagogia. —
gencies, dicta ata: de proeessament
Secció Segona, — Tres orals per homes d'avui. Printer, proveint-les dret sard, ha ofert al Rectorat de la
contra D0171C//eC Monierte, per ¡Mú- violació de donlicili, estafa i roba- d'una organazació perfecta que els Universitat autanoma la collecció L'altima etapa. — Cultura. — Fran.
cese Maciá. — Pro-Escola clakriaria.
rice a l'autoritat.
tori contra Manuel Jiménez, Antoni guan n i la confiança perduda, i descompleta de les seves publicaciona, Sis
temas económicos de bases oPtuf"
Sofert i Ermesinda Alvarez. Dos orals
* Pel jutjat número quinze s'ha per urgencia per coaccions i bina- pres, amb aspiracions noves, säpiga en les quals. amb competencia, ha tas. — El primero de maya. —
ocupar el seu 110C on hi tagt narres- recollit les seves investigacions sobre
declarat concluís el sumad instruir ras contra Josefa alome i dalrres,
humanidad en delirio. — Esaort —
contra els set detinguts amb motiu injúries contra Antoni Ruiz i un al- son catalans a servir.
la materia.
Bateas de casa, — Correu del litEl senvor 1/i:es fou molt felicitat
ésva
glie
n le la reunió clandeatina
tre per atemptat contra Josep Ra- pela proiessors, alumnes i nombras
Regraciament a la Facultat de Ileti. — Secciono. — Teatre.
ser sorpresa al Sindicar del Vklre, e: driguez.
Vol
a vela. — Natació. — Base-Ball
a
la
conferencia.
assistí
Dret.
—
S'Ira
reina
a
la
Universitat
rabia: que
anal eata v a clausurar.
Pathal. — Atletisme.
Secció Terrera. — Tres orala per
Mla renda cana. .sub,,crita per :3
Per
tribunal
de
la
secció
ter*
testó, robatori i temptativa de roba- ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE vidua i iills del protessor argenti secera ha estat revocat lame de procea- tori, contra Donato Goclii, Rancho
L'ENSENYANCA CATALANA
II or Rianco expressant als prolesADVERTIMENT
aament dictat pel jutjat número tres Muja. i Eduard Díaz, reapectivantent.
sors i alumnes de Barcelona nur
contra els sis funcionaris de la presea.
Advertir!, a les persOntl a la
Secció Quarta. — Divorci: Estre- Curset sobre -Problemes del Llen- gratitud pel put stum homenatge que le
amb motiu de la iugida que va tenir lla Torres contra María Arnella.
guatge"
quals interessi la publicació unel' acuitar de Dret tributa ai seu eapós
efecte fa a:guns meses.
mediata de les notes que ens en.
Dos orals per robatori i nona cupoEl dirnart, s inent, a V.Associacia amb :nonti de la ae y a mort subtarla a
vien que els origmals han de
¡m'y
ha
estat
ça
Catalana.
la
de
Un:,er.sitat.
sal contra Onofre Toll i Joan 'font. Pr a tectora de l'Ensen yan
* her al dia 18
tots a la Reducid). Catas
asaenvalada la causa contra Antoni respectivament. Tres orals per urgèn- 10meneará un Curset anunciat auch el
Eetudis
universitaria
per
a
cbrers.
Catalanes. saq. ter oía. Iba°
Gil itonclijar. acusar d'un delicte d'a- cia per coaccione i excitació. ineults titol general de "Probletnes del Lien1.a
setenta
thea
del
curset
"Les
idces
de
les
nou
del nuez. : Els Que
tracament. El processat. junt aunit dos i amenaces contra _loan Guillamon i guatee - , durant el qual no seran e,.
ens arribin mis tard d'acuesti
radiales exclusivament Miesticns es- econarniques i el Dret cbrer", que
mes, els quals no han eatat detin- d'altres. la rancene López i d'altres.
donant-se a la Facultar de Filohora o vagin adreçats a la i ltt.
guts, el dia 25 de juny darrer. armat' Josefa Martínez daltres. respecti- trietanrem graniatinls. ans al conPrenita
trari, aspecter. preierentment 1 e lexic. actiia i I letres de la nostra Univeramb pistoles, v an sor ti r a l p a', al car- t'amena
rer de Sant Frederic. del cobrador
Assmnennn•nn•n••••
de la Cambra de la Propietat, Pere
Salvat, i el van obligar a entrar en
una casa on hi harta una vella i dues
Persones més, a les quals van obliga a alear els 1-traeos, i es van apoderar
de la quantitat de 310 pessetes que
nortava el cobrador. El fletar, en les
seves conclusinns. dimana que ae
impoa l la pena de deu anys i un dla
le nresa.
Una aplica al senyer Peu 1 Sa.
baten. — L'advocat senyor Angel Gil
BARCELONA -- PLACA D'ANTONI LOPEZ, 15. --- TELEFON 16556
i Silvestre ens tramet una carta en

Justicia i Dr e l. — Adariment
al decid del lii lt del ines que
son', relatiu .1 les demande a de
revisiú de preu dels contraeles
de conreu, per haver sofert una
utnissiú en la compOsidó
gräfica en publicar-lo en el núUna <tarta del ministre del
mero l3 4 d'aquest d'ala oficial, Japó. — L'alcalde. senyor Garles
corresponent al dia h d'aquest Pi i Sunyer, va rebre una -arta
del senyor Arata :loa', ministre
Cultura. — Ordre establint
plenipntenciari del Japó a Mabas e s ele eoncessid dels peemie drid, per la qual Ii expressa el
anuals de literatura i de mil- ami prnfund agraiment per lea
siea.
múltiples atencions i cordial
Evonoinia i Agricultura.—Or- acolliment dispensat per FAjundre obrita iii periIe informa- !ament i els hutadans de Barrla de seixanta dies perqua lea t'P1011a a l'esquaelra d'instrucció
entitats agrfcoles del Baix Ebr e de l'Armarla japonesa durant la
i els conreadors alai-110s pela sera estada en aigiies del postre
regs del Delta esquerra puguin port. visita i iteres que deixaren
elevar llurs queixes o formular un inesborrable i gratísslm rel lurs suggerencies en rehice', cord en tots ells.
ainb Yac:tuació de la Coniunitat
de Regauts, Sindical Agrícola de
l'Ebre.
Consell de Primer Ensenyament de Barcelona. — ConvocaEl Grup Renaixement ha orgat òria.
Dislricte Forestal de Lleida.— nitzat per a aquesta nit una
¡indiciar de sardanes davant els
Subhasta.
Cates Còmic i Cortita!. del Palaireeció d'Obres Públiques
Carreteres: Anuncis.
- L'Agrupacid Sardaniata de
Pis efectes de reelainació. del re1cm ele ii»anef, constituidos San! Gervaai ha organilzal per a
pela enntraetistes labres realit- aquest a nit una itudicieS de sala
de la Bonanova.-daneslP
zades en diverses n - arteleres
a etturee de la Cobla Popular.
les rrtnarques 11Pi1191111P S.
— Per a aquesta tarda, a les
Junl a du l tires del Port de Tarragona. — Artunci de aliad/asta. cinc. a la Placa dels Brolladors
Administrad() — dcMil 'im, la Serio d'Esports
Edietes, suhl i nstes ienticursaa i Festes "Sempre Amies" ha organitzat una audicei de sard-mes
d'Ajuntaments de Calabinya.
.Administració de Juattria. — a n-ärrec dr la i• nbla La Principal de Barcelnua.
Sentencies ¡ eructes.

SITUADO)

AAAAA ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES 7 MORES DEL DIA
211 DE MAIG DE 1834

LES SARDANES
—

COMISSAMIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
A Portbou fou detingut alta
Per a Meliguel Torre-. el qual va
fugir de la Presó Cellular el mes
de novembre de l'any passat.
El detingut ingressà a la Pie.56 de Figueres, a disposició del
comissari general d'Ordre Pú-

blic.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA

irr la Deleitebi E.pecial del
Govern de la República han estat
expulsats del territori narional
per indesitjables Antoni Costa
Lima, portugués; Euliquio AroEl Secretariat Local. — Han nes, filipi; Eustaeh tac*estat a la Generalitat, per tal de coslovac, i AlOgsini Lieder, alesaludar j presentar Mies res- rna n
pectes a l'honorable President.
senyor Cornpanys, els senyors
AJUNTAMENT
Miquel Roure j Josep M. Bernacho, president i secreta' u. respectivament, del Col.legi Oficial
Visites a l'alcalde. —
del Secretariat d'Administraciú
senyor Caries Pi i Sunyer, va
Local dc Catalunya.
rebre abur la visita de amilanar del
AlaForen rebuts pel senynr
oanisol de la Confederad() Suissa.
yedra, secretan del President, a 3f. Fred. A. UN
Causa de le molles ocuparinns
Tambe fon coniplimentat pel
que en aquel l moment tenia el seny o r Maulle! Fernandez Piña.
senyor Cornpanys.
contraalmirall cap de Iris HoteEl Butileti Oficial de la Cae- les de destructora de resquadra
neralitaL — En el seu número espanyola.
El senyor Pi i Sunyer rob e abir
diluir publica el següent sual mati la visita de 2'? aluntnes
man;
Presidencia. — Decret donara du l'EseOla NOritial del 318 gisteri,
Sant Salta:aria, arómpanya ta
publiritat als del Govern de la
dele professors senyor Ferran
República que fan refer?mcia
Ja valorad() del cost dels Serveis Aguirre i Na Maria Rifles, PIC
d'Aviarid civil traspassats a IJ quals es troben a la l'ostra ciuGeneralitat, i avaluad() comple- tat en ialge de fi de enrs, submentaria dels Serveis de la Guar- vendonals per la Diputació d'afer la presentaqu e lla eintal.
dia Civil.

EL GUST

DELS SEGLES
200 anys d'experlinc lo 1 una
fórmula moderna: Primor. Tradicional 1 original. Untuositot

suprema. Nava sabor. Es un
tònic deliciós per al desdejuni
i per a les cinc de la tardo.

