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drets reals
garanties
de
seguretat
pública

Aquesta tarda el Parlament de Catalunya reprendrä Eaztivitat, i en lenapa parlamentaria que començarà
La Cantiltiú general del Desarma Ahir a Y:capte, sorti cap a Madrid
amb la sessió d'avui seran discutides en rexpres el senyor Amadeu Hur- isst, en la mica tener; representants gaiaprovades algunes Ileis de veritable tado que, com és sabut, ha de de- rebe tots els paises adherits, entre ells
transcedencia per a la vida politica de fensas. , 'el divendres vincnt, per en- t'in, ministres, is reuní. ahir a Ginebra
Catalunya. La primera, i la mas im- cauce del Govern de Catalunya, la en 101 ambient de preocupaeid, a causo
portant d'aquestes ¡Iris. será l'electo- competencia del Parlament catete per de les zuriades hipotesis Mes sobre la
ral, la norma que regulará l'expres- a legislar respecte als contractes de sol de la Conferencia del DesaYenasia de la voluntat popular catalana. conreu.
melit. Sessons els diaris anglesos, la
Sabem que la Comissió Jurídica que
Eetigueren al baixador del Fasseig preoeupaoiii era tambe motivada per una
ha redactas Eavansprojecte s'ha inspi- de Gracia, per acomiadar el senyor derlaratia de Ba rthou: -Frana-a no vol
ras en el proporcionalisme pur, cri- Hurtado, un representant del Govern la guerra, la qual ha d'éss e r evitada, i
teri en el qual han coincidir tots els de la Generalitat i alguna anlics reviraren' co.lti el que costi". Aqucstes
que han intervingut en resmentada oarticulars.
l'anudes no han crasser intrrpretades saponencia. Encara que es tractava
Durant el dia Mahir, el senyer Hur- lan:cid con. una afirmada pacifista, siita
dun organisme juridic, tots eis homes tado, amb /notita d'haver estar elegit que rolen dir torthe que ha so rtit darque el constituien san ahilase a un president de l'Academia de Jurispru- rerament Oigan perill de guerra que enpartit o altre deis que militen a Ca- dencia i Legislada, iou roh visitas cara no estä tatalment esvair.
talunya. Aixó vol dir que de la Lliga per nombrases personalitats de la poLa sessia dahir de la C. G. pot ronfina als més allunyats han reconegut tinca i juridiques que volmaeren tes- siderar-se ron, 45 reforç als eptinlisn'es.
la conveniencia d'establir el sistema timaniar-li personalment Ilur satisHenderson l'a insistit en la meces-n*1cl
proporcional en relaboració de les facció per l'honor de que ha estat d'arribar a un convertí, part de les
nostres corporacions popular:.
abjecte.
Sevcs bones ilItencions, no ha jet Alá
Per be que aquestes impresions no repetir el que diu sempre.
Per a nosaltres, no cal dir que és
una satisfacció acure que va a esser semblava que tinguessin un fonament
Les Utter 'eucion s de No rman Davi.;
realitzat el criteri que sempre hem molt salid hem volgut interrogar al- i d0 Litvinav han tingut importancia
sostingut respecte ¿aquest punt. Hern ganes personalitats.
dijcrent i han ronfirmat el que es deia
Aquesta tarda ha circular ala pus- abans j heiss reportat en aquestes columestas i sain proporcionalistes. i pensant rectament hem de creure que sadissos de la Cambra el rumor que nes.
compartiran la nostra satisface:6 tots el fall del Tribunal de Craranties esNorman Dcmis ka assegurat que els
aquella que han adoptat el propala lava prejutjat quant a la Llei de Estats Units estan decidits a coRaborar
cienalisme com un dels extremis in- Comractes de Conreu de Catalunya. per a una pou duradera, i ha insinuar
Segons impressions, el jai' del din ?O( Parte universal de no agressió, pera
-- ce:inables del seu programa. Per
r. resulta mes absurda l'abstemia Tribunal era contrari no tan sois a ser:se cap inte e teeteía en els afers eade la Lliga, que posava radopció d'a- considerar el recurs jora de termina roPeuS, acas e que sigui impossible una
euest sistema com una condició de sinó que tumbé no creu a la Genera- intervenció 'l ord-americana en el os d'ubon govern. I és més absurda encara ;has capacitada per a legislar en el ra guerra eventual. Aquesla participaperque personalitats afectes a la seca Que es refereix a la dita materia.
cid tindria un efecte limitat, consisten:
Preguntas el diputar catala senyor en la 3. -guretat que els Estats Units no
,sanització han contribuit a redac:articulas de ravantprojecte i han Palau. afiliPt al partís radical, si era ataearicri cap nació.
:aaritzat el text amb el seu nona sen- cera aqueas rumor ha dit que no saEs 1100 base inicia l so bre la qua) , en
se fer-hi cap reserva. De manera que bia res.
cr e ta manera, s'apuntala el projecte de
que
un
fall
d'aquesta
Li
indiquem
la Liga crea que els seus honres poden
Lirviricro d'un parte atropen de segarecollaborar en la confecció d'un pro- naturalesa podria provocar seriases tat, que ha de garantir la pau de tots
jeete, a gust seu, però no vol que actituds a Catalunya. i ens ha dit que els Estats i arribar, est un segon temps,
s'evitava amb que e: poder ceo- a negociar el desarmanient.
e:s seas diputats intervinguin en les això
aiscussions que originara, ni voleo que teal es fes amo de l'arrice públic a
Lierinae, que havid parlat amb BarCatalunya.
¡los, propasa que la Confer.'nria es
votin. Es a dir, traben be el projecPreguntem
després
!a
seva
opinió
te. per ò es neguen a deiensarao i a a un diputat de l'Esquerra i erra ha transform i en Comita permanent de sevotar-lo. • Quin sentit té aquesta ac- dit que no creia que el Tribunal de guretal. Aquesies p r opasieians han jet
titud: z Qué vol dir negar-se a anar Garanties batalles prejutjat cap fall. bona impressiO, de te l manera que is la
al Parlament i no negar-se a redactar ,eambé ens ha dit que no necia que primera negada qu.' a Ginebra sartal!
tal projecte que normes els vots del
tu-apele antb una m'oció.
. cap uover " de la RePüM entre cs hernia e frocäs de la Con'n.r'.ament poden convertir en
latea'ag"
'quee 5tes
mal ús de rarticle nave
La Lliga vol demostrar que no te sic l'Estatua provocara conflictes, que feri.licia, ha sortit una proposi:ici prac• ra i he fa amb un encela tan die- en darrer serme repercutirien sobre el tica rcalitaahle. L'amenace de guerra
que, en efecte, aviat ro hi hau- mateix Govern, i menys en aquest cas, psi ésser eldinifiranteul albo:cada, per- an sol català que s'atreveixi a en que no es pot desconaixer que si gih‘ el 11011 ennveni hateria d'abastar la
amir el contrari. Deserta del Par- el Govern de la República es fes caraiutia i la defiriciO de ragressor,
i en can y i va a fer xirinola a tee de Eordre públic, de les altes fun- cosa que paralitza r ia l'obra dels pulsos
.Mr.tament;
ajuda
a
projectar
Ileis
ciona de fordre públic, -semblaria que apresso r s. Els governs pacifisfes sestindesprés les renega; a rAjuntament es posavea aquestes al servei d'un dran la iniciativa de Litvirrav, ja veufa el revés, s'installa a rhemicicle i grerni patronal.
0051 quina seria rartilusi dels catres.
entre rialles i ploralles fa durar la
Sobre aquests rumian hem conversessió fins a les set del mata La se- sas també amb el senyor Sbert, reGinebra, 29. — La primera retina', de
va a:ció de desprestigi i de pertorba- presentant de Catalunya al Tribunal la Comissia General de la Conferencia
da no es detura per res. No li inte- de Garanties, el qual ens ha dit que del Desarmament. a la qual assisteidel Tribunal de Garantie, no surten xen uns 20 ministres de Negocis Estranr ," a que s'aprovin les lleis que con-.era bones i aprofita qualsevol mi- rumors, i que per tant ningú no pot gens, s'lla declarat oberta a les 3'45 de
Ha per fer fracassar la gestió mu- avançat res en relació amb la sen- la tarda. davant Muna enorme concur• aal. L'espectacle d'abans-d'ahir a tencia. El Tribunal de Garanties no rencia.
'Hantarnent era vergonyós: ells, que té res prejutjat en aqueas assumpte.
Hi a s sisteixen per Espanya els se• aen abominat de les sessions pin- Estic segur que a aquestes llores tots mars Madariaga i López Olivan.
' vamues i lamentables, ara resulten els membres del Tribunal estan preUn
cap declarada oberta la sintió,
o mestres en rart de provocar-les i ocupats i ocupas; estudiara reasuma- el president de la Conferencia del Dessostenir-les. No hi ha qui els pan'i te, sense que sigui possible saber llar armament. senyor Hendersora fa as de
la rnä per la cara en aquesta feina ne- opinió. Ningú no sabrà ropinió del la paraula i tracta de les disposicions
Tribunal fins que es dicti la sentengativa i dissolvent.
cia. Estariem ben arreglats si els adoptades ¡a per la Conferencia i de
La sessió comença a les cinc de la acords del Tribunal de Garanties po- les possibilitats que aquesta assoleixi de
tarda i acaba a les set del mati. Ca- guessin anticipar-se mitjançant la ru- complir el seu carnes.
toree hores de sessió. Direu: com morologia, restudi previ de les carea
A continuada l'orador alludeix Ii
varen anar les coses percute resultes i actitud de cadascun dels seus vocals. necessitat de trabar una solució prácaquesta enormitat? Molt senzill. En No. Nosaltres podem tenir una opa tica i demostra ren,arme impartancia
rordre del dia figurava la discussió nió, i adluic dir-la, pera estela dis- del problema de la seguretat, que as
i aprovació de les segitents matataes posats a reformar-la despees de sen- la base de tot acord.
importants, entre altres: Reglament tir els altres. No tenim mandats imA cnntintració interné el delegat norainterior, reglament de policía del Ira- peratata, i perqué ha de mitjançar a la arnerich. senyor Norman Davis, el qual
normes per a l'adopció de persa- vista la defensa i el debut abans de maniiesta que el senyor Roosevelt l'ha
.' cracord anal) les regles comple- la sentencia.
autoritzat a resumir l'actitud política
. ntaries de personal, és a dir, reordels Estats Units en els següents ter• azada del personal, pla de la re- EL FISCAL DE LA REPOBLICA mes:
- -aa interior de la ciutat. ala de REPRESENTARA EL GOVERN
Estela disposats a cooperar a tota {arCENTRAL
• aaicions per a un concurs de transma practica en els esforços per tal d'arport de carns, i altres qüestions
ribar
a un acord sobre el desaernanient
Al matí ha estat al Tribunal de Gaa sitiu interés. L'enumerada, craques- ranties el fiscal general de la Repú- general per a aromare la pau i el
- qüestions sembla que hauria
blica, que ha estat nornenat represen- pragrés mundial.
Estela disposats a negociar en retada
ificar unes deliberacions implica tant del Govern en el recua presentan
•dues. Els ternes sato valen, oi? per aqueas contra la Ilei de Conreus asida un Conveni de Desarmainent. 1111
ies, no: tot aqueas gavadal sie pro- promulgada per la Generalitat de Cata- Pa e te universal de no agressi&
No ohstant, els Esteta Units no par• aes va ésser resolt en dues ho- lunva. Slan entrevistas amb el senyor
: rnitja. L'espectacle va venir des- Albornoz, 1 han conferencias sobre l'as- ticiparan en negneiacions palitiques cura' a Preguntares': ¿Es que en un ple sumpte, recollint capia de ractuat pel pees ni en acords europeus..
Els Estats Units — dio — no empraen donar-se qüestions mes impar- Tribunal.
que aquestes? Nosaltres
eme no, però la Lliga no pensa Igual.
Tat ella per a ella no era res; pera
calan va entrar-se a dierutir un proama d'oposicions, la cosa va prenases proporciona esiereidores. El
v ,a• Eausili va ter prodigis de po-alta solare minúscules, impercepqüe5tions de personal eventual,
eis seus companys, en un rapte
d'inspirada/, feien una barrila tan sorprenent, que les gatades pitarresques
semblen elegies al costas d'aquel' de s .
bordament xirni. Es va parlar d'unes
re c alestes coordenades, amb una fer ncitar camica que alarmava. I el Inés
curias és que passaven d'aquest
de farsa al trernol apocaliptic arnh
una facilitas que meravellava; tan
*Mas eren a la tombarella com levora y en el norn de Catalunya arnh trenadara de veus i ennuegarnenss 5 andanaci6 que un deixaven esmaperduts.
Realment, van fer un va-i-tot.
Aguantar dotze hores aquell clesfici
té merit, no ho fa tothom qui
Ihn trehallar, varen trehallar, no seria
de bolles persones negar-ho; pera
malaguanyada lema. Si no s'haguessin de molestar els diriern que ho delxesain carrer, que no hi vagin a l'Ajuntament a ter riure i a cansar-se en
v a que tampoc no els sn agrura nia.
gu Fet i fet, és preferible el paper
e.00.
que fan al Parlament, si mis no alta
-- . Noi, t'ha sortit el tret por la 7.,,,•a!
mo es comprometefl.