Una nova
sabor

plome'
Alt,.,

Xecolofe amb Set, P U.
Cumbre, Manà, Atmelllot,
A IQ odre.
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BARCELONA AL DIA
Centre de Telègrafs. 4.900; cap
mes angunioses, entre l'abnegada tasca
de la Secció Agronómica, 1.116737;
de l'organització d'un Hospital que, a
F. Cl. Manresa a Berga, 987;
desgrat de tots els esforços i cte tots
Enginyer Junta d'Obres del Port,
el, sacrificis, ja neixia insuiicient per a
1.09125; Fürnent d'Obres i Cons4
atendre, si més no, en la preporci6
"As ala". en Ilast, cap a Oran, de truccions, 33.07118; Regs
SEMAFOR DE MONTJUIC l'Agencia
que li eArresN,Ma. una Poblar ió dolent
cstaran constituides pels delegats de
Marítima Hispano Ame' fäl t ies, 2.19721; Pedra j Cimento,
les Joventuts adherides que presentin
com la que proporciona la postra ciuObservaclons meteorolbglques: ricana; el nord-amerieä. 'Pi'tu- 3.242'23; Josep AlISs, 106.696:'
llar nomenament d'acord amb les
tat.
passatger i càrrega Agustí Germana, 4.542'78; Josep
segiients normes: data de la constiDegut a aix& el que slavia creen A Sol ixent vent al S. E. Iluix, sa', amb un
de l'A- Antoni Busquels. 33.47833; Baile
tució de la loventute nombre dassomal transitori, dificultats passatgeres, tercie seinicobert; al migdia general. cap a Valencia,
ciats; notas de la p er sona a etti ha
encara dttra.-I ja han passat vuit anvsl E. S. E. D'ese, cel atnb celatges gencia Maritima Hispano Ame- de la Propietat. 346'70; Francesc
estat conferida la delegació: signaDurant aquest temps, els nens malalts i horitzons boirosos, i a sol po- ricana; els espanyols "Cabo Pecera. 4.60805; Idea Santalö,
tura del president i secretari respecallotjats en els sotertanis del Pavelló nent 8. E. Lambe' fresc, mar tila- Blanco", anib càrrega general i 83643; Francesc Vila , 250; Com.,
UNIÓ DEMOCRATICA
tMs; segell de rentitat. Aquests
de Santa Victòria no han pogut fruir de rejadeta del S. E. 1' el cercle que- de . transit, cap a Sant Feliu, del panyia d'Assegurances -Le Pa,
DE CATALUNYA
ACTO SOCIAL I BENEFICA menaments /mines seran velids per a
les condicions higieniques desitjades en da ainb boira.'
eenyor de Munid Bosch; els trimoine", 1.000; Joan Cisguer,
l'Assemblea per a la qua: hagin estat
NUCLI FEMENI D'A. C.
El dimarts vinent, dia 30, tindre as servei hospitalari modern. Els estorBaròmetre, 751; - ,, Termeine- correus ''Villa de Madrid", amb 2.000; Antoni Pone, 15.500, 1
conferits.
ces
i
ralmenació
del
Personal
més
dide
l'escota
lloc la sessió corresponent
passatge i carrega general, cap J. Samsó, 2370.
' es-aneja-curen( dels drets polítics
tre, 215.
Article catorze.- Totes les votaa Las Palmas i eacales, i el
zona prorlamat per la Constitueió dons seran nominals: seran secretes de polemistes que sota la' direcció rectament encarreeat de la seva assisMoviment de valxells a posta -Ciudad de Barcelona", amb pasRepública ha tingut, per con- quan ho demanin tres delegacions. del senyor Joan Bautista Roca i Ca- tència ha disminuit, dintre de les seves
Possibilitats.
deficiencies
i
defectes.
Però
a
l'E.
dos
El dijous vinent, festivitat del
de sol. Demoren
• ia natural, la intervencid !entruj- En les votacions s'aplicarà la repre- vall, ha organitzat la Joventut de l'engeneral, cap a
ma- pailebols i un bergantt goleta satge i carrega
Carpas, a les sis de la tarda,
e,
vida pública i en l'organitizacid sentaei6 proporcional d'un vot per titat matriu. Con, de costunt tindrä no t's possible fer desapareixer les
Transtots
dos
de
la
Cia.
Palma,
al local (Iel carrer de Rivade- les rendicions d'un departament subter- liaba que \ l'fifiri en popa, i una
s'efectuara ei repartiment de
s
cada deu asseciats o fraccio major de eiede
dnediterrania.
que no baria estat destinat per a
premis a les atines del Club Fecatataira, que d'ene,i de la A-Va cinc de la joventut representada, da- llei ra. 4, i eOmençarà a dos quarts rani
goleta que va de belina. Pel S.
bespitalitzer-11
malalts
tan
delicats
com
Vela. - El berganti Ralla -Ro- /hm-ti i d'Esports, guanyadoreg
s' :n'ir', anterior o la Dictadura ha- cord amb la darrera liquidaciä men- de vuit del vespre.
els qui hi ha ara, males condicions que rilla balandra que passa a llevant
=
o
Com
és
sabut,
en
la
Primera
en cl sie n p ,camma la igual- sual efectuada madi el tresorer de la
;
i mpossibiliten i un, pailebot de tres pals i una ma'', Cli hast, cap a La Calle; el en el adiad concurs de dibuixo5.
• e :tira deis ciutadans d'ambdós se- Eederació, que llamâ d'esser la rar- quinzena del vinent mes de juny, les dificulten unes vegades
en absolut unes abres, una bona assis- polacra goleta que passen a pu- -Trinidad Concepción", ardib cOr- i pintuees. Entre les nettes assisas. : 3 vist compensada la seto persis- reizt, Cada Joventut membre de la joventuts del Partit U. D. de C. ce- tencia medica, realitzada enmig d'unes ‚leal, i al S. O. una goleta i un rega general, cap a Vinaròs;
tents será sortejat un magnifie
-fensa deis drets de la dono per a Eederació podre optar entre acumular lebraran un Congres, el qual Madre condicions higièniques indispensables.
berganti goleta que vallen de la -Cala Major", andb carrega ge- objecte ofert pels Magatzerns:
,7 'es de Pieenbro.ws afiliades, tant a els seus vots en un o diversos dele- lloc el dia to. A l'objecte de mune'
;
el
"Rubí",
a
Paltas
han_
Alendanys. Acte seguit la amicap
heneral,
5,,Itit de fora i dos bergantins
N. é5 possible. o almenys no
it Central co,,: a les organitza- cats. fine a un máximum d'un per nar els compromissaris de l'entitat
inatriu, el vinent dimarts, dia 3 0, ce- r¡a,d'esser, continuar d'aquesta manera. geleta que van en popa: dos pai-, mal) ciment, cap a Valencia; ei nada serä obsequiada arob un
eis rdherides de la nostra cinta, i de cada vot a que tingui dret.
1;afluéncia crinfants rnalalts als nostres lebots a motor que Nhlea al port -Media Rosa", andb ciment, cap festival, en el qual prendran
lebrará Junta general la Secció
.2alunya. Apestes dones s'eau
Article quinze.-La primera pari
es me'lt superior als llocs
a la vida del Parfit sense coas- de les asseniblees será dedicada a .Ioveniut, a les vuit del vespre, al seu Hospitals
tres que van vera la mateixa a Castell(); el "Pedro", amb car- part senyor Martí]
estatgc.
disponibles. Es terrible haver de negar i
Palli. la secció de titelles de
./rus setarats, ans al contrari, o c - radmissió i aprovaciä deis nomendirecció; de vela tialina dos fa- rega general, cap a Denla;
un
pobre
infant
malalt
que
l'ingrés
•a
e tot tia d'igualtat al dels honres, ments de delegats. i tot seguit
lutos vers diverses direccions i ea La Roda", en llast, cap a Pal- l'Escota de Mar i la Secció de
REPUBLICANA
ESQUERRA
sos s e la deguda assistncia,
s'extingeix
c que espezialmeid dedicades a Irs p rovats es passarà a Fordre del dia
ma; el "Cala Antro", amb carre- Daines del Club, que interpreta-4
aquest port.
DE CATALUNYA
ncr manca absoluta de llit hospitalari. un cap a
vs de rapta r l'adhcsid femenina a nue haurà fixat el Colasen Exeutiu
ga'general, cap a M'Idea. i lEs- ran alaaines cançons. L'entrada',
casos, contra
La Comissió organitzadora de Ello- ruin inés enM d'aquests
d'A. C.
tela", ainb càrrega general, cap será per invitarid, que podrá re-.
¡a ireqiiéncia dels vals es lluita abAcció Catalana a Sarrià
ultra aquesta gcslió estrietament
menatge huila dedicat al fundador
collit• -se al Club.
DEL
PORT
a Palma.
negadament
per
tots
els
interessats
en
MOVIMENT
i
Bonanova
, rolen realitzar-ne una altra de
primer president del primer Casal
l'Admnstra c n de filo sPtal . queda en
que per una banda
d'Esquerra
"Estat
Català
,
senyor
i
tristesa que-carlmipes.
Dintarts. dia 20, a les deu de la
Vaixells entrate. - De la mar,
. e l'actuaci ‘i dcl Parfit en cl eauli nit, conversa pehlica amb assistència Miguel Badia, fa avinent a tots els
produeix veure iin dia i un abre dia que el creuer de gderra espanyol
MOVIMENT D'AVIONS
!G defensa deis postulats de justicia
del, senyors Claudi Ametlla, Odd socis q ue el proper dimarts, dia 29. a molts- dels malalts in g ressats no seis -República"; (le Bilbao i escales.
a les deu de la vetlla. Madre lloc a
• centinguts en la Ll cclaracid de Hurtado i Eduard Ragasol,
eme no una estada i as- amb carrega general, el vaixell
ja
pot
oferir.
AHIR
l'estatge social del Casal (Corts Cai 'er cifra cantribuciad, diutre
l'aiBlanco",,del senyor Fin
talanes, 627, pral.), l'acte de l'oirena sistencia ideals, un allotjament amb
s- i •es possibilitats, a rcmciar d'idta
Acció Catalana Republicana
re i el sol tan imprescindibles, especial- -Cabo
de l'Alr France. Aeròdrom
Palma,
amb
de
de
l'Alburn
mes
immediata
la
situació
que
li
dedique:1
i
per
tant.
Al dispensad del Teulat.
•
de Mataró
ment e mina Clinicalniantil.
• de Rdarnul Bosch;
638
de les inuombrablcs fainilies que
actuesta Comissió, recomana anib
,adrreu, niercáderics i 184' pas- Procedent de 'rotosa, a les
assistit Vicene Martí u Ballester,
La
visiä
quotidiana
d'aquest
estat
de
arriba l'avió amb corren, merca- de 56 anys, carreter , al-ab clorn bo
El dimarts. dia 29 , a les deu del ves- mexirn interés que no deixin dasreev r a0S, Si be comecncudes
salgers,
lamotonau
postal
"CMla inelludible
remei d'aquests mals ha d'esser Pre, aquesta entitat celebrare una reu- sistir-hi. .Malgrat el carácter finita que coses, el convencime n t de
la .1 Ile Bit tee Ion 5 " , de la Cotripa- deries i 2 passatgers.
cili al carmen de Pere IV, 99. sefusticia i no de cantal, ereu", nió acordada p el set: Colasen Directiu es vol:a donar a la dita festa, degut al necessitat de corre gi r- les . h an decidit
Procedent de Marsella, a les
gad], segona, el qual presentava
tre
Administració
de
l'Hospital nyia Tranainedliterrania; de Caecorren.
,,entre l'Esto la Sacietat ido 'v- a la q ual conv:cia els senyors socis per eran nombre cradhesions cebades dels la Pin s
amb
l'avió
arrib
à
6'40
Gandida j Vinarbs, amb eär_
diverses contusions i fractura,
la Santa Creu i Sant Pau a la seva
.:, satisfact3riarnre aquest tr051c- tal de tractar de l'organització poli- aures Casals d'Esquerra "Estat Ca- de
inercaderies
i
1
passatger.
vaixell "Virgen
del radi. de pronestic reservat,
fusticia, es ala sentiments de so- tica del C. E. del Partit d'A. C. R. tale." i Centres del Partit, la Comis- immediata resolució. La solució més via- lega general, el
.•
Casablanca,
a
les
Procedent
pral:In -Mes en caure del carro que
humana deis ciutadans als que senyors David Ferrer i Ramon Pev- 5:6 accepta les djtes adhesions i per ble, mes possible econòmicament. ha de Africa", de la 3Iarilima SU•
amb
correu,
l'avió
b
arrib
1243
siente:a
que
era
renunciar
a
la
consPoch, i el president de la Joventut tant fa extensiva la invitacie crassisguiava en passar per l'Avingud4
17 , 7 .7 ; 1-t'ir per tal d'aminorar els eseAsserra P. (jarcias Seguí; d'Alemercaderies
i
5
passatgers.
trece-je
d'un
non
Pa‘e116
per
a
netas,
i
càrrega
tencia a lacte a les elites entitats.
senyor Raid i Tasis,
xandria i escales, amb
l'avió
cap
a
en
canvi,
edificar
sobre
l'actual
un
nou
1248
sprti
=
A
les
vaixell
final:tal
que
les
dmrs
o
Joventut
d'Esquerra
Cade
(radian,
el
aquesta
- Per haver prornogut un esa
g i general i
mercaderies
talana (Rosselló. 289). prega a tots departament amb les ¡ralee-teslacrairei
1,1 Catalana iban traçat fu 17,
candol a la via pública toree
alemany "Caprt", deis senyors Tolosa amb corren,
capacitat
i
el
solárium
indspensable.
UN
FET
A
REMARCAR
eis seas .50,7'S Que pacsin per l'estatge
d'aetuaci ‘ ; ter al qua! confien
d • Avi- i 5 passatgers.
portats a la Delegació del disel p roper dimarts, <Ea. 29, de no,/ a mínima necessária per a alletiar els nens Baqueta, Kusche i Martin; vaixell
,,d4a5oracid, no solament dc HurS
A les 12'41 sorti l'avió cap a triete Francesc Jiménez, Brignia
J. 31. Lledó Figueres, ens traniet once
actualment situats en mis soterranis de- les, arta) carbó mineral, el
de la vetlla, ver canviar
mercade'._;:ca l aris, sind també de les renta- la següent nota:
corren,
amb
Avila Marcilla i Joan Martí
iitieets des de molt ptmts de vista.
espanyol "Marqués de Chavarri". Marsella
coincideixin amb elles ca aquest
▪
"La Joventut de "Izquierda Repu- carnet a l'Agrupació cl'Eeperit Revories j sense passatgers.
i Manya, dorniciliats tots al rarPeris aquesta decisió, per a realitzar"Comercio',
de
San(
de solidaritat ettie rs les IIC n77
a
cap
Vela-E1
l'avió
liecana", de Madrid, en una nota po- lucionad RepubEa de Catalunya.
somit
6'44
A
les
ter d'Assaonadors, 9. entresol.
se noniés compta ata un ions inaca ,a- Feliu, ;indb carrega general; el
os ce' proisme. Aquesta actuada si- litica publicada recentment, entre al corren,
mercaCasablanea
amb
ble: la caritat dels qui han decidit i
- Al carrer de les Corts Caa
MADRID-BARCELONA
ddicanicnt amb la relebracid d'u- /res coses interessants, ha fet constar
amtd
de
San'
Caries,
"Nicentica",
anima.
En
nom
d'ella
es
deries
i
3
passatgers.
encreuament amb la
talanes,
Bendica que s'inaugurara a
CO
seva disconformitat amb la miroEn l'exprés d'ahir al mati. arri la fe que el5
Denia,
de
dirigeixen als ciutadans barcelonins. els patates; el "Bubi",
Na- Rambla de Catalunya, toparen .ea
mes vinent en un !p eal centrie missió governativa en el regim libe- lizcen de Madrid E. s senyors Pich
l'AeronbutIca
de
Aerbdrom
el
"Cala
Antro",
de
Palels Iisst, i
ratito particu-cena i per a la realitroci. ; de la ral i autc.nemic de Catalunya. Convé Pan , Aiguarler, Sedó. Perez de Ro- assem aleta la necessitat hospitalaria i
val. - Procedent d'Estutgard. eamb5 4470743 i
delimiten el seu ajut generes per a re- ma. amb carrega general.
: J rebut ja l'aiuda de medís (pujes destacar aQuest fet. Que estava a punr zas. Sant-al i
i Mar- lar 5627-SS. Aquesta darrer rea
escales
a
Ginebra
amb
soldre-la.
? :,aa estat requcrits per les oraanitAl port, de guerra. - El "Jai- sella, a les 1776 arriba l'avió sulta amb importants desperfecenLa caritat intelli gent d'al gunes !ami.-17.111 aquestes amplien llar
el -República".
-ROHRBACH D-I 692" amb cor- tes en el parazocs i pala/erige
lies ha respost ja, i s'ha acrinseguit un me 1 - i
ez a jatc, dr rob r a que s'han empn,s, i
posterior de la banda dreta. 7c1
'tes aquellas persones i entitats
petit nucii amb el qual es poden iniciar
Vaixells *odas. - Distància ren, mercaderies i 10 passatgers. hi bague des.graries personals.
de
Madrid,
a
les
e
vulguin
contribuir
que
han
les
obres
acordades.
Perb
encara
manca
Procedent
,-avis d'ella
navegada dels vaixells
Ahir tau auxiliat al dispema
molt per a poder realitzar la reforma sortit: fora d'horitzó es troben 1220 arriba l'avió "FOKKER 11
una nrcessite a tram etre Ilurs
necesseria. malgrat la sc,a modestia. Es els espanydUs -Ampurilan", arnb EC-PPA" amb corren, mercade- sari de Sant Andreu Juli Calleja
ric-,r es r,t 1m-fallir o en obiectes al
L'Academia de Jurisprudencia de temps ha sabut dotar-se duna pee aieä elle vol.-tríen, fer arribar el ,tosDiego, de divuit anys. el qual
Organitzadar, a la scqiient odrer es i 9 passatgers.
carrega general, oap a Roses,
Catalana Republicana - i Legialació de Catalunya cele- organilzació modelo
Ire prec a tots aquells oue saben com"ROHR- presentava ferides al bree dret,
l'avió
Martorell;
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sorti
A
les
de
C.
senyora
Vidua
'a Tómbola Benéfica - Corts brar à junta general ddrdinária
L'àpat fou presidit pel seny,.t. prendre aquests anguninsos i urgents la
pronòstic reservat, causad«
t'Orina BACH D-1727 - cap a Estutgard,
per un gos al
Jatime Estaper, president, del problemes de caritat, per demanar-los el "Robert) ainb
58o - pral." A aquesta Me- denle, dilluns, a dos quarts
Alge- amb escales a Marsella i Gine en ésser mossegat
cap
a
i
passatge.
dirigir-se
de
set
a
llur
ajut.
sieui
cuita
sinai,
segons
la
general
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de
la
tarda,
per
a
'radiar
el
podran
Consell d'Administrarle) de l'o,amb correu, mercaderies i-bra, Passeig de Fabra i Puig.
tal cites i escales. del senyor Fill de
p
er
mesura
que
els
sigui
perniesa,
vestre de tofo els dies friners, segiient ordre del dia:
mentada mutualitat, i 111 assisti
verbals que es considerin
Lectura j aprovació de l'esta t tumbe el senvd-dr autora de p , ca_ que l'obra mur hem a•seinalat sien pes- Ramon A. Ramos; el "Cervera", 10 passatgers.
senyor
A les 930 sorti l'avió "VOR tecessaries.
de
comides.
Lectura
apro- ¡lis, consellr:r-delegat i activis- sihle amb la pressa que la seva utilitat en Ilast, cap a Huelva, del
1
demam.
EC-AMA" cap a Madrid
Jamissi,t Organitzadora de la
- Arrib l REO
de
Ramul
BAsch:
1
Fin
V
aCiÓ
liPl
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essuPos1
formal
Per
l'ontital.
de
la
qual
SOCIAL
• :e.etei.r als particulars. ramerciants la Junta de govern per al eurs silo gestor d r
a Ceuta, de
tutean que aques ta cruda s ig3U fe
-e",arnhimtp atol) 'Arrea, mercaderies i
Deu
fou
promotor.
.1
Eacahament.
el
han
trams
ire,Pria rs que fins ara 1,
nostres con--cundaiqelrts Ir: 31aritima Surressora de P. passatger.
1934-1935.-Eleccions
per
a
la
participaambdós
objede
d'eloqüents
t'oren
desinteresSaCa
cintarlans aiudi aquesta obra a favor
9", amh
aquest exemple sera se- renovad() deis càrrecs de presi- manifestarions de feheit ad() i de la salut dels netas'. En nom d'aquesta Gardas Segui; el "Sao
ELS JUR ATS MIXTOS
Base Aeronaval. - Proceden'
.
cárrega general, cap a "'Milis.
n. e r mallo d'cltr es. assegurant arri dent. vice-president primer , bi- a feele de lote els assistents.
sagrada
obligació.
sostinguts
Per
la
node Raina i Marsella. a les 1247
S.
A.;
lataarui
fein
vacances de la dependendels
aenyors
Idoileh,
Les
de la iniciativi que
bliotecari, vocal primer i secrea Ralla "I-ALblesa i la utilitat de l'obra que comenBassi", atnb carrega arriba l'huiroavit meroaderies i cia mercantil. - El Jurat Mixt,
- 7 reStengui plename n t a les fina- tari segon.
cem, denianem a tothom l'ajut mes efi tia "Hugo
corren,
amb
TE"
general, cap a ',Andrea, dels Se- 8 passatgers.
hi,iwiiiihiries pe l'han suggeri'!,,
dEl Comerç a FEngrüs recorda
caç i urgent.
Carandini; el iugoslan
:P7^7j30,11.
novament l'obligatorietat del re-,
Pr. Pi i1lARTINE.7.-CARCIA nyars E.
A la darrera assemblea gen e
gnu de vacances establert pelS
Media
Pire:in,
de
la
"Clinica
Iliislitut Zamenli rdf va-ralde
artieles 30 i 32 del laude que
Federació de ,Iover.'..2s
de la Infancia", de l'Hospital
quedar conslitult el Consell diregula el treball en el comere
de la Santa Creu i San t POU
d'A. C. R.
rectiu prIs següents senyors:
l'engròs, que compren, ultra el
F. Gorgues, presiden', A. Valcomete majorista en general, lea'
de l'Assem.....a
0. del dia
‚ras
L'any
192e.
quan
s'iniriava
el
de Cultura de la cases dedicades a Anuncis i IndepeRas, vice-president; J. AnI.a
Comissió
que
de
fotografies
'exposiei.5
de:
dia
per
a
r.Assemblea
-Ilatde'rHospi Sant
1.
-.•
secretari; S. t.:Ilustres, Creu al seu actual emplaçament al cosNacionalista Radica! formes comercials i les &Miente%
de la Eedera : i6 de Joventuts, alada,
eelebra a Palestra. i que d'ola- Joventut
vice-secretaria; E. tresorer ; tar de l'Hospital de Sant Fati, g raNova ha mganitzat una d'Agencies de Duanes, Consignadie
promagnific
conjunt
,: ,lebrarà avM. dia 27. a les deu
pren tJtt
visita a l'Observatori l'abra per taria, Armadors 1 Similars. PeC
E. a l'estatge crActió Catalana J. Campdelacreu. comptador; M. des a la generositat de la familia 1,,.
ves d'assumples exeursianistes.
juny, a lea tant, a partir del primer del coruna, Corts Catalanes, 589, Corredor, bibliotecari, i S. Roca ruta Llagostera 1 de la Sra. Vídua de
arlistics i docuinentals. al prOper dia 2 de
lis
mar.
d
i Rodó, vocal. Denles es va no- Barbo', pogué construir-se un neta paden de ia nit. Dos espaiosos rent han d'estar formulats
tots
els
dies
feivisitar
pot
de
creden- Presentació
autocars sortiran de l'estatge de calendaris assignant les vacan/nena' . el senyor Josep Anglada, velló, anomenat de Santa Victäria, desdiers, de set a non del vespre,
'::S senyors delegats.
Nova (Bonavista, 39), a ces als empleals i mossos, les;
director del curs graluit d'Espe- tinat a allotjar els infants =bits de la
els festius a la mateixa hora, 1 a Patria
- Memória de la Junta Di- ranto per correspondencia, al China Medica de la Iniáncia. Durant
de deu per tal d'arri- quals comprendran quinze date
mes d'onze a diles diel !angina, al dos quarts
nn
gran
ternos
les
diferents
seccions
d'apel senyor
en db:
qual hont pot inseriure's sollici- questa CIMica restaren separades. cae
Pnlesti st. Corts Catala- bar a l'hora indicadadonara una consecutives, comenezet
- Lua.:re i discussi6 de
local
de
SPSS11)
eXtriloren
reunit
S'Ida
Els viatjants gaudia
el qual
Sola,
treball.
i
Cines
de
dijous
vinent,
-.enctes eianoredes per la Joven- lant-ho per escrit al director, wentre passaren al nou Hospital les nepral.
El
nes. 592,
Sitges, 3. principal, Barcelona, nes ny-tabes, el departament de nens i el ditlitria, al Palas: (10. la Genera- a les set de la tarda, es donara eonferencia als assistents. Que- ran de vint dies. que podran
. • danista Republicana.
den invitats els socia i aimpa- vidir-se en dos periodes,
incloent segell per a la resposta. Dispensad adjunt al servei continuaree litat, el Consell Superior de la
- Proposicions.
I it a IlLs.
- Elecció del nou Consell
a Santa Creu, tot esperant que fas pos- ti,', peració, sota la presidenont
sible la construcció de la sala Que els d'el senyor Pere Mestres, per tal
Catalans
L'Agrupad()
ELS OBRERS
- Prees i preguntes.
havia d'esser destinada. Ben aviat, pecó, d'estudiar diversos afers d'urBEVEU AIGUA IMPERIAL
:s dels Estatuts que fan refe- rica invita toles les editilats na- es veié que per a la bona rnarxa dels gencia que s'havien presentid_ a
a la Federació de Joventuts cionalistes que vulguin contri- serveis era impossible perllongar aquella la seva consideració.
COI1TS 615
Acció professional social de
Han quedat ja formades les
La Federacio sera buir a renalliment del reeordl separació. 1 malgrat totes les diiicultats
.e sisé, S'examina d'una manera espet'Ainissions directament Cucar- l'Associacio tele Comptables do
.,,er un Consell Executin com- histüric que representen les des- i deíiciencies, no tti llagué altra solució
Coe. cinc membres que tindran ruines de Faidlic Castell d'Arain- que traslladar els malalts que quedaven cial el cas plantejat per la
regades de l'organització de la Catalunya. - Aqueata enlitat,
reventa del Barcelona Lawn- oelebrarä assemblea general or-.
,,s els càrrecs de president, prunya a assistir a la de- al Pavelló construit exclusivament per a aperativa de Transports "Lle-esident, secretar:, rice-secretari
vaidina". El Consell
nenes.
Donades
la
capacitat
i
la
destiTennis
C.lub, la prineipal tasca dinaria el dimarts vinent, a le*
(Vaques'
tractar
7tr. L'Assemblea general de la Unió (Irle per
nació que s'havien donat a aquell Pa- de plena conformitat andb les disquals consisteix a con- deu de la nit, al seu estatge SOde
les
vidimarts
elegirá lliurement els cinc afer 'hidra lloc el
ve116 no bi llague abre remei que apro- ist' 101,5preses pel benyor
tra el a r serveis 1 a n importants rial, Duc de la Victòria, númea
a
les
del)
de
la
lid,
neta, dia 29,
''ce han de formar-lo.
d'Econoinia i AgricIlltnra
ntar el: soterranis de l'edifici, esPerant
eom són Forquestra. el decora' ro 15, primer.
;,resident será votat per l'As- al sen estatge Ronda tle' que l'acabament del trasllat total de 411 ONISIÓ de la consadeatorm
dels jardins i el bufet. Es pro, general d'entre els cinc ele- tu tiniversitat, 1, primer, pri- l'Hospital i un allettiament en les cargeneral teta per la seguida de les sessions de ci- pasit deeidit de tots ells que es
'e a iormar el Consell Execu- mera.
regues económiques que tot Plegat tares- di'dissemblea
entitat i la qual no es nema amateur, que aun) motiti vegin superats fins alta on sigui
abres careces seis distribui,posava per a la sena Illustre Achnitre ells els altres rnembres elenistracie fessin possible la construcciä litigue en comide el dpie preserin l'aquesta exposioió slan orga- possible. per a mejor satisfaeaniEn complir-se el primer
d'un edifici que allotges els nens en la Ilei i els propis Estaluts de la ailzal sola la divet,ció del senyor ele deis orgaititzadors de la
. / . acord amb les circumstáncies
Al carrer de les C.,drts Cata;ersonals de cadascun.
-ereari de la constilutició de la eondicions adequades d'espai i sala- Societat.. Es prengué l'acota' de Josep Font 'le l'Associacid l'esta 1 dels coneddrrents a Faele.
del
Cansen
ExeReceptora
els
mernbres
lanes, xamiri al d'Urge ll , dos,
T .1,
comunicar a la "I.Ievantina" que de Cinema Amateur, i ensems ' es
britat•
Mutualilat le Patrons
ene, seran elegits en votació secreta. ,tel Port de Barcelona es reinliFou ale...11ores mur l'AdministraciA
La Ddlegacidi d'Ilisendit ha desconeguts !losaren el taxi a,
ddbligaila a eonvocar reunid. procedira a la clausura de l'exArticle setè. - Els membres del
Ii lospital de la Santa Creu i Sant general dins els terminis esta- !manda i al repartir/ida d te tire- aeseliyillitt per a dentà els paga- Roe Dinares I Vidal, li ordena-.
al Restaurant Mirataar
Censen Executiu seran elegits per un rell
seus mednbres per Pau fe,' una crida a la caritat
tal dada) ja s'in- dais del Concurs. Sott insitals ments segilents: Administrade yen que els portes fina al carrer,
p eriode d'un any. Els seus compo- centenar deis
assenvalant la urgencia d'aquella snIti- lutaris i legals,
Loteries núm. 42, 9.000 pes- d'Urge ll xamfra al die Paris.
lal de celebrar el boli exit madi- sil i la necessitat de,r la collabnraeiä dicava ett la •otroluitiaiiiti Oficial d'una manera especial a l'adde
nents pudran isser reelegits.
con- aetes; Administrador Principal
Una vegada lii hagueren arria
Anide dotze. - Les assemblees segun per aquesta
ciutadana per a la seda realització, ¡a fine Ii fon tramesa amb data 7 Iota els e oeis (In Pnleslrit i
Correus, 3 151i12; cap del bat Ii digueren que dones una
generals de la Federació se celebra- creada per a cobrir els risco, uue I ' llospital es troto la ahsolutament dtabril pel Servei de Cooperadda oursant s. La testa seri, pfibliCa.
r an a diverses localitats de Catalunya, d'accidents ile I rehall , assistit,- impossibilitat de resoldre pels seus mitguatas tombs per aquella volS'inicia en la mateixa retudiA
'Sei mart el Consell Executiu de- eia dels obrera accidentals, elce- jans propis aquella necessitat que no
tants. En esser en un lloc que
reglament-tipus per
d'un
testdidli
sine
una
de
tantes.
i
de
le,
cae d amb Cl Comité de Cooperació.
els sembla propici obligaren el
tera, ¡ que en tan curt periode era l'inira
tretze.- Les Assembleee
Sil plicats a grfeoles. El solip,r
xofer, amenaçant-lo una) les pisiiiirles Jordä, en noto de la
toles que es van treure de la butmica, a bailar del coLte i dg
i le Sindieats AgrIcoles, presenta
passada Ii feren iliurar la docta,
Armes curtes 1 Nargues a pagar a terminls a preus de
1111 contiaprojecte. el qua!, j(1111
mentació oorresponent, ja que,
comptat, 1 al comptat amb el 10 per 100 de descompto
el reglament confeccional
segons lt digueren, era l'únic, que
de
la
de
Cooperad...)
pel Selle]
cls calla. Aixi 1 tot fugiren anab
ARMERIES BERISTAIN,
Generalital, sera discutit en la
l'auto, el qual es propietat de
1 RAMBLA DE LES FLORE, 12
•
FIVELLER,
1,
Josep Mestres. Porta el núme-a
primera rPilitit) plelläria del ConBARCELONA
ro 55302, de la matrícula de Bar4
sell Superiddr de la Cooperada
eelona,
lioc el dia 4 de juny.