L'atemptat de Granollers

Tal com assabentarem els lecters en

la nastra edició anterior. durant la ma-

ran la sena lona armada per a resoldre els conflictes que es plantegim siguin quines
En eiecte. la política dels Estats Units
consisteix a mantenir-se fora de la
guerra.
A continuació el senyor Norman Davis es refereix a la sortida d'Alemanya de la Societat de les Nacions, i
Sitz que espera que aquesta nació no es
aodri negar , a reprendre les negociacions, basant-se en el projecte británic
del 8 de ¡une rassat.

tinada d'ahir va continuar rennst el Directan sIe l'Esquerra, ver tal d'estudiar
Valer plantejat amb narria de la supeseda agressió contra Grau Jassans.
A la sortida traquean reunió. que va
acabar a les quatre tocades de la matinada, fou lliurada als representants
la premsa la següent nata:
"Examinades les declaracions n'eses
pel diputas senyor Grau Jassans a
"La Rambla" d'ahir, que desalen rapitrió pública sobre rapreciacia dels jets
que hi san aRudits. el Directori d'Esmierra Republicana de Catalunya afirma
que. ni per un mornent. en pot recaure
la responsabilitat sabre ca p element del
Partit, i sine ha vist amb disgust Yactuació del senvor Grau acordant inhaailitar-lo per a qualsevulla representació
politice en nern de l'Esquerra
cana de Catea:me."

Madrid, 20. — S'ha reunit la Comissió Mixta de traspassos de serveis
a la Generalitat, i la reunió ha durat
de les set del vespre fina a dos quarts
de nou.
Hem parlat arnb diversos me:abres
de la Comissió, els quals ens han dit
que el tema tractat en la reunió d'ay ui, el relatiu als drets reals, és ccmplicat. Hi ha dues ponències, una deis
representants governamentals, i una
ultra dels representants de la regia
autanerna.
—Hi ha grans diferencies?
—N'hi ha, i veiem diiicil que s'arribi a un acord complet.
En la sessió d'avui ala arribas fins
a narticle ny.
Durara aquesta setmana ens reunirem tres a-caerles tares: dimecres, dijaus i divena'res.

ELS ANARCOCONSERVADORS
"Per servir de baluard al Papa Lana,
Catalunya va enmaride a la seta dinastia nacional. Per servir de baluard •
l'Arxiduc Cata/u/aya rd pegare
les seves llibertats. iSacrijicaret avui ia
uva autonomia per seriar de baluard de
res exterior a ella! Catalunya ala/ruma
ha de procurar que siguin respectades le
¡res llibertats tant si governa Gil Ro.
bles con Largo Caballero:"

¡Ha llegim a -Nosaltres Sola!" o a
-Nació Catalana"? ,;Ho diu al gun separatista integral? No; senzillament. ha
a -La Veu de Catalunya". I ho digné en
una conferència el selyor Ventosa i
Calen
Llavors hem de cercar un camines*
¿artera <raqueares naraules qus s s adieui amh les conveniencies de qui les ha
pronunciades. Evidentment, la sena Me
senda no fou Das de ferie els catalans
del ternas de Ferran d'Antequera, ni de
menysprear els herois de 1714 — ellrara
que, al fans. no facin gaire gracia ale
senyors Ventoses —. El pos de la confitura és rafirmacia nue Catalunya
és el baluard de la República, si n d, d'ella
mateina.

El Govern declara itlegal la
vaga de camperols anunciada
per al dia 5

Litainov, ministre d'Afers Estrangers
Se la U. R. S. S.

El dlecure de LItylnev
Despres de la tratluccia francesa del
discurs del semor Norman Davis en la
SCSS10 d'aauesta tarda de la Comissia
general de la Conferencia del Desarmament, puja a la tribuna el delegas 50V50
tic, senyor Litvinov, el qual dedica la
primera part del sea discurs a exposar
les divergencies sorgides en el si de la
Conferencia després ele la seva obertura,
i defensa distintas coses proposades pelo
Soviets, entre elles el projecte de desamansen integre i inunediat.
Despres de fer constar que actualment,
després del tracas de les negociacions
diplamatiques entre les Grana Potencies,
Os) existeix cap projecte de desarmament
susceptible d'ésser acceptar per la Sotalinar dels pelaos, es pregunta si havia
arriban el rnonient de clausurar la Canferencia.
El delegas rus contesta negativament
a aquesta pregunta, i • afegeix que la
Conferencia ha de tenir una finalitat
mas amplia i ha de buscar les setes ga
-raniesdpu,olmytrbaesres de seguretat.
Aqueas objectiu de seguretat resulta
molt mas fácil d'aconseguir, tota vegaque no exigeix tanta unanimitat cani el
deaarmament.
Assenyala seguidament el nombre de
partidaria de la definició sovietica de l'agressor ¡ subratlla que aixà facilitara
enormernent l'aplicada de les altres proposicions sobre seguretat sotmeses a la
Conferencia.
ES patria aprovar tarythe sanciona contra els pasos que violin la pau o cl
Traeres lariand-Kellogg.
lan Pacte Inés o menys universal o
europeu podria completar-se per majá
ele Pactes regionals per separas dassistencia mama, semblants als que propasa la delegacia francesa.
La consolidació de la seguretat i eis
decaes d'aquestes sancions ' sobre els Gavera agressius afavoriria en malt nna
educar, posterior del problema del desarmament.
La Conferencia—ha continuas dient el
delegan sovietic—ha Socapar -se avui de
la seguretat i denla del desattnameat,
rera les vives aftiVitatS 110 han de limitar-se a aquestes dues questions.
•

(C,Iilift.7

a la pagim, 7,

La conversa pública
d'ahir a Sarrià
Alar Migue Ilac a Accia Catalana de
earria ¡ Ponanove la conversa Pithltea
anunciada, a la qual assistiren els sanyora Ciadi Ametlla, Eduard Rajassal i Oda Hurtado. Obta lacte el president de l'emitas. senyor Bressa, i es
descandella en termes de gran cordialtat sahre temes • je l'actualitat
111 inicia Metieren hon non i hre d'asoo.
otats, que demostraren la seva adhesió a
l'obra que efectua la coalició J'esqui-tres. A la una es va donar per a 7abai
aarte anal un interessant parlament del
•en) ar

Madrid, 29. — A. tres miaus de dues
5Ie la tarda ha acabat el Consell de ministres. El ministre d'Obres Públiques
ha manifestat a la surtida que en la reunió s'havien exposat les impressiotas
que porten els ministres dels viatges que
han efectuar aquests dies.
—El Consell—ha din—ha tracas de
l'anunciada vaga del camp, que es el
que mes preocupa. Jo Inc donat contase
del meu rescent viatge a Córdova, d'en
porto bones impressions, perque e:s patrulla ;cintilen disposats a acatar les bases, que san superiora a lea de l 'ea)* Pasras. establert un jornal de nou pesactea i mitja i es treballará la jornada
da set hores.
Porto la impressió—ha insista el naristre—que allí la vaga no tindrà ambient, i n'In ha en cama contra detet
que semblen disposats-:Inatpgeso
a ro complir les bases. Contra aquests
catan adhuc els mateixos patrona, pulx
que quan jo vaig dir en el discurs que
vaig pronunciar en el banquet amb que
m'obsequia la cornunitat de regenta que
es trobarien en la mateixa cena tant els
que intentaren cremar les colines a om
els patrons que es resisteixen a compile les bases del treball, en ban part
dels reunits hi liagusi grans manifestadona crassentiment.
Ha acabas expressant la se y a confian
que no passara res. aH pedal de-ça
reaplendida colina que ha pagas e.301provar en el seu viatge, la qual cosa
creia una iantasia andalusa, car ha
Vi5t campa de bias que té mis de das
metres eraleária. Ha din que igual Me.
pressió optimista exposaren en el Consol l els ministres de la Governació i Comunicacions, que diumenge visitaren
Cireres i Zamora.
El ministre de alarina So dit que dijous se celebrará un pe t it Comen a la
Presidencia de n Consell per tractor del
projecte de reforma de la Llei•
•
El Govern dedica atenciä preferent
a l'anunciada vaga de camperols. El
ministre de la Governació ha informas àmpliament al senyor Samper i
als altres companys de Govern sobre
les impressions que li comuniquen ela
governadors, i aquelles altres que ha
pogut recollir personalment. Segarla
el iministre, els obrero camperols no
ser-tilden molt disposats a la vaga decretada per les organitzacions socialistes. Ha dit el ministre que la collita és bona, i la perspectiva d'una jornals segurs i remuneradors té mes
atractiu que el de l'aun sense jornal
ni compensada,.
En el Govern produeix estranyesa
la conducta dels dirigents obrers,
dit et ministre de la Governació que
rally passat les condiciona de treball
eren molt inferiors als actuals; els
jornals mes balees, les bases reguladores de la labor agricola menys iavarables. I, anda tot, els ministres socialistes que estaven al Poder no sentiren la necessitat d'anar a una vaga
al camp per tal de protestar contra
aquesta situació.
El Govern ha declaras els sena propasits que les liases es compleixin i
que no hi hagi represälies. A judici
del Govern la comparada de les tonductes es element de ludid suficient
per a discernir el carácter que no ranunciat atur. Per aixä s'extremaran
les mesures legals per evitar el dany.
Es garantira en absolut la Ilibertat de
treball i es procurará per tras els
mitjans que la collita sigui recollida.
EL DECRET APROVAT
AL CONSELL
A dos quarts de sis de la tarda
rl president del Cansen ha facilitas el
decret sobre les vagues del camp.
Va precedit d'un preàmbul justificara
l'amonedó d'aquest cierren per tal de
prevenir o frustrar els excessos a que
poden esser conduits els obrers del
camp. FA Govern creu necessari declarar de servei puialsn la recollecei6
de la propera collita, per afectar patrona i ° hura, consumidora i en ge
reconornia nacional.
-neral
La part dispositiva consta de sis anheles:
Artiele primer. — Declarada de servci públic la recolleccia de la collita
pendent, queden probaras els aturs de
vaga que afectin les tasaues de la

reconeeció que es produeixin o intenta dintre el territori nacional, ja
resultin anunciats o no amb enseriorisas al dia davul, els quals aturs
vagues tindran carácter crillegals per
a toro els eiectes de la Llei de 28 de
juliol de 1933.
Article semen. — Els patrons que
infringissin en liara contrates. en la
fixació o pagaments de salaria, algunes de les disposicions i ordres del
rninisteri de Treball de 24 de febrer
darrer, 18 maig, actual i la Llei de
28 del mande tres o paralitzessin
maliciosament o amb propaso de
coacció o de lucre les tasques de la
recollecció, sels considerara incursos
en la sandia de la hei d'ordre palana
adhuc per a les multes, detencions.
escorcolls. canvis de domicilt. impo.
sedes amb tot rigor per rautoritat governatica, tense perjudici que coneguin en la infracció, quan procedeixa
els Tribunals d'Urgencia. La quanaa
de les multes será proporcionaJa a
la gravetat de la ialta i fortuna de
la persona responsable.
Article tercer.— Eis governadors
prohibiran i suspendran Sota classe de
reunions, manifestacions i propagandes encaminades d'una manera directa a indirecta a impedir les labors de
la recolleccia normal de la collita pendent. suscitar o mantenir vaguea que
la pernada:. D'igual manera emple.aran
toses les mesures que autoritza la Llei
de 28 de juny de 1933, àdhuc les multes, detencians, escoreolls, camas de
damicilis, contra els que per antes
directes o indirectes, positius o negatius o mitjançant propaganda, pretenguin contribuir a la declaració o
manteniment de la y aga o atur, o incorreixin en qualsevol infracció de la
Llei d'ordre públic o disposicions concordants, tal ataca sense perjudici de
l'actuació en el seu cas dels Tribunals d'Urgencia.
Article quart.—Tots els periódico
i altres impresos mie es publiquai
en territori nacional, quedaran sotmesos a la previa censura ea el que afecti als articles, anuncis, cementarla,
informacions, propagandes, que de
manera directa o indirecta prepar:n,
comentin, excitin o auxiliin la vaga
o atur en els treballa agricoles. Per
en star -se la molestia consectient del
previngut en el paràgraf anterior. ea
directors deis diario i publicacions
padrea prescindir de sotmetre les proves a l a . previa censura, sempre que
dues llores abans almenys a la sena
p ublicació, dirigei g in• a l'autoritat governativa un °fiel degudament autoritzar per ella im cansignin la declarada solemne que el periadic no costé
cap solt que contribueixi ems farma
directa o indirecta a ranunri o propaga . nda de vagues o aturs al cartita
(Seaue•r a /a mg. 5 CO!. 1.1