L' Activitat Política

de passar desatpercebut entre nosaltres. perquè demostra l'esperit obert i
comprensiu de les noves promocions
anténticament republicanes dEspanya. i convé destacar-lo, al mateix
tenles, perquè a través del desititerés
i Ileialtet en qué ha estat inspirat significa una severa Ilieó per a un determinat sector politic resident a casa
„ostra que, tot dient-se catalanista, a
la p rimera ocasió ha tralt rAutono-
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Programes europeua
selectes

leuns indexs econinnies
de Catalunya
mita a la vista els indexs correspodarrer mes d'abril, calculats per
d'Investigacions Econòmiques.
desPrin en examinar les ei (res
teproduim a continuada, la marxa
egueixen les diverses activitats conizes es mes aviat favorable, encara
((una d'elles no mame la posició
gonsegui en el mes anterior.
te d'abril 19 34 - 1033
.Ne a l'engrbs (1913.1ao), 163.1 r. de les subsistincies Barcelona
1 9B.3 - 1a5.0.
2.1:se•O 16v.) (to23=1oo),
oons (22 v.). id., 89.0 - 71.6.
,,,,, igacions (18 v.1, íd., 91.5 -

Estalvi:
iosizions, Id.. 191.3 - 170.3.
Mte:Tarnetes. id.. 162.o - (74.t.
:lis de cató venuts, id a 83.3 - 86.0
1s llana cond.. (d., 525.9 - 113.4.
'estrada Barcelona. ida 14.9-46.3.
asateers M. S. A., id. (1), 78.7 (0
M. S. A.. id. (1) 1142 itt.z.
ya:, entra: a: port. id.. 06.7 - 153.2.
.dombb il s matritulats, id., 121.6-84.4.
elictric - llurn (1) 168.2 • (I)
l eTeaderies

179.8 - (0 162.6.
.dos Caixes d'Estalvi (milers pesa. 916.33 ) - 821.378.
e:estos Barcelona (nombre creía,- 2.S82.
Març.
:es :cifres exprissaers s'observa
:r •e7a1 una continuitat de la tendel,peració que firent notar Cl
.'
eamentari en referir-nos als
mees de marc. Fallen lleugeaquest ritme l'index que es

Diumenge, 27 de mal.
1930. - Leipzio, 382 metres.
-Tristany i Isolrla - , ópera de

refereix a l'especulació, i hern de re-or.eixer que l'acti y itat borsavia desplegada pel mercat d'operacions a termini en
cl proppassat mes d'abril no hm ¡aire
optimista, fe ( que queda reflectit en la
:sufra reprodulda, la qual presenta una
n'inca da.% respecte al mes de mare.
Per altra banda velen.' fer notar que
aquesta restricció del diner no CO inocua
en la mateixa intensitat en eis abres
see.tors, ans al contrari, els indexs caeresponcnts a l'estalvi a, senyalen Un aug.
ment en el volum doperacions (orca
apreciable i que es palesa a bastanicnt
en observar la xiira que marca ei saldo
a que els imponents ea son creditors.
Lls presa a l'engrós i el de les subsistencies manteses l'auguient que respecte
a; mateix mes de l'ame anterior es ve
obsersant d'algun terups caca. Linien
de les accions i obliga.-ions ens china a
entendre que els valors que s'operen al
comptat no donen mostees dafeblir. i encara que a poc a poc, prossegueixen ea
millora. Els corresponents a la indústria
pasatgers i mercaderies transportades per M. S. A. a la xarxa catalana.
i els relatius al consum denergia clectrica. mis aviat estables. i la variada
(me es constata es en gairebe tats ens
de neugera minora. Cal remarcar el
nombre g 'autonläbils matricalats. que
continua essent força important. el qual,
comparat amb el corresonent al ;125
d'abril de 1033. assenyala un augment
len remarcable.
Els indexo que marquen Cl nivell
la consumen. carbó entrat pel port.
i nombre detectes protestan. san els que
tris desentonen de la posició que en genera! han aconseguit les diveries activitats considerades.

Wagner. primir acte.
20'00. - Ratito Paria, 1.850 ro,
lllSsr- hall.

20'00. - •russel-les flamenca,
ic
322 la. Scleceic; (le
i el
hUssar", opereta, de P. Abra ha rn.
2000. - 5russ.tIe. francesa,
i 11%. Orquestra Siinfhnien.
LA POLICIA DE PRAGA EXT.
2010.-Posta Parlslen, 31;; ro. GEIX UNA EMISSORA PROPIA
VotIlada

La direcciO de 'a poliria de Praga
treballa tant com pot des de ia ja
força tenips per a arribar a obtener
20'45. - Roma, '12 t so. "LA
una ennssora pròpia que podría ernB n3 3 /1 1 1 /./11 - , ./7/ .37o1/7 de Kalinati. orar únicament per a la comunica20'50. -- Bordeus Larayette, cié amb la policia 1 la seguretat es279 1 5 1. "Els pledejadors - , romb- trangeres. Però fins a tant que m'A
i118
ni obstac l e, que s'oposen a la con,21'05. - Londres regional, diluid de la dita estació no estiguin
urquestra SintImm .5 .1, vénçuts, la polilla de l'Estas txecoslovac haura d'acontentar . se amb l'esla B. B. C.
21'10. - Suissa alemanya, 3 i0 tació de Presburg.
mitres. "La prov a de l'Opera". LES HORE7 PER A LA DONA
dp 1,orl7ing.
;pera
Segons csceM el - World Radio
2250. - Lelpzic, 382 metres. F"Australian Broadcasting Commis.
u .mestra
sion - legitima :a seva manera de vem.
re r;ue la incluí a no reservar mis 1::e
Dilluns, 28 de maig
el 1 P del total de les seves hores
d . emissiö especial:1;cm per a les do2000. - Radio París, 1.650 ni. ne", ient observar que l'interés del
coaeri t .seleete.
nem ferneni va certament tambe ala
20'15. - Grenoble, 310 metres programes inasculin3, per exemple, els
Come: t di gala.
racliorcportatges i altres d'anältgs.
La dita suposició la confirma l'ex2015. - Suisee Italiana, 357
periencia de la B. B. C., que es una
.
ópera
de
-La BObine
n
associació de radiofonia anglesa. :a
Pucciisi.
qual, en Eepoca en que reservava, en
20'16. - Leipzic, 382 melree. els
primers dies de la radionnia, una
Cogoorl
hora per a les seves ràdio-oients fe20'30. - Copenhaguen, 255 m. raenines, cebé moltes vegades eartes
-I;estudiant prdlre - • opereta de que li "suplicaven que deixes les dones a la tarda almenys fora de Ilur
kn ecka.
2030. - eudapest, 5 49 metres cuina - : en atines carteo ea deja que
"les dones desitjaven trobar en la raC o s .e i . u 1 Llszt.
20'30. - Suissa alemanya, 540 dio una distracció per a lee-les obliSimfonia rimero 6 de dar llurs ocupacions
Sembla tuolt cert, per& que les
Hayli
em:ssores del matí gaudeixen de l'in2030. - Luxemburg, 1.301 m teres unanime del luan femeni.
Reeital de piano.

20'30.-Torre Elffel,

virtent mes de juny. peri Ist part
compradora co resisteix. perquè
davant la bona collit a que es presenta arreti de la Peninsatla
ssiu aquest de ereure que. mes aviat baixatranscúrrer umb poca ran quelcom els preus actuak.
i les ti ansaceions 6)Despulles: Confirmen sostiliasa importOneia.
gut, el, prens com fa dies. si 'u,
NOrnes poden) dir que en les vendes hom nota menys
.• • es foren en nombre
, el pICUS molt ferins.
Del nitres., gimeres res a dir
Ordl I clvada: Tal con) firem per avui.
.r.cnt en anterieirs eineions,
davallacla en
•centuatit-se
p:cue. d'aspe:AD dos generes.
• C - mr . r .e n que n'entre per a
-1; d e Castella l'oferiment
jIla entre 28 j 2550 pesseles.
1\ sin Ext.: emadura classe CATALANA DE CAS I ELECTRI'la ;chi', tarifa curta el preu
CITAT. 8. A.