Aparentment, no In ha res a dir ; encara que l'insigne conferenciant en temps
ae la monarquia no Lamia emprat una
frase parallela. Però. una de dues. o la
frase no té cap ;caja o vol dir que
la Repelica no té res a veure amb eta
catalans. Qu e no ens interessa esa&
dahnent. Llevara la cosa canvia
pecte
Per a tothom uni no sigui un materialista encaparrat, una Nació — Catalunya, en el cas que comentem — és una
cosa de carácter espiritual, independent
de les circumstancies meteríais que ella
sal:ardiste. Pera caldria ¿osen foll per a
no admetre que aquesta entitat continuament es projecta damunt del pla de la
realitat històrica. I llavors si que no
pos desentendre's deis fets del mear real
que renvolten.
Catalt:nya alta de realitzar ella merelea: esser baluard d'ella mateix-a.
Corn?
Deixent l'alar. Aneto a Faena
És per ventura una bona política
catalana la de no afavorir dins d'Espanya els honres que o per convicció o Per
conveniencia. han de secundar la causa
autonamica? z Cal, doncs. Der indiferencia o per deixadesa, no fer una observada aire es veu d'una hora !luna: ave e/s
mateixos enemics de !a República ho
ión de Catalunya? Madrid els republicana d .-última hora, els qui encara
es diuen monárquica no hi ha dubte
que aplaudiran la frase del senyor Ventosa. No eis enganyarà el seu aparent
radicalisme catalanista, Al fans. ells se..
ben que essent la República, entesa
sIn senti/ reiniblica, el mas gran balitara
de Catalunya (després de la voluntae
mateixa del nostre poble), el dia que
Catalunya no se sentís baluard de la
República, i la República eaigues, ella
podrien atacar gairebé a mansalva la
nostra patria.
Per aixa, ells, unitaristes rabiosos,
erefereixen el radiealisme (?) del senndr
Ventosa i dels seus al collaboracioni.sme
dels esquerrans de Catalunya.
I per si no s'acaba d'entendre el que
diem. només eal fer-se aquesta reflexió:
Caigué la monarquía. i l'autonomia, que
feia anys i anys que no arribava, mal.
grat estemos considerablee, fou un fet
gairebé sense mis oposició fitle la deis
amies de la "Lliga" a Madrid. Després ique en queda d'aquella altra
faamsa frase mitinesca:
Monarquía? República? Catalunya!?
Quina falta de sentir històric, Maa
quests anarccacenservaders! I. en canvi,
quan els conve no perden de vista el
sentís präctic.
UN thesaurus

ere.

Rossend LLATE3

DEMA, AL CONSELL DE
MINISTRES, ES TRACTARA
DE LA LLEI MUNICIPAI
Madrid, 20. — Dijous, a les Sea del
mati, se celebrará a la Presidencia del
Consel l una reuni ó extraordinaria de milastres per a tractar de la Llei Municipal.

Campionat del Ilött de futbol

L'equip nacional d'Eepanya abans de coinençar el paran coneja
PEetadi de Ganase
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Les Lletres i les Arts
Crimiea de la poesia

Versos de Ventura Gassol
La Diada de Llibre en s

oleri gen

-áilmentaqusog-"Pem>
(1917-193r1-de l'obra linca de Ventura Gassol. Tria reeixida de les obres
enes significatives del poeta tarragoni.
Presentació senzilla i elegant i un
pròleg magnific. en molts aspectes.
de Josep Carnea
Hem rellegit la poesia inflamada
del poeta que un dia arremolina entorn seu tots els entusiasmes. Ventura Gassol, en un moment en que
la poesia catalana se cenyia d'aires
intimitat i esdevenia 3/1t5 closa i
interior, va restar fidel a totes les
veus externes i al públic que exigeix
paraules entenedores i aventures una
mica teces. Heus aci tot; durant molt
ternps la poesia escrita per esser Ilegida en veu alta, a la plaza o al Palau de la Música Catalana. supera de
molt l'altra poesia. la Cille s'escriu i
es llegeix entre silencis i sense cap
companyia. Ventura Gassol iou o es
cl supervivent d'aquella poesia, asan
en franca retirada. "Ventura Gassol
ha aterir les darreres eng1antines-,
Cus diu Carner en el praleg ja esmental. Exactament airees; en la ponaja de Gassol, adhuc en el seu sector
rnenys extern, sempre hi ha alguna
cosa d'englantina. Retòrica emplenant
espais, inots dringants a l'orella, amplitud propicia a la declamada. Els
.consonanta eón contundents indubitables i un ritme enterament biolOgic marca les paraules. Aqueas ritme ionaniental subsisteix ands una
certa monotonía i malgrat totes les
diferencies métriques. Es quelcom
essencial que percudeix els versos i
els dama un segell caracteristic. Mots
que cauen abruptament. violencia de
monosillabe dura, predomini de la
Mena "o". Ritme pastar dins les mes
-obscures cavernes interiors i no sotmes a cap control inteHectual. El
mateix ritme que deu comandar el
gest, o e! pas, o el crit: manifestacia
inicial, no coaccionada encara per cap
experiencas, d'una personalitat.
Entorn de Gassol sisan citat els
asome de afaragall i Guimerà. Minilats innegables justifiquen aquestes
reiacions, particularment en el cas de
Guimera. El parentiu entre Maragall
j Gasaol és , ens sembla. hastant accidental i epidermic i tense importancia excessiva. Alguna cosa racial, temes d'inspiració i no gaire Tes ell és.
La influencia de Guimera ens sembla, en canvi, molt essencial. Apasaionaments i entusiasmes, simplicitat
exceseisa en la visbi,, veu propera al
crit i al gest. Adhuc aquella mateixa
teatralitat més exterior, visió impressionant i colpidora , amb un guany
una perdua per la banda de Gassol;
major dimensió humana comoresa i
assimilada j menor escampall (Veteetes espectaculars. Altres Iligams encara trobariem per agermanar aquestes dues poesies gairebé incomprensibles, retornem al mateix. si no es
llegeixen en veu alta.
Temes d'aquesta poesia? Pulida er,
les dues formes d'idea ¡ natura: Déu
sempre en imatges; obsessia de :a
mort alludida continuament, però que
no arriba a agafar una presencia total, vençuda poner per correnties vitals: amor de les dones, exultació de
la joia sensual; veus d'enyor i revolta.
'Tm aquest man es rnou munes per
sin dinamisme inexhaurible, aclaparam amb la seca ',airea. cent pesar i
segur. S'invoca el vent i el gest rebel
corn en un de s ig de lluita tense min
ves Tantseval lamer com la guerra.
Ale fiblador que s'ho torporta tcd.
Sensualitat primaria. elemental: tartr
i ullo. Desig de confondre's en les

coses amades i cr anibilar - se . Vegeu
"Al Crist de la S'en", tan essencial!a/cm cristiä. Els mil sentits receptora del n p.M voten tornar al mOn.
La idea del retorn no segella solament els versos dexili. Batega en les
aNusions a la mort i a la terra. Vol
dir un rec,neixement .ense cunl.ra
duiste de la censar cristiana de la cendra esaential.
De tant en tant un esperit pulcre,
més donat al silenci i a la puresa,
acondueix aquesta lirica desfermada
i amplia La ven a'abaixa, no escatim
ara si en guany o en pèrdua, i aures
mes adanes decoren el paisatge. "Versos a Beatritr", a d - es-MI" i al test
admirable poema "El Nadal dels minaires'', segurament un dels inillors
poemes de Gassol. .aci el poeta aconsegueix bandeja r tota orataria ; tat
és mes In-t. S'ampldiquen les irra.
diarions evocadares. tiembla predominar CtS les 32223 darreres creacions
aquesta tendencia menys exuberant i
retórica. Lectura o moment o desig
d'esaer fidel a un sernos. "En, Isesä
. els - Passa el signe".
"AnIter exprimeixen Imres mis intime< i es vesteixen ami, decorats de
salier roinAntic. Adhuc la forma sotreix algun canvi i es trenca -mutilacia potser de formes anteriors tense perdre. però, aquell percudir
essential. En "El gegant de 99
frotats". evocacia de Nova York,
assistim a una experiencia daquest
anhel de modernitat. Tanniateix
aquesta modernitat eas sembla molt
accidental i del tot depassada. En
aquest poema, com en l'iona ; 'art
la seca darrera produccida s'endevinen
Iluites - forma i loas- i camine que
esperen encara solucid. Pnesia d'una
nova etapa que no ha eristallitzat encara definitivament.
Joan TEIXIDOR

prenen: l'incest. Sembla que Cocteau,
amb iniants terribles .. . esdevin-

gura aviat famosos, l'hagi posas de
móda. Pera bi ha en la manera de
reprendre el tema pels moderns alguna cosa de mòrbid, d'enrarit, de
nr alment mrliador, que no trobem en
el cas de Xavier 13engucrel. La seca
obra, a desgrat del st1715, es mes aviar
gerda i temlra. 1.a gerdor, la iendresa. 55, 515 adlauc les ceses notes dominants. I atar!) fa que la seca represa
sigui ben personal. que hom no
trobi cap ressa, cap veatigi de suggestió literària.
sal to gerd i iresc de "El ten secrer
potser contribueix que el cas que ens
presenta Benguertl es el d'un ircest
que no arriba a consumar-se. Els dos
protagonistes - gema i germana llaman ja semit la mútila atraccia
abatas de sospitar que en san. La poaicia. una Innata singular, en que es
trabaran després. perO novellescament ben establerta, fomentarà la
seca pasead I el ‚sus de la novella la
constituira preciaament la Iluita per
resistir la temptació que els obsessiona i els enerva.
Al través de les pagines de "El tcu
secret - hont no deixa sovint de sentir la recança que el drama no esdevingui un pur iebtli. L'encis jocenivol
de qué l'autor dota els seus protagonistas. la tendresa de Ilur passió,
gens torturada: la boniquesa, suavitat,
facilitar j dring poètic de la prosa;
la fugida vers l'evocació de suburbis.
paisatgee i jaraina. us fan pensar que
Xavier Benguerel is un tenmerament
essencialment idillic. Peró aquesta
recança que us fa creare dignes de
suuilloe sort els personatges, no deixa
dé' ser sun merit del nocellista, destre
a ferie les condes mes series ble.
El sentiment de la vida de
Xavier Benguercl es destaca principalment en la creació de la protagonista. de la qual ha fet una barcelos
Musa a:hora niolt entcninientada i inoit

sensible: una nnia sno lt d'asma pera
sense que ni ella ni l'autor tinguin la
preocupacia de la modernitat, i per
aixä mateix. Inés natural i inés viven!. laha dotada, altrament. d'un encía molt penetrant i femenivol que
la fa no sois adorable per al protagonista. ans per als mateixos lectórs.
cosa que infon una singular simpatia
al !libre. Nomas que hom no san perque l'anamena atril] el nem exätic
Carme, que si en espanol és evocador, en català din ben poca cosa i
ridituc, en literatura, marca sin exponent que es simbelicament el Pol oPos
sat de la sensible Seductora. pera
assenyada protagonista de Benguerel
Domènec GUANSE

Un poema cada

dimeeres
LEDA
L'aigua riea un aire fi
-estrofa de blaus, caricia
acusa sedes recents,
preso de Ilunes fingides.