20'36. - Londres regional,

alestrea
3 V! eretres.
tairos • Pipeta he Wagner, segnn

n

.Icorlar cap netreci.

GALERIES LAIETANES
Agivlizocl$144p
d'AquareUletes
Cit
thatray•
2225. - Viena, 307 metres.
CINCOS
Inateuracié aval

Poodrit manys
.727v70126 usoot

LA PINACOTECA

RCTURUS
I smudInk
le mellen

Vencent en primer de juny

auedens

Fantasies d'ara

-

7

JAFTALINA

2200. -- Milà. 369 ro. Recital
IP s cli per Artiso Serato.

•

vinent el rupia r p írnero 49 de les
o bligaeions serie G d'aquesla
part de la Manxit a .:.f., ócietat, es posa a coneixement
" , -tes origen. i per a fac- dels senyors tenidors de les esa, ti, ;a primet a quincena del mentades obligacions que a parir d'aquesta data quediträ obert
El: botons constitue.xcn ovni un
ei pagament de l'esmentat cupe)
SORSES ESTRANGEREIS
ben destacat.
NOvn York I.. a la Banca Marsans, S. A. (Rara- detall d'ornament
7711S
baria considerat sempre els
Hom
,
•
bla
de Canaletes, núnis. 2 j 4),
L., :70S - ne)botono cona un ornament estàtic, pet... a la S. A. Arnús Liaid (Passeig de sal, no naire susceptible d'acomodar.-s, P, as495. - Mensura L.. 12935. Gracia. núm. 9' . i al Sindical de
se a l'exquisida iantasia de treball que
4221
5
15.
P.
15
L..
Banquers de Barcelona (carrer assoleixen els vestits en aquests dar1"i . P.. 4. 0”5. •1112r12,
19 1° 0 de Fiveller. núm. 34, principal), rers anys. Ha bastat, perú, que la va- Li s bOn. L IC5005.
reta mágica de la moda els toquis per
L.. 2715 - tots els dies feinere.
2750. - son asaeteo. 1.,
:nonti realitzador
El pagament es l'ara arnb de- a esdevenir un hell
- Pm.
s s ne1, 5...
noves, capaç de realçar
n
L. este.
durriri de les rontriburions 1 de fantasies
totes les creacions d'ara, del, models
impostos ordinaris í extraordi- mis senzills als 1/1éS sumptuosos.
naris vigents.
Avui veiern botons als ¡loes mes imcön al "
Bai eelona, 26 de maig di, 153 1. pensats: a zosaradament voregen
ames
escot, o una lima de musties, o un
caneisú. I escauen sempre. Es veritat
que molts del> botan; que avui tant
es prodiguen sed) petits joiells i els
que no arriben a tanta perieccia són
sempre una gaia nota de color que
alegra i singularitra.
.stAtIA
Els models del gravat donen idea
de les aplicacions ornamentals variadissimes que tenen avui els botana. A
la dreta, de dalt a baix:
Un model d'e,port. Fnllilla ¡
qaeta curta, en llana quadriculada,
Ii
¡ beige. Brasa de P iqué color
•

EXPOSICIONS D'ART

LI Seplimino". de Beetboaen.

Anuncis oficials

ordi novel! • s'ofereix bon

1.389

Concert.

Mercat de Llotia

2730. resat tot damurd vagO
seenI malgrat aixö. no es pos -

Columbia Bro.adeasting System i la
N. B. C„ un deis organismes mig
importants a Arnérira, acaben de
gar el teatre Hudson de Nona York.
Es transformará l'eseena per a
adaptar-la a les s.-eincie% de .1a rediofonia i se la lsolarà adisticament
de la sala pe,- TIMA. d'una paret
cristal'. Sed libere l'entrada a la sala,
la qual pot contenir 1.1 150 persones.
Tots el, senas produi t s a l'escena es
transmetran a la sala per mitjä
taveus.
A mis es té la intenrid d'aprofitar
aquesta noca installació per a tratasinetre, des de la dita escena, cerirrn:tics rel:gioses o programes es.olars.

"

palla, cordada amb botons de fantasia. color marró.
N'este en cre›p6 de Xina gris amb
un bonic ciectc de caputaa al darrera.
Uns botons de cristal l cl retenen al
dors.
Més avall, un senzill vestit en alpaca vermella. Coll "oificier" i botonadura en botons vermells encerclats
ir metal!. El mate:N eierte sobre el
brac i linia de muscles. Coll i punys
de (aislada.
A la part superior, elegant conjunt.
El formen un vcstit de marocain quadriculat negre i blanc, abolonat de
dais a Isaix anib botons de metill, i
olla jaqueta tres quarts en marocain
negre, de forma vaga, tumbe abotonada amb botons de fantasia sobre
ions de la mateixa roba. 'Mänigues
raglan voluminoses. prisades al baix,
igual que el call.
Al costat, conjunt de shantung beige clar amb bolero de mänigues quimono amples. El bolero queda fix
cos amb botonadura de galante, que
orna també la faldilla.
A la dreta, un modele) servil! amb
volant al con sota un biaix subjectat

PASIVA De GRACIA.
I.. MERCADER
(SOLADA
ruta al

DE FORASTERS

Ye te

•••

••nn•

NOTICIARI DE RADIO

amb botons, Faldilla ami) el mateix
alcnrnament.
Mes avala una altra fantasia en
botons de metall.
Al centre del gravas, tres irodels
ben elegant, de veatits de tarda.
L'un és de crespó wat blau clac.
Cos format amb peces aimulant bolero, amb dues punxes sobre el dors.
Manigues quimono curtes, Ileugerament eixamplades. Faldslla amb godeis sostinguda so:a unes peces creuades, ben cenyides.
Al costa. model en georgette rosa
päilid brodat amb falles marro. Canessii . quimono que es prolonga en
unes gradases manigues curtes. Cinyell en danta marró. Faldilla amb
peces que s'eixamplen al babe en anspies godets.
Un vestit gentil, en setí verd afgua.
Entorn de l'escat, banda trehallada
arnb nervures oberta sobre el brac,
subjectada amb un panneau que ‚ ' es tisis fins al baix de la faldilla on s'obre
en dos "ventalls - . Nervares sobre les
cadetes. Cinyell amb petit Ilae al
das ant.
V. D.

Les

I e•

ARNES
DESTRUEIXEN

-

la roba

4

1
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...mateu-Ies amb FLIT
Les arces causen cada any grane per j uiticis.Foraden cl n y e g iita i fan malbe ele teixits. Cal polvoritzar sovint
el FLIT als vostres armario i no Id
Ilion, cap més arna ala guardarrobes.
Altrament les i nutacions son sempre
ineficaces i devegades
Compreu sempre els birlara precintad que son prora arnb una faLra negra i parlen la mueca del sagita.
al leer Illinerti SUMO tea.
toas [musa. 491A. ral. • Illartelm

0 01

FLIT

fLIT NOMES ES VEN, AMB BIDONS
1 1[ACIQNS
REBUTGEU LES INl ,

Fn la darrera sessió tinguda per la
Junta Directiva de la Societat dAtraccia de Forasters, rEaquesta ciutat,
sota la presidencia del senyor '21arlit
Rabió i Bellver, (oren presos els
a n- ,,rds segiients:
.1dmetre coni a socia cooperadors
el t asirio de la Selva, de CuernavacaMorelos (Mixiet, i el senyor Huís
t.odina, de Linia (Perú): a p ro v a r el
oraje:te Island per a concúrrer al
Sal, del Turisme i tic l'Esport de la
Fira dc Barcelona; revole ar PrüP
del aenyor ministre d'úbres.
que, la conetrucciei del ierrocarril
d'interes turistic tantabrica-Mediterränia. demanada per les forres vives
de tmipüscoa i el Centre d'Atracci6
Turisme de Sant Sebastià: contriMur ami) el clonatin de costum a coluir les despeacs originarle ' er la
puhiicacid de la "Gula Plano Merino
1 1 3 4 "; 0/t11 1r una copa per a laser
,Ii,idicada en l'Expósici .l , .le Cia.
cells, que tindri lloc enguany a Sitgca lii cha 20 de maig al 1 C juny:
donar ne per assabentada ami) satisfardó de l'establini c at d'una tinta reg ular dc vapors ripids entre els 7'O) 1'
de Varna (Bulgaria) i Barcel,ma;
agrair al, diaris "Claridad'', de Lima,
i "La Monta -ha', de 'Montevideo, la
d'uns articles referents a
la l'ira de Barcelona, el primer, i a
destripen
de diferents nuaninnei
la
zirquenigirs i artisties de Catalunya,
el segon: trametre material de propaganda de la cintas i de la regid al
delegat a Sete, seinyOr honolleres
amts motiu del Congrés dels Atines
1 . 0 mbatent5 de la Gran Guerra, que
tindrà no e en aquella poblaciii el mes
salen!: interessar . se prop de la Lonipanyia del; Ferrocarril. del Nord, i
de la Direcció dels de l'Estat, per tai
d'aconseguir la mis estricta puntaslitat en els serveis dels dos trens dia-

ris que van a Franca per Puigcerclà, a Les restriccions bancäries
fi d'evitar la perd na freqüent de lesllaç amb el tren Irances a la Tour de entre Espanya i el Brasil
ami demanar restablintent
d'un tren ràpid d'anada i tornada de
Banelona a la dita estació: fer avineta a l'Alcaldia el mal e icele que
produeix el que encara es faci ainb
ireqiiencia a pea el ira dial des de
l'estad() d'una part del bestiar dastinat a l'escorxador. i activar la prornp!a tiriianitzacin de la placa pública
viii rh,ria la taeana de l'estaciii del
Nord. per la importaneia n run lloc
tan concorregut cle iorasters i de turistes, ai.xí com de la Companyia de
Traimies la supressió de la vella acuna de canvi de via existent al mig (le
l'Avingnela del 14 d'A b ril ent re els
carrers de la Universitat i ele Tuse)
per 17152 de mecanisme mes modem).
Per la Secretaria general ion donat
cotillee de l'obsequi de sublucavs n Iile la Societat fct a lalnrirall comandanta, alt personal ¡ guàrdies n i aria,
de l'esquadra japonesa que ha viiitai
nii.tre 1,011; ile l'aparicia de l ' anuari "Barcelona'', publicacki anual de
l'entitat. j del fascicle descriptiu .le
13 arcelona. en rotos:rara!, publiCat
darord amb l'Oficina de Turisme
(ala ' inca i el Patronas Nacional del
urisme, del qual Cu fan imP o tl an trdirions en catalä. eastellä, francés,
anales i alernany: de la ',ropera vin.
gula d'una mimbrosa caras alta orgaIiitrada fer la Casa Segura, d'Oran
fAlgerial. amis niotin (le la Tira de
Barcelona, i (le les comunicacions
trameses pels deleoats a (Misil. Berga1110. Venècia, !%fe'xi c I). F . . Lima.
Santiago de Xile, Gno m aqtnl i Kobo
(41,6).