Les adquisicions de la Junta
de Museus a l'Exposició de
Primavera

Sobre el cristall una obaga
divina fresas lasciva.
Ona 1 plomes en flagell.
Nervi de roses, enigma.

La Junta de Museus, atenent la valor
Marbres de l'instant s'oncenen considerable de l'actual Exposició
Primasera.
ha cuitas a nodrir la seva
vora la fuga Imprevista.
colleccid dan modera. A tal objecte ha
Pompa, silenci, fatiga.
acordar l'adquisieió d'una obra de cadas.
cun del, artistes següents:

* P er e ()tal e s en "Les Decapitarions" cantinua la tradicia de la atesia humoristica catalana que camello
amb Bernat Metge i acaba amh el utalaguanyat col era n he Linst. El s ohms
forma part de la noca editorial "Cont ralian"•
* "Revista de Dril Comercial". Acaba e sortir el número 4 d'aquesta

pasicia. Va assistir-hi la nótable !ferierista senyoreta Josefina Paulet, a la m'al
es fin Ilimainent de la medalla criar instituida P e r I' dge uriac ia. da uesta Medalla Ii havia estar prèviament concedida
anils motiu de l'èxit nbtineut en un recital de eane,ons celebrat a hallar de la
susdita Agrupacia. Entre els assistents
sin camptava la semora Gómez de
libech, i els senyors t ialoire i 011er, SaOsaren- i Jauma, Vila-Cinca, Roig i Ensenyat Planes-Daria. Valls-Cluses,
Patau, Salce i Gili, Camas. Bosch. Roig
i Ensenyat (E.). Santanclreu, Flurguet,
Gorro i Casta, Riera, Prat i Colanier.
Galoire i Surís. Gaspar, Capdevila. L'eneS, Paulet, Arderin. Trullols i d'altres.
A l'hora deis brindis el prcsident d ectiri Sabater i Jaumä va dedicar el sopar
a Ehomcnatjada senyoreta Paulet. -1 eren
inspiran parlaments eIs senyors Galofre i 011er, president honoran de Yentitat: Planes-Darla. Potau, Soler i Gili.
Risques, Valls i Cluses, Riera Prat i
Bostas. Va resumir el sentar Sabater, el
miar es masita molt satisfet de la nasable exposicia qtte actualment se celebra, la 011111 - diu - is viva deninsnació de l'impuls rme va prenent la nintuna a Futir-Arelis. En acabar, manifesta
que organitza el U Concurs chaquarelles
per a aficinnats.
•* Llintena. - Junta de Mines:,
de la nmtra cintas, en la darrera sessie celebrada va acordar adquirir una de
les abres actualment exposades a can Pares ael gran escultar Josep
Aquest acntal ha estat n'oh ben rehut
p e r tnts els elements artistics cultural s . L'expnsicia del eran escultor contrucia nberta a la Sala Paré,, fins divendres.
* L'ea ce:lectiva a ean Paria. noins que integraran l'exposiciä sana:
Campmany, Creixerns, Deminga. Hunabert. hin-nona. Manolo. afnmpou. Serra.
Sisquella. Torrares. S'inaugurarà dissable, a les sis de la tarda.
* cau Busquets. - Dissalste va
inau g urar el conegut pintor ataren Serra, a can Busquets. una ex posició de
Paisatge s, comPosta en la seva majoria
araglent P ies del Bergacia i Camprodan.
malt interessants, es molt visitada.
* alet inun eieh- 0111•111UA
l'eoit de l'exhihicia eran mexica OUt s'efectua aquests dies a can Busquets. Pere
Sánchez, amb les seves ganaches titularles "Estampas Mexicanas" ha cridat
I almiar, del stúblic barceloní.
* "Cerchar-a". - Tal com

barrer /nodo«

R. ROSSELLÓ-FORCE'.

dem- foil el que pronuncia al Par-

lament centra l'Estatal de Catalunya.
Es va superar. Era tina ven autarttica d'ultratomba , (1.1e reasonava dinsortia
tre cl sald del 1 ongre3.
arancel, la unidad nacional, los Reyes
dfelquiades
Alva- EXPOSICIONS D'ART
Católicos...". Don
rez es passejava *mitin i avall i clacava cap; de puny al pupitre. Se seitha :m'oil d'ossos. Els seas ulls
GALERIES LAIETANES
va provocaren una mena de calired. Arrullarle d'AgyeeellIstee de Catslunya
II ss mornent arribaren] a sentir tuf de
RifICON
Pintura
cadäcer autèntic.
Fins al 5 do Juny
Diumenge don alelqu•ades Alvarez
va pujar a fer el sen nnmero de ventriloquia a l'escenari del Teatre de
la Comedia. Va recitar l'unir discurs LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA, 94
que sao. Va fer l'elogi del seu cmreligionari rex-niinlstre Alvarez Valdés, que havia dit que Galan i García
Hernändez liavien estat ben

infame
EL LIBERAL surf al pas de ler L77".
gatuna infantes que fa la PrellIS3 .
n ,3 u proplasit dels (ets de Casas
i en les quals ¿s &mane el cap d.-La•
tia i de Casares Quiro9a, Recorda
turments de Montjuir, de Cidlera, e!
crims illartinc .4nido i tanta 011,01
dr l'Este:1;n negra que ron flora z,
temfs de la nionarquia que dril-aren
deshaces impossible aquesta prensa,
njegeis:
- En los preliminares de la guerct
europea. "La Acción Francesa" •.
dutó al asesinato de .1 aurer; iCa L e
crtnen execrable y execrado; peto Se

i

L. MERCADER
Pintura
P. 1NCLA DA
DIPJSzaS
Fine al pi. , mor de j un,

llats, i això Ii costà la cartera. Va ier
l'elogi de Lerroux. I delires demanä
el Poder.
SALA BUSQUETS
El mes natural hauria estas que lla1948SEIG DE GRACIA. 98
gues demanat sur ninxol o lié tila panMobres 5 051e 05 es d'am
MATEU SERRA
tea. No. Va demanar el Poder. Va
Pintura
Fin. al 9 de Juny
dir que aquestes Corts només poden
donar un Gocen], i que aqueas Gocen Ita d'estar integras per Iteranvistes, Lliga, agraris del Gil Robles
SYRA
i el Maniaca de Velase°, i, naturalTelefon 19710
mena melquiadistes, "porque, claro, OIPUTACIO, 26 2ART
I oRN ..... ACIO
habiendcu participado ya de los Gosacos SALO D•NUMORISTES
biernos minoritarios, no hay ninguna
Fins el 8 de Juny
razón - digue -para que no particípenlas de los mayoritarios"!!
:
"
prelo
ha
de
presidir
Quien
"s
gunta-. I la veu d'una altra figura SALA PARES
del quadre de ventriloquia ip i e In haPETRITXOL. e
cia a hescenari respongue• "¡Usted!".
Exposicld d'hornenatga a l'escultor
Don Melquiades Aivarcz, aleshores

continua:
"Para mi el Poder es el sacrificio
máximo pdr ;as circunstancias en Jrue
me encuentro. Estoy enamorado de
la profesión y no tengo fortuna. Pero
esto,: dispuesto a r e alizar e: sacrificio,
si alguien creyera que nii esfuerzo no
lo podria realizar otro. Lo haría por
servir a la República y por servir a
Espada, que e, mi mayor amor."
Qne divertir resulta aquest cadäver
de dius Melquiades Alvarez! Val la
pena que Cl facin actuar /11é5 SOV1111
pe": escenoris. I dines: que el ram de
va rietat s travessa una tan gran cris:.
R! que hi ha és que el; empresaris
baden."

El català als centres
d'ensenyament
LES C1RCL.11..1(ANCrisa',
rdifOrlal arolt pafriötic, traba am i., tala
r 5 255 qm. /in,' sabia oprofilar ?non Poc
In chictintsnincics Macla que afincareis-en
t'entrada del master. jal lo:no als centres
d'snsciiyoninit„ Sebretat el que ,s'esde7 .•' ru instituts de citada secundärics re-

trataba de una conflagración insta
continental: la idea de patria oscu•
recia la razón de los patriotas exab
tados: tenia algo de magnicidio, si
quiera fuera al revés, aquel vil L522.
nato que c(snmovió a toda Eurepa v
América.
Aquí no se trata de otra cosa ad
de una venganza personal; de un oci.:
que ya no se concibe en la civiliza.
ción en que vivimos: de una regresiOn brutal, que no puede ser conecta
rija, porque pugna con el respeto deaislo a la persona humana. Se trata,
sencillamente, de vengar agravios
recibidos al reprimir la sublevada:1
del ro de agosto; se trata de "cobrarse" la suspenaion durante unos
sisas B ta"; se trata, en fin, de
complacer a :os deportados a Villa
209EP LLIMONS
Cisneros: a los condenados por los
Fina al primer de juey
tribunales competentes: a ¡os recientemente anmistiados por la magnani.
la República,
SALA GASPAR midadendeestos
momento.= en que recoCONSELL CE Uta. 323 - Tes. 12064 bran su libertad los presas, y en que
se pretende echar el manto del o:vido
R. RIBES I RIUS
Pmtura
sobre toda delincuencia de orden poFine al primer de Juny
lítico: en estas precisas momentos en
que se clama por la pacificación de
los eapíritus, se desarrolla esa cana.
REN ART
paila infame para eludir la responsa.
D'nutacie, 271 - Telefon 18217
bilidad del verdadero culpable, del
Exposic5o doc,nental de la Proceesd link° culpable, produciendo en la opi.
de Corpus a Barcelona
sudo pública la sugestión criminal de
Fina el 13 de Jurly
que Ins re s ponsable; son los ;Aorta
AzaAa y Casares Quiroga...
; ESO si gue clama al cielo en nomMONTFALCON bre del derecho de gentes! ¡Eso sí
que debe ser tenido ert cuenta rata
Quadres, Gra tata, Raileoc,
poder apreciar tonto vire en e; ..•
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scom deuen justificar-se fin: ea
Ilur interior, aquella catedràtics
titut. que expliquen llar ciaste en casde les escotes primaries, com a la tella podent fer-ho en catalä , i que
Unicersitat o als centres d'ensenya- han actuat i actuen com a c atalanisment tecnic domiciliats a Barcelona, tes i que adhue han aconseguit
poc acolliment temen els preceptes le. roe d'un carrec públic presentant - st
gals que ens sOn lavorables. Aquesta renal a politics patriotes?“
situaria. allá r,r1 re, no jt55tifiC:T larbstenció, significa una reniincia inconContra una campanyz:

METROPOLITANA
LLIBPIER1A VELLO I NOV?.
tolta l'editorialista:
, Canula, ....I. baiscis de :./ re. el e moran
I
SiiilL0 DE BARCELONA. - Pin-El cae d'aquests catedrätics o pro
tura: A. Vidal i Rolland. Escultm•-•,, ja altres vegades , rs tracto d'una bella fessors tampoc no és equiparable al
Jaan Borrell ¡ Nicoiau. .1daarrila: Mi - publicació industrial i artística nue ;mies del mestre d'escala. No paaen 'emir
fluid l Ferrer. Dibuja- icard Gpisaa.
na bous articles ilinstrats profusament peresa o impossibilitat d'aprendre el IIIIIIIIMINIIMIlli111111111111111111111111111111M
Cerantica Dues figures en ares de Jau- arel , lotera i dihnixo s . c••5 plauria calla literari i. moltes vegade s . hi
ious
me Duran.
retire en nArneros propers ul•zun arride
iamiliaritrats per una pract:Ca Llegiu
,ç.dLt) MD.VTJUIC. - Pintura: en la nn s tra Ilengita. Fis ?"..ae., aa (ate cultural o periodística o per un traFrancesa d'A. Gala .Insers aiausachs. Ma- acaben/ nie rehre e s mamé •Iins
tra- filuei g din, un partit qne es diu catalanista. Scinbia, per tant, que les 111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111
nuel Humhert, Francesc Labarta. A . Vila jectbria inicial.
Arrufar. Escultura: losen Clara, losep
Viladomat. Cenintira- : Francese Pies,

blancs I d'espines.
L'escenari entremalia
la procacitat maligna.

Comba de

' SOTA 1010 490 ami. .. em.... Y teireil dedal

ilrecar inedt seriosament una pregun-

dria que hi tingues una efectiva seguretat.
No pausa aísla A Finatitut de la
ciutat secundària, cona a gran par t

sults catalans.
"El seu tnillor discurs ' de diiunt,
* "El ("ami". - Aquest setnianari de cadáver parlant - encara el recor-

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 29 de maig de 193-1
VALOR.%

timases en cataià haurien d'ésser Mara cebade i ens presenta corn a indignes
mala a l'institut de la anual secun- d'haver obtingu t res i d'aspirar a mi.
daria i el regim del bilingüisme cal- rar mea enlaire. Pera, sobretot , cd

El discurs de Melquiades
Alvarez

L'OPIMO. en 1111 editorial mol' pieRevista, que correspon als mesos ge- torear, pecó bo, dio que don .11elquiades
ner, mare i abril. La formen arríeles
nort de fa malts anys, pera que de
inolt interessant% de coneguts juriscon- 12555 405 lasst cacOna eurapaq:

valencianista acaba de publicar el número 155. étt recomanable en tots sentits. perqua hi batega un nuble impuls
de retrobament nacional del pais
* rts aquarellistes• - restaurant
Gran Liceu va celebrar-se un sopar o,ganitrat per l'Agrupaci d'irraarellistes
de Cataluni • a, ainh motiti de celebrarse a les Galeries Laietanes la XXIV Ex-
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A BADALONA

E IN

Homenatge a la companyia
Pujol - Fornaguera
Demä el Centre Catalanista Badalaní
dedica un homenatge a la companyia
Pujol-Fornaguera, que actua en el teatre d'aquella entitat, la qual ha bastit
un edifici magnific a iniciativa d'un nuch dentusiastes que gairebé no cometen amb altre esforç econòmic que el
rendiment de la sala despectaele5. dedicat amb preferencia a representacions
d'obres catalanes.
Es confortable de constatar que ea
aquests moments que tant es parla de
la crisi del nostre teatre hi hagi, tacant a Barcelona, una quantitat de n a
a omplir els diumenges-bacsufient
a la tarda un teatre la compan y ia eae
actua en el qual no pot irr gatee el/51
Inés que oferir obres de repertori; i
que els beneficis que produeix l'acteació d'aquesta companyia siguin suiicients per a amortitzar la construcció
d'un edifici que, quan estigui del tot
enllestit, serä un oreen per a Badalona.
El Censen directiu del Centre Bad on ha fet pública una allocucia convidant els seus consocis a l'homenarge
a la companyia Pujol-Fornaguera, el qual
justifica arnb aquests paràgrafs prou
interessante perque siguin coneguts dele
aficienats al nostre teatre:
"Cal que tinguem present la voluntat que envers nosaltres han palesat co
tot moment els components de la caenpanyia Pujol-Fornaguera. No volem.
pera, fer una si/emerja detallada, puix
que preferim que no es vegi cap interés en forgar la nastra voluntat, eere
el volem fer constar les circumstäncies
en que accedí aquesta companyia a actuar en el nostre teatre.
Els encarregats de portar a terne els
rimers treballs per a la construcció del
mostee local entengueren que era imprescindible tenir abans una seguretat
de l'actuada de l'esmentada companyia
en e] nostre teatre. Exposat aquel] dia
a la companyia Pujol-Fornaguera el
projecte. avui ja realitzat amb rnolt
entusiasme. acceptaren cense doblar ni
un moment i adhtic, fent un veritable sacrifici, seeferiren en tot i per tot Per
ajudar els nostres prepasits. I tal com
ha oferiren he han completat a bastan/ente
L'homenatge consistirä en un vermut
d'honor al café de l'entitat i un sopar
d'homenatge a la terrassa dels Banys
Esport, de la reina ciutat.
Pel que té d'estimulant, a uns i a a l tres, ens plau recallir el fet en aquestes
columnes.

ESCENARIS
Asitiest vespre debuta Rambal al Nou.
Estrella El árabe. Segaste -eis cartells. es
tracta d'una obro cle desbordantes odies
Y Pasiones. hatuat tot el que es pot
demanar: dezorats fastuosos. vestits espeterrants, reates de litmt, trucs variats.
una tempestat al desert...
* També Isi hatirà estrena, aquest
vespre, al teatre Barcelona. La nava
obra que anuncien és El casto don José,
de l'Arniches. L'autor la qualifica. con;
d'alees obres seres, de tragedia grotesca.
* Ilem visa a un music-hall del Parallel, la parella de ball Roseray i Capella Magnifica! L'hem vist primer co
un vals, tot gräcia i elegäncia; despees.
en uns motius acrobática interpretats
ama, extraordinari hon gust i lana impecable. Aquesta parella. que ha actuat als plantees music-halls del nien.
té en el seu treball la seca majes- miblicitat. No comprenem per que, fa uns
sis anys. la dansarina Roserav
de simular, a Noca York. un suicida al
Ilac del Central-Park, per a fer-se recame Altres san. ¡ no ella, les damamines que s'haurien de suicidar. I de
deba!
* Torna a ésser a Barcelona Miss
Danta Debutarä dissabte al Miramar;
dirigirá l'orquestra Thc Harry-jazz.
*
Vetllada solemne. avui, a Elexcelsior! Florelle. la san:tal:ea vericlie de
mu5ic-hall. l'admirable artista einematografica, fa rä la sera presentadas en
aquell eleeant e5ceneri. L'Excelsior.
aquest vespre, resultarà mes petit que
mai. Tothom voldrä anar a veure i a plaudir, en un mara adequat. l'admirable intèrpret de L'Opéra de QuarSons. Tothom soldrä emocionar-se i riure amb
ella. Amb Florelle a l'Excel5ior tornaran a Barcelona aquelles nits Molendables de la Damia i Tarcy al vell Alcázar Es panyol; de afaeol i de Ches-alien. al Palace; de Parisys i Nitta-Jo.
a l' Eden Conecta
* En el acatan de "Catalenya Teatral" que acaba de sentir, s'In publica
l'obra d'En Poal-Aregall. que ha estat
el rnajer exit de teatre catalä popular
d'aquests darrers anys. "La Gloriosa".
Cal remarcar, respecte de "Catalunya
Teatral'', la tasca que, tense so de
bombo i platerets. i fisgad de cartelletes.
e sta duent a terme aquesta publicada.
En el curt temps que compta d'exi stencia. ha Pastear ja mé de cinquanta titole. cerrespanents a obres i aseare ele
lotes les tendincies i modalitats del
teatre. Per a molt acial ami/laja ara
obres orieinals del: n e5tree armas.
Muelles. Berteana i (-matee i traduccions de Molnar Shaw i Shakesneare.
* La famosa comedia eastellana
La sirena varada, de Alejanero (aseste,

EIPEC

que guanyà a Madrid el premi Lope
de Vega atorgat por aquell Ajuntament,
sera estrena-la demä passat. divenilves.
Poliaram3, per la companyia Nirgu-Borras, que la dona ja a coneiser a Madrid.
* Alguns diaris barcelonins di suaren
fa alguns mesos la nora d'haver more
a l'Argentina Eactriu Larme Jarque
Ens sembla i tat recordar que L.1 P1:BLICITAT va reproduir. en pan. en
aquella ocasió, un article necrolegic publicat per l'actor Reinen Caralt en un
roncee. DenC5, he: segons llene Migan
el goig de Ilegir a la revista "Ial essorgiment". de Buenos Aires, Carme larque estä, per fortuna. plena de vida.
'No m'explico — ha manifestat — cosen
ha pogut córner aquesta nora".
* Un non ajornament al Principal
Palace. La inaugurada no será ja el ala
30 del mes que mini, creen salaria dit,
sina el primer de juny. Cal enllestir
encara molts detalls. i l'empresa. "costecient de la seva responsabilitat", no
val matar tot el que es gras.
* El a- le:aria Ira tancat. "Es de
doldre — etts ha dit Jaume Roerás —
que, per diversos inotius. IS'azn de bra70S ui shagi pegut aguantar al carteil.
Es una bona sarsuela, Estic convençut
que a l'hit-cm rinent linda açucsta
obra una ressurreccia triomfal".
* Per a dema. dijous, al vespre, esti anunciada al Centre Autonomista de
Dependents Una representacia extraordinaria de la comedia "Setnisel". de Na-

sesee.

carro Costabella, obra en la favorable
apreciació de la qual han coincidit—co- ..iiii1111111111111111111i11111111111111i111111111111111111i11111111k.
sa que no pasea sevint—el pablic i la .41444
critica. El personatge principal será in- •444444445111144445.445044541444
terpretat per Enric Iauelles, l'excellent
actor.
* Ha mort a Par:, l'actriu francesa Marie-Thérese Peras. Tenia 48 auno s ,
i hatea nascut a la mateixa capital
france sa. Estara casarla astas el pinter
teuirand de Scerola. Era societäria de
la Cennérlie-Française, on havia Meressat el 22 de desembre de 1902 amb
L'aulre dangrr. Abans batía teclearlas
a l'Odeon; debute allí el mes d'octubre
de 1901. ama, el papen de "Cecilia", de
l'obra d'Alfred Capus Rrigorel rt so fi11c. Marie-Tharese Pierat, el cognons
veritable de la qual era Panca, deseen- L estrella més delicada
dia d'una fa milma d'artistes: el Set/ avi.
Alexandre Pannt, fnu un gran actor, i
le seca mate, una entintad aceita A i espiritual. assoleix un
Barcelona rillnUe la Pierat per primera
regada el mes de mare de 1022; va acnou triomf en
tuar al Romea, i representa La marche
l' e lide , de Batzille; .4inoureuse, de
Porto-Riche, ¡ La princessc Georges,
d'Alexandre Dantas; t'acompanyava el
primer actor i fames animador teatral
Lugna-Poc. Darrerament ens visiti per
a dissertar al Conferentia Club, coincidint la set-a visita ami/ una exposicia
del seu marit. afaria-Therese Pierat era
alta, fina, de linfa i //reste aristecrätics;
hacia interpretat amh encert Rarine i
Moliere, pera els personatges de BateaIle i Porto-Riche Ii anaren minera. Una
Oran rerdua per al teatre francas!