Pintura

Dibuiles
prtnner de luna

AUTO St5ColiC37.3, s •
%In

PLANS SUPERBS A RUSSIA

SALA BUSQUETS
le De /RACIAL De
Reales i ob1sotee d'era
Pintura
RATEO URNA
Fina al U da juey

Pel que pot col4egir-se de les es.
tadistiques publicades (iris a la data.
110 hi ha encara a tota la República
Tel‘fon 13710
deis Soviets mes de dos milions de 01PUTAC10, 282
ART I ORNA1RANTACIO
radio-oients. No ohstant, no alta
SECOS SALO D'HUMORIIITIS
d'oblidar que raudicia en taran cata
Fina al 5 d• juny
molt desenrotllada en agite s.: país,
de manera que la necessitat d ' un receptor individual es fa sentir molt
menys. Horn espera, però, que en el
curs del present any hi haurä un aug.
PETRITEOL.
ment d'un ni:lió d'auditors. Per a
Eapoilcld d'hern enatg• a l'efault•4
arribar a aquest resultat es te la in.
JOSOF LLIMONA
temió de treballar de manera espeFina al primer de juny
cial la població del canso, per a la
qual cosa s'lla posat a disposició de
la Comissaria del Pohle, per a 1034,
un impon de 65 milions de rubles.
Aquests diners hauran de servir en COM3ELL
CANT. 323 - Tel. 12044
primer lloc per a la construcció de
Punta,.
R. RIBES I RIUS
guals
entre
les
nnves estacions.
Fina al pr aner el • juny
liaseS una de gegantina. de no mema
de son Ese., que CO COrWrUir2 a Chaharowsk (S:heria occidental). A mis
es distrihuiran entre la població uns GALERIES
6o.00n receptors de galena i 120000
PLACA SUCIA. 19
de lampares.
Multare
[X2081210 SAUSACNIN

SYRA

SALA PARES

SALA GASPAR

VALENCIANQ

In•ugurac16 al 5 d• mala

3 00 NOUS RADIOAFICIONATS

SOCIETAT D'ATRACCIÓ

14

La Cambia( de Caamerc., Indústrin NavegaeiO Hispano Brnsi-

lera s'està ocupant perquis desapareguin les restrieeions biniones que tan fondament afecten el comen:, hispano-brasiler.
1 que ha accmseguit la canoelació de nombros.s eredits es-

PER HORA
Durant els primers Inesos del preseln any es (eren inserime a Memania 221.469 nous sensefilistes. lo que
reeresenta un augment de 7.144 rädiooients per dia, o sigui 300 per hora.
UNA SOCIETAT DE RADIOFONIA AMERICANA LLOGA UN

TEATRE
tonsderant que e's sensefilistes
americans nianifesten 1:11 111/7211 71, sent.
ere maior pel teatre radiofinsir, la

RENART
Diputaeld, 171 - Tel•fen 16217
Sanea:rió de Daguar r eetlo• I ferteg r a flan
lata
da /a Dona Apoca val
Aquella fonos:ele ha astas prolongada
fIns al din Se Incluso/

MONTFALCON
Quadras, e:bravata, ••11eue.
Tapiases, Mana IMetUurta
FINAL PORTARARRIUA

BOTERS. 4 -

pitnyPis en la llepública dols Eslats linits del Brasil, prega a les

A LLORET DE MAR

firmes que tim.v,uin encara o31-

(GIRONA'

s pOlICIP1115. en aquella nació

CLUUCA MANTA'. " TORRA CAMPOIRA'
1/len
51 5 15/ re 1 5071
que 110 posin a c011eixement set: cidnanr.. r..u . for. 10 Mel g e ti re p ase . , e•L
1 comiese.
DOCTOR
El.
IIIERNAT
gens:
nna
fi
noto t 1155 i(%it 1 11511150
Per t informen. nelreeen . VOs a in 10.iletnn
I

dourr -lcs
y

a la relació que sos-

ta formant.
La própia Cariibsts ha suggerit
a les autorilats perfil/el-11s
panj a i del Brand
formula de compensacin qm.
pernieti la descongelaciA mune(Hala dels erdits retinguls en
els thug palcos. i espera que senil

(Altea o a Pl1RCSLoNa. fui gicennrei.
de m'ore a NO de la tarda. a Ja Pina
da Letamennt, nOnt. 3. lee.

LLIBRES!!
g,
a eisuiloo, • guaranes
Auléraf
imporrint assortiment cl•
al
rimas ne BarCelOil 3
1. 50 o 55 . , 1 I venda a preus Imersece•
Pinta a:

I

1111. 3

METROPOLITANA

LLIBRERIA WELLA I 510111
1127111,12, 31, bellas sie le san: 5nrIrt

IGIJÄVÄtt.p44

ben acollida en els verdes bancaria i financers de lotes dues
II epütd i eptes

Llegiu cada dijous
MIRADOR
fONT SOTALIKErlauturs- vALLuita 18ARCCLON4

leieettivENT .AIGUA DE TAULA
PURA
LLLUGERA
DIGESTIVA
DIPONT $1141110J, 8 Mitis,174 • ?UU. Ifflo

,

Aer

U MISUMAT

SPECTACLES

E

T satris

cantonada Urge!' - Diagonal
(o rrrrr de Bueno* Aires)
Diumenge, 27 de mine
O funcions a les 4 de la tarda I a les 10
de la nit eis punt
26 mamaras sensarlonals, entre clic Ele

TEATRE ROMEA
Telefon 11341111
-Barden"
Compansia bt
Avul. a los 530 1 a le 1015: 31 I 32
representaclons de LA MARQUESONA,
indescimtible
Guillen. ESE
Quin/ere
Tantors 1 Miau/uds. Genial erraero S d'Anrrrrr o. Denla, dilluns. E rada tila,
tonia
a les 5 - au a les l41 • 15; LA MARQUESONA.

14 FORMOSOS TIGRES DE BENGALA,

amb Itudolf Mallhles, l'astre Internarlonalment reconegut entre tots els domadora. ALFRED PETOLETTI, el Ben-llur
modern, ubres I cantells LULU GAUTIER,
el cla ss ie rae l'alta escora. ele., etc.
Porteu ele Costees fina a la func16
de la tarda

De s palz de hltilets sense recarrem a In
Papererla Villas, Sambia de Canaletes, 6,
telefon 12063, als ventees de revenola I a
la taquilla dal clec. le/efon 33544. des
de les deu en endavant
Entradas a 2, 3, 5, 8, 10 I 12 pessetes.
Llodla amb 4 entradas. 50 pessetes
(linpostos a farree del public)

TEATRE NOVETATS
Corneanyw

Itrio.

LLUle

CALVO

3 - 30. Gramil/d. programa: LA
MARCHA DE C A D1Z, Creaeiä le lao lar oMmic Antoni Palacios. LOS CLAVELES, pel tenor Vendreit. L'exilas
dlarl
Tarda.

l'emana

per

FEMINA

CINEMA

Companyla Melca ESTANY
Primer actor 1 director:
ANSELMO FERNANDEZ
Avui, diumenge, grandiosos programes
Butaques a 4 pessetes

Companyl. del Teatre Retarla Isabel
de Madrid

Aval, diumenge, tarda, a un quart
de sis; nit, a un quart d'onza:
gran axit cOrnic de la comadia de
Lluis de Vargas

crearla de Juan de Landa,
Diaz 1 Ricardo Nüflez

••n•••nn

Conos rts

EI. MEE FRESC
Esplandid Jaral profusament iwurninat
GIL do resistes del Romea, de Madrid
Director: Viciarle Maurl
Avul, dillffien g e. larda, a les 4: Sepan
ame de la resista d e l mestre Guerrero
GOL
DE BARCELONA

I

Lapo/.

1

1 0 3,

104

LA GLORIOSA
de MIQUEL POAL-AREGALL
L'eta más gran del Teatro Catati
Comiat de la Companyla

la

LAURA PINILLOS
Mauri, Alady I Lepe. NO, a les 1013
;AL PUEBLO!, !AL PUEBLO:

1540 mall, diles sessions 3 - 15 1 fi tarda. I
9'45 nit: - El heroe se rinde". "Simone
Es asi", Henry Garat

divierte"

TEATRE STUDIUM

sas e/ements cammo-ltrico•coreografics

COMPANYIA GALLIGÖ
Avui. drumenge, a los 5 de la !arda:
La comedia en tres artes de Paso

REVISTA PARAMOUNT. EL ASESINO DIABOLICO, per Lionel Atrts111,
Charles Ruzgles

d'Alfons Roure E milete& del mestre Sunyer.
150 )(estila nous de la casa Crtrol anea
M &ti, .11 decoramoni novas de Baffle,
1.1011 1 13056, Ballables de Robarla. Gol!,
tau, planos
DIlluns, tarda, prrmera popular.
Butaques a una pesseta

I

la dona

coz ennira Feraz". %Imano: y Sally".
"La cruz y la espada", en espanyol, 'ose
Mojlea. Dilluns, "El resucitado"

Matinal. a les 11, 1' pta.; larda, a les
1 6 numerarla. 2 i 2or anda impost.

CURIOSITATS MUNDIALS, InteressaniS
Fon M011eiOne. EL NEN
diserto dltsuix sonor Terrytelle.
0001, 57 maig, larda I all, esdeveromeal BLAU,
NOTICIARIS FOX SONORS, 'Mides d'Esteatral. MIlenari de
panya I Muermo lona». ALGUNES BELLESIS DE FRANCA, documental, I LA NOLA PUNTAIRE
VIA DEL AZUL. Nil, de 830 a 1 11011 5r:. S.In COntlillia; solent, 1 pm.

TEATRE NOU

TEATRE

PRINCIPAL PALACE
Espanya dL la I ,01Sla

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

.6410

f-

Avul, tarda, de 330 a 515; a les 6, nu-

merada; nrt, a les den:
Gran exit de Harry 'Mur en l'interessant

111m

La cabeza de un hombre
anda Inkihnoff. Es desnato° per a la sessia
'mínenle» d'avui, larda, a l es sis

de R. 3:al e to-cal. S. Franco Pun g a, 1 els
mestres Burilada E lirvera, per la supertadelle

MARGARITA CARBAJAL
CARLOS GARRIGA
PACO GALLEGO
Concha Rey, Mapy Cortés,
Juanita Barceló,
Pepe Bärcenas
40 PALACE GIRLS, 40 1

andle,s

/

Aeropuerto Central
PASTO DE TIBURONES
per
Filme

TEATRE NOU
Gran Companyia Catalana. Primer actor 1
director; ALEXANDRE NOLLA. Primera
estela( ROGER COSCOLLA

debla programa

M'arner Brasa. First National

elMegMelfflegffleggeeleggegee.geeMegMleelMene.gegen n

deu, esdeveniment teatral

LA PUNTAIRE

Liarle. 111 - Talaren 1111211

la grandiosa obra en guaira riel es 1 als
guadrOs, de Reman Campmany t Closls
El/serle.. En la (uncid ole la tarda, iban!!
de LA PUNYAIRE ei representara la DO Mea media ele Randin Campmany

Aval. diumenge, larda, a dos guarts de
naire, 1 numerada. a leo als: oh, a /es 10.
la graciosa comedia

CAZADORES FURTIVOS
1 le delle1093 opereta

EL TIO ERNESTO
per George Alexander

del POPULAR INSTITUTO

CARRERES PER

Mol! senyor mea: Servni - vos trametreln a colla de
correo. I sen s e cap e0MprOmis 01 desusa per la Illeva
pan, el Ilibeet que m'ensenya la manera d'aprender
una carrera per correspondencia sense sortir per a res
de casa nieva.

ELECTRICITAT,

Sr. Director

PoLITECNICO
Apartat 106.-SE0ILLA (Espanya)

CORRESPONDIr
CULTURA, CONSFR'.
CID, COMER.;.
GRAFLA. COMPUSE!
TAT, QULM1CA.
CANICA.
ere::
trsme 1 FLSIIII3

a A:

DIVERSOS
Hotel Rita. - Aval
san!.
Pepe Hurtado.

BORSA DE TRANSPORTS PER CARRETER
Servei diari de camions de diferents tonatges cap
València i regló, al preu de 65 pessetes tona

I Cada ata, The dan

Cava Lllbrs. - AVul 1 cada Ola The dan
sant
Saló Dore (Granja Royal). BO, S.

Mataos Desde. -

The Rap to Jazz.

SERVEIS ESPECIALS PER A TOT ESPANYA I ESTRANGER
Llauder, 7, segon; despatx 1. Telefon 14097
Magatzem: Val g ncta, 271. Telar.« bit

10 Crazy

Orquestra excentrIca
tlamenc dirigit per

10M.IMMIlt

al.

doim e nza, tarda. le 5

a S:

ES VEN TERRENY

SASTRE

vestIts o abrics, passar-los de grans
petits, de 15 a 1S pesseles. Es fan reformes. 1) 30: Sant Antand 61. Interior

Girar

Extensió 17.000 pams, prop Plaça d'Espanya.

(tocant a la placa de la 1:n'yen/tal)

vlai g e en Faeri Os roen un vol en 5510,

Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
Raó: Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.

Venus Sport Palace Ball

sns DEMARCA. lee %t. casa .ea

n11111111111 1!111111111111111111 11111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 n 11111111111111111111111111111111111 11i11111111111=

Rda. Sant Antonl, 62 I 64 - Tigre, 27
AYO,

dlumenge. bar/ de locletat, tarda
1 nit.

DIANA
Continua 330 lardar "Sorbe de tantas.
maS". "La prometida de Mi marido-.
-Mercedes'', en espanyol, Carmelita

ESTRENES
Voy de rumba
1A1 pueblo!, /Al pueblo:

Danzan

One Step

Aubert
IDEAL

Continua 330 tarda: "La senda del diamante", e l, mascara del otro"
de estuellan•
a
!arda: "Amor
te". -En nombre de la ley"

TEATRES

SALO COMTAL

•
- Tarda I nIt: "La gloriosa",
Barcelona. - Tarda 1 nit; "M, abuelita /a

RECRE U

Còmic. - Tarda, se gon acte de "Gol" I

Continua 3'30 tardar "3/11/5 . y los ea Merus", "El lujo de la parroquia". "Sama-

rang" 1 Inbulxos

CINE RAMBLAS

Rambla del Centre. DI - Teil.
Asad COMICA / REVISTA
CARLOMAGNO, deliciosa comedia en
francas, per liannu 1 atarle Glore
grandiosa superproducció nacional,

pobre".

"Al pueble. Al pueblo'.; nit, "Al pueblo, Al pueblo".
Espanyol, - "El rel fa treballs foreals".
Neonata. - Tarda: "La marcha de Cddie"; "Los claveles" I "La ebnilapOna-;
ni!: "No falla salde" I "La chula-

Nou. - Tarda I nit: "La puntaire".
Poliorama - Tarda 1 nit: "N1 al amor ni

Actualitats. - Reportatges d'actualitat.
Amèrica. - "Ilola bombero", Documen-

per Charles Chaplin. EL TANGO FATAL,
p n t. CarInel Mlers, I TOMASIN TRAMOYISTA, cómica. Entrada general I Delinee
0 - 30 pies. Butaques platea, 1 pia.
Dama, larda, a les I en pino, I
no. a dos quarts de den, el 5Ia 1 e 1 5 programa. 511 rada garieral 1 primer pis, 030
10 5 5etes; hutaques preferenera 0 . 7.0 pleS.

SALÓ VICTORIA
Valinola, 2111111-111
Talaren 7211184
avur morron g o, nrola, a b' s 4'45,

1 nrl. a dos quarts dc 10:

per ¡taller Jiu ton (Panip111183). G/lbert
Roland I alonna MR1s, I

EL HUSAR NEGRO
fvereld e lemanyal
Mady ChrlstlanS I Conrad

Magna cread() le

FANTASMA, per Ralp EOrbea 1 VIVIene
Osboine, 1 EL ZAIIIEWITSCH, la mes gran
creaeld dc Marta Eggerlb

flawar

Die

oNiiIMP001.
Nasa Basarla •
Mamara
mama ID« Fama

Oct.

Nnor

•

tal en espanyol, "Prosperidad", "Los
tres cerditos", en espanyol, 1 "Raspo.
tin y la zarina", en espanyol.
M'anea. - - Amor de estuchante" 1 "En
nombre de la ley".
Arenes. - "Paddy". lo mejor a falta de
un chico", -liopla" 1 La ruta de lo

Dia 25 de maig de 1934
LIMPIE

6.20

5.04

5.90

5.94

5.90

5.86

5.S4

6.50

0.544

Obermni

SAKELtaft211
Jultal un

(5 e5.

111110!

•aa,

(Liverdoe)
ruana uturbae

Mal

6.57

3

A 2?

,

canea

e

.1Ca

Ilwaa

,Ilalza

44

UF,»

Der.

llena

t.OUND
unyASOHela

NOVA 70/11
ralee miter1Or
•lurtgza
S'e« beletroma
Tonta . ......

1 el.

&LE:URDIDA
11.31 11.34 11.67
t1,11 11.58 11.60 Tules talara«

11.30 11.71 1/.52
Nona. 11.04
11.60 11.79

11.11

11.61

11.74

set/A ORLILAIto
'rasca anterior
Obertura
Seres telegrama
Tanta

10

16,

6

t‘ 3p en placa

Vlies

11 -.0

6

7 Saina

11,35 11 Si..
arribaclea ida pon:
11.30 11.54 11.0: deU Cu y . Caos
11.60
aor Inflarlo,
II
70
1/.77 11 50 I I «0 11.10
Del do PI d'ir 011

11.45 11.70

111.1:1'01"::

Halo

'NI, 02 1 11.0u Al I>Iol7n3 11 55.2130 15 07
1!64 11 73 11 .e.5 15/9
.

Obsrtvra
l'anea

4,10
11

bajadores" 1 -Raza de bravos".

amb Masuch1 Fresno. Lluis Pena,
1 Pepe Calle
(Sessid continua)

POR LA
autenin , A de la Gran Europea de 191
1 0 IS, pan °culada p0I Coma!. Cataiä contra la guerra. EL CHICO DE CHARLOT,

11111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111311

al mar".

C INEMES

rie a pelifellia 11111(lil
PAZ DEL MUNDO, vertió

N'u Li f111111Clin, Propon.

MERCAT DE COTONS

libraee. - Tarda 1 nit: « La marquesona"
Victòria. - Tarda I niti "Rosa de cm'

El agua en el suelo

COLISEU POMPEIA

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

Programes d'ayul

Continua 330 larda: "La ruta de Ins elelos", "Catalina de ilusa', [magias
Fairbanks, Ir,

Velen
reellS: Resalta Unica numerada, 5 pesaste, . all, especial, 080 ptas., 1 preferencia, 1 pta. Mine vinent: LA EMISORA

IFITXES-FITXERS9
AGUSTI BO

El amante improvisado

Milenari de

PREUS RAONABLES
ESPECIALITAT EN VESTITS DE SOCIETAT

Eden Concert. - Varietats I Angellta

adnilrant-se panoramas esplèndids

ECLAIR JOURNAL
EL REY COL, dlbulxos en colors

Avisi, durm a nge, dia 27. tarda, a roa 4.

VULL SABER SI M'ESTIMA
Previa popo/orlases. FI:Tm-vos en els
preus: larda, DIO:nana§ de dues a gliatre
Doseles; mi, DU/aqtlea de auca a tres

El

PEDRO

Continua 330 tarda: "El testigo Invist•
Ole". -aterrarle-s i '. en espanynd Carmertla
Aubert. -Matar dolorosa", en espanyol.
Dilluns: "Ntujeres de postin"

unica inuneradi,

Tall elegant - Coniecció acurada - Qualitats superior;
Gustos selectes - Gèneres del país I estrangers

AERI DEL PORT

Richard Arlen I ZIra Johann

Asia, marinar, a les 11, al pm:
uni r de dil e s pessetes

NOMES A MIDA

Apolo. - Varietata 1 Mercedes FUI.
'U-Te-Clan. - Varletats. ROSita Valle.
EMIlla Domingo".
Pompeya. - Inau g urael0 de la temporada
de primavera. Grans almecina.

MI!

Traveseara, 112
.avni, larda a le- i, 1 nit, a dos gnu! s
el grandiós exIt
de den en puro

UMUIMION1

9, pral.

panyol.

TE SELECTE

ContInuta 330

330

PALAU DE L'ESPECTACLE
INAUGURACIO DE LA TEMPORADA
DIA 30, A LES 1015 NIT

As

ALIANZA

PUBLI CINEMA

Fontaaella,

RESTAURANT DEL PARC

10 . 43 mati I con/lema 330 larda: 'El
ierror de los viles". "Jimios y Stall'.!".
"La cruz y la espada". en espanyol. dos('
Mera. l-o llluns: "Ils o sinvergüenza de

Panlera.

UN PAR DE FRESCOS. GraciOsa
comedia Faramount

SASTR.ERLA F. COMAS

"Pasto de ilburones".
Melga. - "Alias la condesa", "Civismo";
a mes, a la larda: "KI-121".
Xile. - "S. A. la Vendedora" "P01117',
lo mejor a falta de un Chico", en es

Triana. - Tiple cate
Pepe Hurtado,

el apocado". -Moler dolorosa", en aspanyal. "La prometida de rn1 marida". Di.
Iluns: "Mujeres de postin"

programa:

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS .

5

ameritzat per RABASSA ORCHESTRA
I ELS SEUS BOYS

11011E18 IA
11 mall 1 continua 3 - 30 tarda: "David

Avui, tarda, dues sessions. a les
320 1 a le, 6 especial; m i : a leS
cleu: darreres proleecions d'aquest

eleu;

Destetes

A y o'. tarda. do

ERAN TEATRE COMTAL
11 mall 1 continua 3'30 tarda: . -.1lnetr re-

atoran"

Companyla de JOSEP 8ANTInind
Avut. burn e nge, larda. a : co qua r re, 1

hit, a /es

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
Te dansant familiar

MONUMENTAL
10 . 45 matt I continua 3'35 tarda: -Pe.

ZoL-11,11e00

nm-

Avul, dlonnange, tarda. Me 4 a 8 1, nli,
•
alartin.
le 1r) a dos ciliar» de 2 , funcionaran ExCeI810r.-Varlelats I M a rr e dez Alvarez.
e, les atraccions. Entrada: clnquanta
Carrer
aiRni
cèntims; funicular I entrada, una paseata. Moulin Rouge. - 50 artIstes, 50, 1
SarnanlegO.
011111eular Ins a do. qua ri 5 de tres de la
matinada
S • ambul. - Ethel Alderson.

lampago". "Molla habla", en espanyol.
-Guerra de valses". Itenata Malles. Dilluns: "Esclavos de la narra"

Cilemes

Sale( Wat/aria - - Erial" pullman "El rey
col", "El amante Improvisado" 1 "El
hu s ar neRr0".
Select Cinema. - "Fatanflad" rianIcament
larda) 1 "Mercado de esrandaloa".
Splendid cinema. - "Mano asesina" 1 "El
hijo improvisado".
Smart Cinema. - .Se 110 fu g ado un pre'o'. "Noche de gran ciudad" I "Erag ama", CO espanyol.
Talla. - "Felipe Derblay", "Vuelan mls
can elones" 1 "3411 marcos por una noche...
TIvoll. - "El rey de la plata". mnellas",
la sombra de los
Triomt. sellar BrnWlil".
"Anny se dIvl a rte" I
- "EI adivino", en espanyol;
e" ,Ep0,nh3orombre da Arizona" 1 "Santa". CO

1

de la tierra"

Companyie XIRGU - BORRAS

Estrena a

MARICEL -- PARK

de discordia". -Guerra de
valses''. Renate alunar. DOluns: "Esclavos

VENIDO UN BARCO

GRAN TEATRE ESPANYOL

TOra el. paclenls de les eles urinärles o debnItat ner-o/a»,
Bat -se I tearnetent 050 pessetes en segarla per al franquea
o ficina. Laboratorl Socatarg, carear Ter, 16, telèfon 150751, retn3
palla un !Ubre ezplicallu sobre Pongan, desenralliaMend Mimo
me nt I guariment d'aguaste' malaltlea

MUSIC-HALLS

Diversos

NIMIA

YEATRE POLIORAMA

a les

MANEN

EXCILS1011
II :naif I continua 330 tarda: "Reparter
rietectIve", en espanyol. -La gran jo
rada". -A la sombra de los II -Melles", co
espanyol. Nollelard Dilluns; 'Peregrinos"

DE LA HABANA HA

Avni. tarda, a les 515, E Oil, a les
la - 15: evo sense preeedents de NI AL
AMOR NI AL MAR, de Benavertle. Dama,
tarda. a les 515, popular. 1 nir, a Ir,5
10 . 13: NI AL AMOR NI A L MAR,

6.60 peasete. 1laao6.
VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIES D'ESPANYA. PORTUGAL
AiLERICA

Urquinaona. - "Aeropuerto central" I

Per A Inealltats; 1 - niA Musical, Passeig
de Gracia. 54. raen'. tarda, de 5 a 7, loealltals AdmInIstraela del Palau

11 mal! 1 ro-momia 3 - 30 tarda: "La gran
Mirada". "RepOrter ,letectrva" (en espanya/E. "A la sombra de Bis muelles", en
espanyol. M'una: "Feregrinos"

I Estremera

eoncert

DIMarls vifleOl, dla 39. nlf, rime
del ram o» viohnIsta

ca". -Trena/

pela rnkleiV0s amistes de la tarda. Dama,
dilluns, tarda a les 515. Mil:ran a s a I
pessem; general. OVO pe , SeleS: GOL. No,
a les 1015: ¡AL PUEBLO!, ¡AL PUEBLO! Es despaloa als centres de localitats. Enorndres, primer de juny, nit: ex.
traordInari festival a benefici dalo pebres
d'aquest distelete, pren e nt-hi part van',

nit,

Palau Música Catalana

CAPITOL

Continua 330 /arda: "Esta no e he O nun-

;Al Pueblo! ;Al Pueblo!
per

Edward G.
Mons. Acluaeloa personal de Florelle itinieament larda 1 nI11

Teatre Apolló

1 darreres representacions de

ALEXANDRE VILALTA

rey de la plata",

4 tarda 1 93(1 nit: "La Mema del datar"
Unicantent tarda). "La testamenro Oriol'
1151", oM
- ar/Atta Andar. "Tener de cama
id", Lee TraCy. Den»: "El diablo se

Companyla Catalana. Primera actrlu:
ASSUMPCIO CASALS. Primer actor I director: JOSEP CLAPERA
Avui, tar o lri, a 1 ,, guarr a . i not. a les den:

TEATRE COMIC

nit :-El

RAZA DE BRAVOS

¡Mi abuelita la pobre 1..