AVES 51N RUMBO lulnhlsta - Fugazot
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Final de la sessió d'ahir

El senyor BAUSILI li contesta
escridassant-lo i allargant-se, i insistint (presideix el senyor Escofet) i
llegint nonas dels que formen part
diquestes mentales, com les senyoretes Arquimbau, Gibert, Porcada, etceteca; el senyor Vilalta Ii demana que
llegeixi els noms, i l'orador fuig corrents d'estudi, pero segueix en el sen
discurs.
El senyor VILALTA Ii contcata
ine hi ha els mateixos temporero. i
per a pagar-los no s'asan d'arbitrar
recursos extraordinaris, com calia fer
abans. En Ealtre Ajnntarnent els dictáis-leas sobre els temporers no attaven mai al Consistori i el senyor Bausili no ho reclame mai, i cal observar
que aque•ta partida hi ion posada pel
senyor alaynes.
El! senyor OCTAVI S.1 LTOR fa
un discurs parlant d'un dictamen de
Cultura parlant del Patronat, i el senyor Serra-Hunter en fa un altre (de
discurs, no de Patronat ni de dictamen) (reiteres dues vegades per cada
part i E. O. per al senyor Salten).
S'aprova la desestimarle de la instáncia presentada per l'A. de vetas
afectats per la Via C perque no es
Íes la Via C.
LES BRIGADES DONAT
I COMES
El senyor VEN DRELL defensa
tina proposició perque l'Ajuntament
no indemnitzi el senyor Donat i Comes perquè aquest concedeixi vacances ala obrera de les brigades, perras&
ja els les ha dc concedir segons la
llei.
El senyor DURAN-REVNALS
contesta. Explica els antecedents de
la qüestia. El C. de G. va creure que
bausa d. resoldre aquest afer, que venia de l'Ajuntament anterior. L'anica
obligació del senyor Donat es proporcionar personal obrer a l'Ajumament, ¡ quan aquest personal dentane
vacances no havia treballat un any a
les ordres del senyor lianas, pera en
feia més que treballava a íes ordres
d'alees patrons, pene per cumple de
l'Ajuntarnent, i per anea fregué que
cana interpretar el precepte legal en
el sentit d'abonar les vacances. Rectifica el senyor VENDRELL, parlen
•

els senyors DOMEN F.CH i VENTOS, el qual explica que es el mateix cas de les brigades Pialachs, les
vacances de les quals pagá l'Ajuma/11cm i Me la Junta de Capa Lletrat
informä favorablement l'acoed.
Rectifica el . senvor VENDRELL.
el senyor DURAN aclareix que no
Iti harta ni teetament ni herencia, sino
un ajes- a resoldre, ¡ es :efusa la proposscia.
LES OPOSICIONS A DIRECTOR
DE CIRCULACIO
El senyor SEGARRA fa un diecure perque se suspenguin les oposicions al (arree de director de Larculació i Felicia Urbana, que diu que
no és reglamentari (presideix el senyor (.arbonen) per la compoeicia
del Tribunal i per la manera d'esser
Set el programa, i demana l'acta de
la reunió en sine es hei,
Cal anar a cercar l'acta a alontjulc, on es guarda.
Llegeix l'orador l'extensissini programa; tots riuen i el senyor Pi i
Sunyer std enfada, el senyor Domenech s'indigna perque diu que ta
ristre, crits (campanees del senyor
Escofet).
El senyor DURAN I VENTOSA
diu que per a un cap de la G, U. les
coordenades no serveixen.
El :sestear VACIIIER: Es que no
as per a un cap de G. U., sitió per
a un director general de Circulacia.
El senyor DOMENECH: Si ho
sap, no li digueu director. Digueu-1,
set ciencies! (Gran esandol.)
El senyor SEGARRA segsseix Ilegint la interminable enciclopedia del
programa i citant-ne coses extraordinäries i pintore:ques. Diu que el
progranta no és a liase científica, slip'.
de "xarlataneria". Cita el cae del
"fenonen de Tindale", que era un
sacerdot de 1492, i no Tyndall, el fisic. Diu que Cl que ha redactat el programa pei que fa a sien de la Le:
d'Aigiies Sto sap el que es amnesia
Hei, i en fa una dissertaciO detallada.
Remarca rls perills que hi ha pes
als meollo-re del Tribunal d'examinal
en assignatures que no cosseixre pe r .
que el senyor N'ad/lee s'llatire de retirar perque es presentarä ten senyur
Oliver que va tenir a veme amb els
autobusos Tornes-, i el cae del doctor

SYLVIA SIDNEY
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Uf/ rnoviment cite resulta molest- FinalACT UAL1TATS FILMADES ment
assistim a unes escenes de "tenis"

.amb el taca de "Selle/alta dr D e cu'reineis i Repertatees" ens presenta
filias anta els cele acostumeni a e eure
les abres setmanes. si no fes pel renorlatee titislat **Tenis espanvol a , un film
realitzat per 'Xavier Gsrll, realitzador
a/alerten:lene del qual hem tingut ocasie
daamirar altres films. El d'avis' es dirigit pel caneaut "tenisman" Flenuer t
explicat per M. Azcona. A través d'aquest reportatge veiem la majoria debí
campions del tenis espanyol. entre alees Durall, Rosa Torres. Antoni
nico. Sindreta Femen, Maier. en les seves juaades caracteristieues. En el film
es traha a faltar aleuns trossos de
"ralenti". .euuesta manca es fa mas aatent en presentar-nos les ingaies ute cadascun dele ju aadors. que Si fressin intpressionacles al "ralenti" permetrien
veure-les amh maior detall, Xavier
Güell ene darla unes preses de vistes
originals i situa la cambra ande nlans
que permeten seguir sense dificultat el
¡ oc. La situacie, de la seca cambra contrasta amb la ene velen/ en un re portatge de Pathe Jotnnal, oue degut a l'escassa distänzia del carein de oc es vea
obligada a desplacar-se continuament en

-

Demare

II

E1

Pie

retraspectiv i a un partit entre Maier
i Sindreu. AH/ toa el reportatge es
realitzat amb intenció, i d'ell risa extret
un beis rendinent, puix q ue el tenis és
un dele esports mas anticinemataeraiiables pel fet q ue el iac és alter:satis-ante/u
en dos camps. Aixa obliga la cambra
allunyar-se — perdent en detalla /uf:erais/luir — per tal de poder rescatar en
un mateix pla el cama dels jugadors.
Com a documentals velen/ "El país de
los mil lagos", documental U. F. A.
nreaucció Kauf finare realitzaci/li d'Ulrich
E. T. Schulz: música de \Valer
ning; fotografía de Kurt Stanke (els
mateixos que han collaberat en els diacrece documentals que liem pogut vela
re del nord d'Europa. Aquest revesteix
les mateixes caracteristimes me els altres. i ens mostren les helleses dels
nace de Finländia i els diferents anisuele que hebiten en les seves selves.
"Nadadores i buceadores" és un altrc
documental realitzat tot ell est para zoo!agita encara ene nn ho vatlatti semhlar.
pera que per a nosaltres no as can detecte: el ente ells sobra d'aquest film san
els retols. la snajeria Menfis, que eits ratifiquen el cite veiem. De més a mes,
tares les escenes S t ín eacessivament allarrascarles.
En el "Pathe Journal" /Tiren la e s
del Treball a Neva York : un casa--ta
rnent d'uns citarlos riel Canicas. eincendi
del s dacks de Brooklyn mute licm vist en
el "Fax alnvietene" i "Eclair Journal
la sortida de Tenista deis aviadors Fsm t
Saben:. i el Centenar; de Lafayette a
Nova York i a Paris.
La "Revista Femenina", atnh les eres acosturnades noticies i nens preeigi
,an interessant com de costum. al. NI.
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Palau de la Música Catalana

llur actuada impressions exceRents. Seta la direccie iietelligent del muestre
Adolf Anta Seuane, les veus apareixen ben disciplinades i aconsegueixen
expressius matisos dins un periecte equilibri de sonoritats.
El programa era, principalment, una
magnifica exposició del riquíssim folklore gallee, en variats aspectes amb
ben triats exemples. Els "alalás e i les
"gol/ados a i "inunyeiras", el cants
"do arrieiro" i "do pandeiro", les compesicisms per a cornamusa, les dances
bellissimes, en fi, ens donaren una pertecla evocad& d'ambient, i desvetllaren
ineblidables ernocions. Al ions d'aquesta
música, com en tot alió que és expressió de l'anima d'un poble, hi ha acucian

que sea fainiliars a maltona i per alee,
escoltant les delicioses tonades gallo.
ges. ens semblava trobar-nes en tes
anibient conegut. Les interpretacione
plenes de carácter, ioren totes impecables, ¡ diverses obres hagueren d'ésser
bisades, Els cornatnusaires F. Parade
i C. Corrol obtingueren també un grao
&ala i igualment les parelles de dansai.
res, que executaren alguns halls arab
una precisa', rítmica i una gràcia
rubles. Espezialment foren aplaudits era
tre aquests dansaires els nens Lisuce
Encamisa Mosquera, dos precoços arns.
tes que entusiasmarea La concurrencia.
.Abans de començar l'execució del programa musical, la coneguda escripere
Maria Llum Morales fau , aria/ un bea
parlament, la presentada del cm- "Cantigas d'A Terca", u l'advocat senyor
Joaquirn Martin Martinez, que vingué
amb l'entitat coral representant l'Ajure
tament de La Coruña, explica la airea
licecie d'aquella agrupada, de cantan-es
í la finalitat de la cesa actuacei
L'Orfeó Catalá prengué part tumbé a
iesta. executant, sota la dire/c5a 4(1
e este Millet, algunes comp aicions.
Les ovacions ressonaren zomanuement, ben expressives del gran entesiasme, que feu la nota caeacteaisti/a
daziee te vetllada.

PALAU DE BELLES ARTS

de Grignon i els SeUS excellents ca'aa.

Els cantaires corunyesos deixaren amb

Banda Municipal
prograllia del Ceeeeil dms.st e
animen& passat a Belles Arts aer

n

mastre Joan Lamote de Grigno:a ha estas un deis mes interessants de la serie
per
la qualitat excepcional del prograDirector:
ma. La magnífica Obertura de ales>
delesohn ''La gruta de Eingal - Yencapealara, i sepia despees la "Serenata.'
MARION GERING
de Mozart per a 13 instruments de reina
l'execució de la qual és sempre un dels
jan; en els concerts de la BanEs un film Pararnount millors
da alunizipal. I això és molt significatiu, donat el carácter de l'obra, quant a
l'etiácia educativa que aquests concerts
tenen.
Figurava tumbé en el programa del
1111111111111111111111111111111111111!!11111(11111111111111111111111111111111 diumenge passat el "Concerto a en la
mcno ,-, de Schumann, per a piano i
044/44944444,4444#~~4444 orquestra. confiada la part de solista a
Pere Valle/ibera, el qual ens oferi una
interpretada acuradissima d'aquesta
obra, tan inspirada i plena d'emoció,
pera plena també d'esculls perillosos per
a] pianista.
Pere Vallribera es mostrà tothora ben
compenetrat ansh l'orquestra, periecte de
quadratura, just en la dicció i expressiu,

PRIMERS PLANS

sense caure

A Eranea han projectat en un noticiari—que certainent ja lela vist sei
en un programa del Publi Cinema—sobre una cursa de braus celebrada en una
placa pública rodejada de carros. El
crític d'une revista cinentatngräfica francesa Hia comentat durament referint-se
al primer pla. on surt una criatura

ordinari de l'A j untament

s'aprova el projecte (le Reforma
Interior de la Ciutat
Si no es &man a cl titol es perque
poden haver-hi persones que tingum
els coneixements i no el títol. Afirma
categaricament que la reunió es reaiiteä i s'aixecä borrador de l'acta; gis:
In Ita la convocateria, que llegeix. Si
no valen treure la cosa del terreny
politic no 1 1 donaran més importäncia de la que te.
litterae el senyor DOMENECH.
que din que ell no es burla de la
ciencia, sine, del que creu paradia de
la ciencia. Ele satis mutes li varen
ice veure el que tra el programa i
no creu que l'alcalde negui que sigui
una cosa seriosa.
El senyor DURAN rectifica. Aconsella al senyor Váchier tue, amb la
seca gran tenacitat, no es deixi portar per l'autor propi. lla ensopegat eu
aquesta ocasia; procuri reconeixen-li'.
El senyor VACHIER die que encara ara li fan firmar a ell les actes
del 1932 i del 1933. El fet de l'acta,
perla existeix, Olit existeix la resana.
Contesta al eenyor Segarra que as
reglamentnria la forma, perqu g es la
creaciet d'una plaça ' I nc no existía.
Lom que no ext.:tel.% el arree superior, per airé hi Isa el secretara Explica com estä constituit el Tribunal
i tots els seus membres poden examinar perque saben els tetsses. Diu
si ne aquests es traben també el
liataillerat; explica el programa íluc
din que correspon a la carrera d'enginyer de traíic que existeix a
tranger, que compren part de les carreres d'enginyer industrial, arquitecte.
doctor en ciencies, sanitat. etc., me
Analitza el proerania que, din ha de
fer que easpirant (lemostri tina gran
inteHiga ¡teja ande les matemàtiques i
;sn e toca de p e es a tersa ami, lexa-

El festival celebras ah Palau de la
alusica Catalana e:1 el qual es presenta el cor "Cantiga5 d'A Term a, de La
Cornea, ion una magnifica mantiestació
d'asa popular gallee que assolí un éxit
brillantiseim.
Aquesta agrupacie ceral que ha visitar la nostra ciutat ha retal rebuaa amb
una cordial simpatia, demostrada efusivas/1cm en tots ele anees en qué ha
pes para mcat especialment en el coticen donat al Palau, al qual acudi un
nombrosissim auditori.