Rambla.. - "Carlomagno" 1 "El agua en
suelo", en espanyol.
Royal. - "El terror de los viles". ".11mY aSnl
al .loYii:. 1 "La cruz y 10: tspada",
drilY
n ee
Recrea. - "Anny y los carter o s". "El
Comtal. - "La ruta de los eleler 1
"(1, 31100 de Rusla".

11 mall, duro sessions 330 I 6 tarda, 1

lo

RobInson 1 Bebé Daniels. DIbulxas 1 Atrae-

11 mar f. elues sesslons 3 . 30 1 6 tarda, 1
e c 43 nil: "Hay mujeres asi", I.er Traey
.Ann Dvorak. "Calamidad ron suartr",
George Arliss. Dilluns. • ANIS3 sln rumbo'

dilluns, larda I nit:

par Laura Finillos, Alarly
resista del ella

Rostla

Dimecres, 90 mala, CASAL DEL METGE
UNIC RECITAL

TIVOLI

Ni!, 1 cada no,

o toles les inanifestaelons de la Neurastenia o esgotament nervIds. per era.
alas I reboos que alguln, es grrarelaell azial 1 Tad,raWienl hm]) ola Papa.
benate patena:ata dei or. Sol y re. 8145 que un medlcarneht s' an Canea;
essenelat a o cer v ell, mantilla 1 tot el sistema nervio». Indica» espaciabas%
813 asgo ala de la jcvcntut per Iota mena d'asemos (vello raen» anyz;
ae e recuperar Imegrament totes les funeions 1 eonservrtr fins a batees
vellesa tense vinlentar Forganisme, el vigor sexual propl de Pedal Vean;

Se ha fugado un preso

nBID

SALONS CINAES

ROSA DE EMBAJADORES

Debilitat nerviosa

n'"A'ucl:,''
Ps°t'atisTr.
Cansament mental, pardo o Ca mamario, maldecap, vartlgens, debilltat aun,:
lar, ladige corporal, trernomm, papitacions, trastorna ner•10•08 de la dore

LA FLOR DE HAWAI

hIjo de la parroquia" I "Samarang".

RAZA DE BRAVOS

!MI IRRITA ti NE-

Impureses la sang

Sala

1 10,11 deliran! de J. Pariera 1 alestres
Cabrera / Paloos

ROSA DE EMBAJADORES
I RAZA DE BRAVOS

vainilla wagIndia matritia, uretritis, 4,
aporitis, flulsos, etc., de la lana
ce:Migues 1 re p ela que !Upan, es guarerxen &alai I radicalment amb ele
mate del doctor Solare. Els rallalta es ‚mereixen per ells aols, sense Itheeelont
al renta». n1 aplicaelons de sondea I brheies, etc., tan pernio» sempre
neceseittn la preser,cia 101 tra, t g e I ningu no s'assabenta de 10. vostra
A
Venda: 6'60 pessetes capeL
eezetnee, herpes, altere. vas.
sc102,": ( (avarloals).
l l ag ue s de les
»Mes), 'repelen" eileftf.
losas, ardemos, acné, urticaria, ate.. maialtles que orlen Per caesa humc"3,
vects o o/recama de ia sang, per eroniques E rebela que siguln. es guarnim
aviat amb res Pindole. deourati.es del Dr. Solare, que sdn la me d l caeld d..
out: Diva, Ideal I perfecta, percas actuen regeneran! la s..1.g, la renovea,
menten tntes lea energies de Forganisme 1 fomenten la salut, resnleqleu
por taba toree res uleeres, lla g ues, grana, brancal!. supurara ce ist
moceases, caiguda del caben, Infiamacions en general, ele., Q U 'IZA/ la Leri
neta E rege,erano, el cabe.] brOlant 1 aspas. I no delta en Porganisme
mala del passat. Venda: 6.60 pasteles flato&

-con ml Tarzan me basto".
Noria. - ":e ha fu g ado un preso", "Los
que danzan" 1 "Pastel de los ängele,"
Parla. - "Carlomagno" 1 "El agua en el
suelo".
Pathe Palace. - '‘ La gran jugada". "Reparl a r delectIve", en espanyol, 1 "A la
sombra de los muelles", en espanyol.
"Mater
testigo
"El
per Marta Eggerth, (van Fehowitch
espanyol, 1 •• Mercedes" .
dolorosa".
p
..,n
1 Emes( Verehr', lt 115101 (le Paul
Abraham
Publl Cinema. - Reporta/yes d'actualllat.
Principal. - "Companero" 1 "lloy o

a les 10: l'edil
clamaras del mostee Estany

formidable trlomf do Frminent bariton
alminar Izquierdo, de renuncia actor Jan.
me 110Tr3S, de la prImeo r a lIple eantant
Maria Teresa Moreno I deis celebrais an.
listes Eli g en» Galindo, A. Farnandez I A.
Garrido. La fundó de la tarda comeneara
amb el rtraeioNs entrames DALE CELOS A
TU MARIDO. p ernil, 111111111S, tarda .0 ir'
430. lo o rt rqurs a 3 Tires el a dos torts

n triluiirte2;(teitsc,.. pdreoetobtattimoz
es reqvue ist . m ed insI tfi et isst ,a z u

ESPLAI

Tarda, a les 3'05 1 int,

TEATRE BARCELONA

Vies urinàries V,!„nrrb egn' a 1orni

Laletana.-"Boliche", "Sf, aellor Bromo",

Mea:

CORIBECUL entre Mantener I Arlbae
PARAMOUNT GRAFICO. EL TENIS
ESPANYOL (documental)

TEATRE VICTORIA

cid llî.91iK

Pitni(ani!

tiOr de ramera".

"31r/chachas de armas tomar", "aanta"
I "Mrekey meranieu".
Majentle. - "Huertano! en Budapest",
elE espanyol, I "Nlelcalla en azul".
per Bannü, leitnq s I Jalde Maraca
CARLOMAGNO
Marina. - "A la sombra de los muelles".
REVISTA PARAMOUNT
"anny se divierte" 1 "SI, sellar Brown"
Inventar» estrena. La superprO- Mundial. - "Se ha fugado tia preso", en
EL AGUA EN EL SUELO DIlluns.
duerna NI. G. 51., en espanyol,
espanyol. "NOche de g ran Mudad" 1
Es despaloa a la taquilla per a la seSstd
.krakatea", en espanyol.
LA rrrrr ETERNA
numerada d'avni, tarda, a les 6. Denla,
Metropol. - "El lio Ernesto" 1 "Cazadilluns PrOgrama selrerlOnal:
(un dar de Huna fe( film)
dores furtivos".
LO QUE SUEÑAN LAS MUJERES, 611510v gran cream0 de Norma Shearer 1 FrederIch
Monumental.
- "Pérez contra Peorez.".
Frobelleb, 1 LAS SORPRESAS DEL COCHE
March
"Jburuy y Saily" I "La Cruz y /a esCAMA, per Floral»
pada", en espanyol.
Mirla. - "Esta noche o minen" i g norament tarda), "Mella habla", en espaeegelegeeMerMgegMeggelleegfflgeefflgeefflgegMge.MgegMgeenealg
nvol, 5 "Guerra ele valses".
Nou. - "Chofer ron faldas", en aspanyol. "Pasado mariana": alt, a mes:

ROSA DE EMBAJADORES

Dama,

n
P:
1 e;r ddee
e " I "La
IdaDael.r b1'
mäscara del otro".
Kursaal. - "La locura del dólar" I "Te-

MAMZELLE NITOUCHE

La última novela

PELIGRO

Prou de »frie inOtumant, d'aguaste* mili.
Niel, grial.
rn
116. deecobriment

"Alma de

Ben 13- on I Bärbara /l'As
VII, a

515; numerada, a les 6; nit, a les 945:

cada dia l de 10 a 6 larda
Allmenneló de les le y es, a les I i dal
matl. Entrada: 1 pta.; nens. 0'50 Me»
una pellieula cemlea. amb Charlotte
Servel aspar»! de tramvies I aulohnsos
nos, Ruiz Par», Palacios, Tejada,
Susa 1 Feliz Bressat
despres de cada funda
Padre.
Baraja. etc. Nit. 0'43. Gran festival
asststeltd
Es pre g a al drsitngll públle que
a profil de les vlelimes del sinislre (le
Avui 1 cada dla, a les 4 1 a les 8
punlualment a les tuncions. pulo que 1011 1
Montcada, organitzat per les cases
larda, I a les den nit
numero
san
Igualcom
Fültim
el
primer
amb
regionals (le NIürcia I Albacete,
ment sensacionals
assistència ele les antoritats d'andadiles provIncles 1 les de Cmaluriya,
1 aliss Murcia I Miss Albacbe E Moss

Despals a
Nlolt aviat: LA EMBAJADA EN

Glavey

DIBUIXOS SONORE

LA CHULAPONA

LA CHULAPONA
erompradorla

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

in

LA MANO ASESINA

pela seus creadora MAD I& VazqueZ,
. Bicard Ma3dal, Teresina Planes, Lla-

tardos amistes de la tarda. Denla,
tarda, popular. Birmanos des de tres
pesseies: LA CHULAPONA. Nit 1 cada nit, el formidable con»

la sombra de los muelles", en Opta/IX.

Fantasio. imall As %AL 117 • Telähe OMS Fémina. - .liouletavIlle avlador".
Aval. tarda, dan set/dona continua, a Fregoll. - "Meladla en azul", muna
aventura en el Den", en espanyol. "Dan6:
les 330 1 a
cing", en espanyol, I . Erakatoa",. en
Darrer dla del grandltia 61.1t, en espanyol,
espany01.
Soya. - "La (arandela KagIca", "A ba•
IMPROVISADO
tacazo limpio" 1 -Piratas de Sbanghal".
per la bella 1 encantadora FLORELLE, amb Irle Park. - "El zarewitsch", "Eeope

EL HIJO

EXIIIBICIO DE FERES

Murcia a Barcelona: NO FALTA
NA1DE I LA CHULAPON A , pels ma-

cament tarda). "La g ran Ju g ada" 1 "A

SPLENDID CINEMA

CIRC
CARL HAGENBECK

del

Dititnenge, 27 de maig de

11

21

ClInW,

11

7.111

1/ 1
11e.

t'ESAS ii/it
3‘1
1.4/11 ....
7 09 1,3e aNY-FORT
L'ha

%ny anterior

alca

1

(Base tanta
Yerta.)

rramferencla

cielos".

Avinguda. - "De Ultima hora". ''Se ha
fugado un preso"; a mes, a la tarda:
"El neMllo".
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Barcelona. - "Feilpe Derblay", - Entre
la espada y la pared" I "El zarevIstch".
Cose. - "Nmv York", "Compallerus"

MIAU, FARINES I DESPULLES

-Hoy o nunca".

Bohame. - "La llama eterna", en aspan) el. - . E1 zarevItsch", -Cincuenta Ma-

l:tres una vida" l "Avila", en espa•
ny 01.
Bohemia. - "David el apocado", "afiliar
dolorosa", en e.spally01, 1 --La prometida de MI Inarld0".
Broadway. - "O lodo o nada", "La pro
Ina culpa" A "Barrio chino".
Catalunya - .1lay mujeres aal" 1 "Calamidad con suerte".
Capitel. - "El bar» Se rinde' I "Slrno.
ira es 581".
Conwum. - "Un par de frescos" 1 "El

ast • stno diabOlico".
Comadia. - "La muchacha reporter", "El
auusicdviL de Otardia" 1 "Fatalidad".

"Dnete relampago", "India
habla" I "Guerra de valses".
Delicias. - "Reina el amar" 5 "La hernia. blanea".
Diorama. - -51elorlfa prohiblda", en e g 11311:Vid 1 "Ileroes de Tachuela": MI , a
mes: "El hechizo de Hungria".
Diana. - "Noche de fantasmas", "La Pro'
metida cle aal marldo" 1 "Mercedes".
cli espanyol.
- "El tenis manen "Da.
▪ roud" (tinicament tarda). "La flor de
Ilawa y " I "Se ba 1551110 un preso'', en

Comtal.

aspanyaL

Intento. - "Maro. amlins". "Nones
en venta" 1 "El cantar de los cantares".
Eacelelor. - "Repdrter detective" (dial
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