GEORGE RAFT Banda Municipal, sota la direcció del

La discussió del Reelament del Ple.

Clariana que tampoc no podra formar
part del Tribunal perque hi ha unes
anomalies amb el seu t'in, que es presentará lambe i voldria tenir l'expedient d'un nomenament del doctor
Clariassa per a un carnee de Circulació, estranya que ue titule no
s'exigeixi mes que el de xofer per
concluir a Espanya que faci cinc anys
que el tingui i de fora d' Espanya que
també faci cinc anye que el tingui.
.erriba l'acta i l'expediten &manas;
t el sent or Segarra la Ilegeix.
El senvor DURAN I VENTOS.1
sliu que l'acta és faha. (Crits a peu
(lret d'alguns regidora de la 1-liga.I
El senyor PI din que es porta la
sliscuasea en uns termes lamentai,les.
negant tota convivencia, perqué és
costunt que les actes no es firmin
imniediatament, biné quan l'acta está
redactada.
El 5eneor DURAN I VENTOSA
diu que no s i lla de portar la cosa al
Jutjat, pee( que creuen que l'acta silla
redactat i firmat aci molesta nit perque no porta mee que tres firmes, que
eón les dele mentbres del Tribunal
que es traben aei. Si es vol que el
que tingui el' cierre_ sepiga tot aixa,
:P e r q Ué no so Ii demana el títol
ho acrediti? Demana que la cosa
s'arrangi com es puguí, ¡ el millor
mitjà seria suspendre les oposicions.
(Aplandiments a la Miga.)
El senyor PI I SUNYER din que
ha de dir que han de creme dolenta
la tactica de la 1.Iiga per, a1/7 l Coses
lielites.
desprestigiar l'A iuntament
s'anessin a veure els programes
d'oposicions d'Espant a i l'estranger
trobarien c oses ines grosses,
aittä creí' que la crítica
d- •,- nunrdonada i obeeix a un p

LA MUSICA

-Cantigos da terrai,
COLISEUM El corde
La Corunya

EL CINEMA

!Saló Catalunya
GRAN EXIT

DImeeres, 3 O 'de malg de 1934
..n1.1•••n•••

/N

EL TEATRE

PUBLICITAT

mese de capacitat; despeas l'especialització aben tot el sine pasa en
Circulació arrea del mata 1 si tot
això és pres anib ironia per la 1.1iga,
ell eis compadeix com el compadien
a ell.
El scnvor SOLER I GENER diu
‚Inc si ai Tribunal hi llagues hagut
representants de les nsinories no hanrea passat alta de l'acta. s l ime el secretara din no ha volgut firmar abates
(Eanar-se. 'n. Demana que es retiri el
programa.
El senyor PI I SUN Y ER no Pot
accedir a la petició. Les oposicions
san Ilitires i els expedients oberts.
Proaosa que assisteixin a les oposicions dos representants a Circulació
(le les minories.
El senyor DURAN I VENTOSA
rectifica, deplorant els incidents com
barceloni i com a catalanista. El
senyor PI I SUN VER, lamentant
també el succeit, pele mateixos concepte.s, cree que s'equivoquen i que
Barcelona 110 veurà a la Ilarga.
El senyor DURAN: l.a posteritat
apella la sentencia.
I parla el senyor SEGARRA. Ei
lector ja salo pot imaginar. e Prenideix el senyor Caldera.1 Diu als regidora d'A. C. (pe alians criticaven
l'olla de EAjuntament i ara emitenleixen a la sirena del senyor Vechier, i diu que el Tara és pitjor.
El senyor PI I SU NY ER Ii diu
que, Inalurat le s 'atarles fortes del
•enyor Segarra, la C. de i la maneta tenen un alt sentit de la (Vainitas dels cirrecs per a seguir el ca mi que els marca el (Irme. Es posa
a votacto la proposicio t'emanases que
sigui desestimada la proposició de la
Lega perque se slispengilin les opo-

C:1

aiectacions ni en cap dels

testes de que sovint abusen els virtuosos.
Vallribera is un artista intelli gent. culte
molt ben dotan que sap tnantenir honradament el seu prestigi i acréixer-lo
encara cada cegada que es presenta en
públic.
L'auditori que omplia la sala de Belies Arts l'ovacionà Ilargament, i ande
ell inliparti7en ' èxit el maestre Laniate

boradors, que realitzaren una tasca maguifica en l'acompanyament daqueset
composició, transeta arnb un art mera.
yenes.
El coreen acabi amb el "Bolero", ee
Ravel, que en la versis de la nostra erquestra de rent assoleix una grande).
sitat i una opulencia de sonoritats se.
rament impres5ionant5.
El director i els executants escoltaren en acabar aquesta obra una entesiästica. i Ilarga ovada.
B. S.

NOTICIAR!
Casal del Metge.—Recital Vilalta.Per a avui, ditnecres, te anunciat Aa.
xandre Vilalta el seu únic recital d r .
mesera curs. al Casal del Metge.
Per tractar-se d'un dels nostres me,
etuinents pianistes i per oferir-nos e3
programa molt adequat al Iluimert
de la seva virtuositat i profund sertit
musical. és segur que el senyorial
Casal del Metge será insuficient per
a contenir el nombre d'amics i admiradors de Vilalta que voldran assistir a aquest entic recital.
Concert de presentada. — Derna,
dijous , a doe quarte de sis de la terda, tindrá lloc a la Sala Mozart el
concert de p resentació de la jove 1./ e
-esitabolvnAcFx,deibl
del !sestee Caminals.
Figura en el programa i destaca
per la sera importància e] magnific
COtlrerl Op. 22. núm. 2, per a piane i
orquestra. de Saint-Saen5. Denle s • —
nerpretarb diverses obres de Se, -," .
afoeart. Cho7in. Albenir i

sicions, i es aproaada per 19 vots pedals que figuraven al Despatx
ave s'han deacat per a daro--1
llora, a la qual sembla que bens
ELS AUTOBUSOS TORNER
hat:
El senyar CALDEle0 impuena
S'acorda que la Comieeió Conca'
dictamen desestimant una proposicie
de la Lliga perqur es rescindeixi tonal de Turisme i Festes , de ceoautodele
formitat
amb el dictamen que s'a
la
concessió
d'una regada
husos Tornee, cense esperar el te de aprorat creant la dita Comissió, sera
junee perque mancant set dies pel composta pels consellers regidors $r.
termini no es veuen senyals que la nvars Madre, Vilalta, Ventee i 111:7.
tado, el president de l'Assernblea, er'
cosa es porti endavant.
El senyor PI I SUNYER remar- neon Escofet , i els coneellers senyars
ca la persistencia de la Lliga a par- Granier-Barrera, Mateu j Caldera.
lar reaquest assumpte anans de la data
S'acorda deepres que els rOciS:s
que calla. Pera ell vol fer unes de- ve .IIIS que han de formar part de :3
claracions alares i eenzilles. La fan- Comissia mixta del Servei d'antetasia meridional ha iet carrer noti- taxi: siguin els senyors Federa:
cuca fantàstiques, i davant d'aiscse ha Antat, com a vocal propietari, i .aaede dir. en nam de toba el que ja di- xandre alanye. Josep Samblaneat
és a dir, que si ha d'haver-hi »ser/ Maria Ginesta, cene a TO,R. :
!Mies d'autobusos ha dessen a haac suplente: i que lambe en formin pare.
de cornptar lotes les condicions, sen- en qualitat de regidors suplents, e,:
se deixar-se imposar per situacions de senyors Ventas, Grades -Barrera
Id t com s'havia dit, i si quedé% de- Segarra.
seart el concurs, no per aixa abandoI m'ab referencia a la representac:',
narices la resolució del problema de
les comunicacions ande les barriades. de la Comissia de Cultura que ha sie
formar par! del Comitè de la Llengca
Es retira la proposicib.
sie la Generalitat de Catalunya. en
EL CONTRACTE DEL TRANS- 5vbstitucia dels regidors que ioren dc.
PORT DE CARNS
signats per l'Ajuntament anteriee
El senyor DOMENECH demana
que quedi sobre la Mula un dictamen s'acorda que «la iormin els
n le proveiments anullant el plec de senyors Serra-Hunter i Saltos/.
condicions per al transpon de carne.
PRECS I PREGUNTES
aprovat el 24 de mere del 5933, ¡ que
se n'aprovi un altre.
El senyor DOMENECH fa sea
El senyor HURTADO no hi accedeix premie ja s'havia discutit a la pregunta al senyor Serra-Hunter
Comissió i el senyor Matheu no s'oro. Ire la distribució dels ¡uní: per a aer
se a res.
a les Colines escolar,, i Einterpell3t
senyor DOMENECH amenaea Ii ho explica: de 3 000, el 6 ea
ande prendre actituds, i el senyor 11
grups escolars ¡ escoles. 30 als comie
1 SUNVER li dama explicacions.
regidors, pu aLs delegats. 20 21 -nces
El senyor DOMENECH das que
el senyor alatheu li ha dit que no regidors . 30 als obrers i empleats
sabia res (lel que es praposava (le la resta a l'alcalde. Debat; queixes
reletstjar unes instäncies. i el senyor dels senyors
DOMENECH f SALvENTos Ii observa que si que ho
TOR , preginstes de quants n'han anal
sabia, i ileniana que es guardi per
dimarts que ve, que hi ha Ple extra- ab centres de l'Esquerra , d 'e alc'
ordinari.
El senyar SOLER I GENER i
El senyor HURT.NDO no hi
cap inconvenient ver tal ave hi e ael RODA I VENTURA en fan uns de
sengles que contesten els senyors
amb caräcter preferent. i Isi queda.
Martinez Cuenca i l'alcalde, i el ee•
COMISSIONS ESPECIALS
nycr Escofet aixeca la temió. San
Acabat l'ordre del dia, es Ilegeia tres quarts de set i dos minuts del
la composiciö de les Cornissions cs- mata
Contra In.

.

enom de la Comissió, s'oposa al vot
particular del diputat socialista. Manifesta que no es tracta de res que
tingui caräcter politic, sino senzillament que hi hagi garanties en els
nomenaments dels jutges municipals.
a ti d'evitar certes anonaalies que han
vingut succeint amb Factual sistema
El senyor PRAT manté el seu ven
particular.
El senyor HORN explica el vot
de la minoria nacionalista basca. Proposa que la Comissi6 Jurídica assessora redaeti un projecte sobre aquesta
qüestiä, a lt que sigui dscut:t a la
Cambra.
En votació nominal es refusa el vot
particular del senyor Prat per 102
vots contra 3.
El senyor MANSO defensa un altre vot en el qual sollicita que conCnui en vigor la Llei de 8 de mala
de 1931 fina que s'elabori una Llei
reg uladora de- la provisió de jutges
i fiscal; municiaals. Acaba dient que
la labor que s'està descabdellant
monarquitzant, ja que tan sols es tracla de desvirtuar la labor de les Const:tuents.

El senyar 'MARTINEZ MOYA, en
rep resentació de la Comissió, refusa
el vot del senior Manso. Nega que
aquest assurnpte sigui tan greu conm
s'assegura. No es tracta d'una reforma de la Liei de Justicia municipal,
sMa de posar en vigor una Llei que
estb en pan en suspens. No es tracto
de res que tingui a veure ni amb la
monarquia ni and; la República, sind
de fer justicia simplement i alai:, no
s ' aconsegueix anmb la Llei de 8 de
maig de 193 1.
El senyor GOMEZ SAN JOSE d ep lata g aranties ;ser al nomenan/ent
d'acules: funcionari i pregunta qui
resecan d'aquestes garanties.
El senvor ILARTINEZ MOY.a diu
que el President del Tribunal Suprem,
si Migues seient en aquesta a:as-abra, posaria de relleu. com ho ha =infestas
en diverses ocasions, que cal altar urgentmens a la reforma de la Justicia
mun.cipal. Aquesta era tumbé Fopinia
del ministre de Justicia, senyor Casares
QtUroga, el qua/ es lamentara de l'estat
en que es traba la Justicia municipal
durant l'epoca en qué provisionalment
exerai la dila cartera de Justicia.
El senyor MANSO rectifica, i
en les seres maniiestacions.
El vot del diputas socialista es rebutjat per 86 vals contra 3/.
El senyor PRAT consurneix un _total
en contra de la tatahtat sobre aquesta
mataría, i verteix arguments anteriorincas exposats.
El PRESIDENT DE LA CAMbea (lana cempte dels nonis deis diputats que han de compondre la Comissi6
encarregada de la Reforma del Consell
cadenador de FEconoinia Nacional. La
Cambra ho aprova.
El senyor BARCIA, en nema de la
rninoria de l'Esquerra Republicana, cansumeix un altre torn co contra del projecte. Es lamenta que sota el preseas de
reformar una Llei es derogui tota l'obra de les Constituents, sobretot tenint
en compte que aquesta tasca la realitza gent que s'anomena republicana. Es
treta ami infiltrar en l'esperit que ha
de !emir la justicia una pressió cocern'a ya per a manejar-la al seu gust.
So susrin aquest debat , i s'aixeca la
sessi6 a tres g/:art ;. de non de la nit.

d'una car111 ha änsia d'apro- Robatori
tera ami)
LES
pessetes
yar diversos deerets i de lanar
el Parlament
4.550

Madrid, 29. - El Coreen sembla
qi:e té especial interés en que es discuteixin i s'aprovin ràpidament dos
projectes de Ilei: el de modificació
de la Ilci de vagues i el que reorga
el Consell de l'Economia Na--nit2a
cional.
Respecte al primer cada dia es - fa
més palas, a judici del (aoven', la seca
necessitat. Les vagues anunciades cl
Gavera creu que testen un carácter
netament politic, i cal que aquest arbitri, que emprat amb seny és un dret
indiscutible, no es converteixi en una
arma a fi de debilitar els Governs
i consolidar posicicns politiques. Es
tracta d'ampliar els termina; d'anuaci de vaga d'acord arca) la importancia del ;en-el que ha desser deixat
en suspens.
Pel que fa al projecte que modifica l'estructura de) Consell de l'Economia Nacional, entén el cap del Gocera que es urgent l'aquiescencia
inneionament d'un angan assessor del
Govern, que reguli les activitats industrials del país i proposi solucions
als problemes económica.
Per al cap del Govern Id ha tres
factor, essencials en la vida del pass:
la produccia, l'empresa i ej trehall.
Especialment aquest darrer que lliga
l'aspecte econòmic amb el soc:al. Per
aixO. el Govern té el deure primordial
de dedicar a aquests prohlemes una
preferent aseada. E, desig del Govern que el nou Consell treballi immediatament, i que a q ue s t estiu
dediqui ja a Festudi dels problemes
i qüestions de mes urgencia.
També és propòsit del Horero que
les Corta aprovin abatas de les vacances el pressupost que s'está discutirme
a fi de regular la vida económica del
país fina a la fi d'any, i donar temps
a preparar un pressupost orgänic, que
llama de començar a discutir-se dacord ansb el que disposa la Constilució, a l'octubre vinent.
Probablement, aquest projecte de
oressupostos el confeccionara una
Comissió especial. Considera el cap
del Govern que els pressu p ostos confeccionats Ens a la data pels ministres
tener' un seas fi de defectes. Cada
ministre coniecelona cl seu i despees
s'examinen ripidament en Consell.
eis pressupostos es ressenten de (alfa

Unís Segala ¡ Soler, clependent
de l'agent de Canvi i Borsa se»yor Leandre Ripoll, anit al Banc
d'Espanya a ter un ingrés
•I.550 pessetes, complint un encàrrec del sen prinripal. Quan
ja es trobava a la finestrela ¡ en
el precie moment de fiear-se
lila a la lustxnea per treu -ren la
cartera dins de la qual portava
aquella quantitat„ s'adona que la
lii havien robada. Immediatament
lulú a denunciar el (el a la 'solivia. a la qua' digné que sospitava de d a s individus que s'eslaven al seis costal mentre ell
s'asperava per a poder ingressar
:mquells diners.

Busquen reunions
elandestines i trolaen
partides de set i mig

FETS CIVERSOS

EL VIATGE DEL PRESI-

LES MALIFETES D'UN
NEBOT D'UN BANDCLER
Màlaga, 29. - Al lloc anomenat la
Fuenfria Alta, del serene de Ronda,
un incendi ha destrurt un pinar pro.
pelat de l'Estat. i ha ocasionas perdues que es calculen en diversos milees de pessetes.
Segons esbrinaments fets - per la
guardia civil, l'autor del fet ha estät
Joan Flores Atocha, nebot del tris!amera celebre handoler del mateix
cognom, que bou mort per la guardia
civiL. .

Un manifest
deis metalelúrgics
El Sindicas Proiessional d'Obrers
aletallargics, afecte a la U. G. T.,
ha publieat un manifest en el qual es
refereix a la situada grell que pateix
la classe obrera del rana Sobre la
crisi, dio que és una conseqüència de
l'ofensiva de la burgesia, la qual es
propasa fer la vida insta ssible als
obrers. Se sita el ras de la casa
til Rosell a , la qual va Sanear les portes, desatenent una ordre del comise'
Iler de Treball, i d'altres on, amb un
pretext qualsevol, han disminuit la
jornada o be han tancat sen: e més
ni mis. Tatube cita el cas de "Indastries Siderargiques", la qual també
meten Sanear.
El dit Sindical es proposr_ trelsallar
perquè no es puguin tirar endavant
casos com aquest. Per unten motiu
s'adreea al Sindicas d'Oposicia Confederal i a teta els nuclis metallargics,
per tal de formar un trola cOmit i
llançar-se a la lluita.

LLEIDA

El circ Hagenbeck

u Diari carlf que
no es publica :: Atracador detingut
Noves diverses
Lleida, 29. - Per a denla está allUnciaüa hi visita a aquesta ciutat cielo
adinineS del Magisteri de l'Escoja Normal q e Sant Senasua.
Am au han arenal el propietari i
gerent des Gran Circ klagenueek, el
qual actuara en aquesta ciutat duran(
ets dies 6,
i tu del pruper mes sic
juay. Acompanyats de; cunseder-regidor
sie tinances, /mal; visitat el camp
Marc,, on sera installat.
- El wari bucal " El Correo - ha
suspes temparaiment la pul:bracio per

dincultats d'ordre econinutc sorgides
la imprenta on s'editava. Aquest d,arl
es carli. Sembla que nema reapareixera.
- El Centre Excursionista de Lleida té organitzada per al diumenge vinent una excurshi iamiliar a Montserrat.

- Per diversos agents de vigilancia
ha estas detingut i empresonat per suspitas Lisas Alonso Fernández, el ij;z1
na resultas estar complicas eu l'anacameta a ma armada al Ralle de llagueres de Luchon.
la una daquesta tarda s :101
presentat a la Casa de Suco.; Pilar
Vela, acumpanyaaa d'una oll ea dona i
amb una ziena de sis meros, en bra n;,,s,
anamenada Larme Vela i t'anca. Ems
¿acer reconeguda pels facultatius, han
vist cola la nena havia deixat tt existir
ida poc terma. Del sucaes a Ita donat
cs 'un e al Jutiat.
- D'una vavslle:,a que ayunara ha
suitat amb contusions d,t pronóstic reer vat
•

LES SARDANES

Santa Cruz de Teneriie, 29.-Tots
els arriadas dediquen comentaris a
l 'anunciat ciare del cap d'Estat a Canäries. durant el mes de juny, i ex:aten les antoritats cerqué realitzin els
consegüents preparatius.
Recorden que en una altra visita
dectuada p el senyor Acalà Zamara
va demostrar gran interés per tats
e:s asaumptes que afecten aquesta illa.

COMARQUES CATALANES

A primeres hores de la mal nada d'abans-d'altir la policia va
saber que en dos bars de Ir. barriada de San( Andreu se celebraven rennions clasnlestines.
acudí i aia efectimr escorculls.
La presiturist de la força pública
va praduir una gran alarma enI re el venial. Finalinent, va resultar que les reunions Mandeslisies no M'Oil Ilra ci-ssa que par- ca/écu, per la carr:tera d'A,-tesa
lides de set i nog.
Lleida la nena Maria Monnés, i ha re

Dilluns al matf intenlis suicidarse. Ilassi:anl-se des slol 15 i 5 111
Diem al carrer deLs Jors Florals,
tusa, fa Bertr/a it ¡ Albiól. Es produi ferides greus.
l'ataba intenta fer el maleta Gerundina Chan Castra, de
anvs, recadera del convent
les l'.arintilites Des-Cali/ni. del
catires. do Isisntseny, Ilaneant-se
al mili des d'una fineattat.
1. finalinent, Arlisr Bou
"fenskss es fait una talla al cala
i e s produf fui-irlos grens, al bar
d'unitat.
Un altre .projecte que interesa molt •Inl correr de Blay. de 1;1 liana. al Govern es el que s'ha d'estudiat da del Poblé Ser. on estimo empleas
per a conjurar latan obrer. La Co- 5 - o n -1 it tleile1111511t.
missió nomenada a l'efecte treballa i
SinsO Ansiar i Villatha,
rep nornbrosos informes. Salsa asse- 23 anys, que fa tres inessas spie
nyalat un termMi de 30 dies per 3 es 'roba
a I'llospiaquest treball; pecó cl termini
lal Clinic, diumenge a la tarde
veng t'iris als clarrers dies del mes de
intenta suicidar-se, i s'inferí slijuny, precisament quan sentida pro- vorsos talle al eoll amh tu tet I ssbable el tancament de les Corts.
valla,
.-algun ministre ha manifestar que
Les tetadas que es produi tap otser no es araba sanear el ParlaEL PrilSTERI DE LA MORT Inent a finals de juny per a estudiar ren Tutti firades de pranaslie reel dit projecte: pera d'abres consi- servid.
Al Palian de Pedralbes
D'UN MARINER
deren que a:f arsee:befa dels chirree
1111a 'tuina 1111'
rettsalli
alsir
anys ha demostrat que
les Corts n
alelilla, 29. -- Eis tornar el realitzen cap labor en época d'estiu,
enia algnars ampolles de livaporet de peswi "Purita" ha de mes a mes, consideren q ue el Ga- quida inflamables ¡ deleteris. roaparegut mort u bord el trinan- s -ren necessita estar apartat alguns 1,11 portarles al Laboratori Int;lant Rafel Mira Martín, natural mesos de les labors parlamentaries dic.-legal, per a la seva
d'Avda 31nrcia). Portat el ros p er a poder-se dedicar a l'estudi deis
Al carrer de Pujades N'a
de Rafel Mira a la Casa de So- p roblemes que després han desser caure del carro que menaya
sottnesos
a
la
considerada/
de
les
cors, el rompe, previ reconeixe- Corts.
Francesc MonlIon i Daria, de am
ment, ha donat per carril la &anys, i es pecaba leSii)IIS
Fan parta', a una clínica parfundó. Despre"s l'han traslladat
ieu lar.
al seu domicili; però coto que el
Cebris's Andaluz ¡ Sanela
ros no es descomponia, la famiEL CONSELL D'ESTAT
ile 35 anys, en tiohar-so tul ear lia ha avisat altres metges , els
Ver sie Paria, cantonada a la rietuals l'han reeonegut de nasa
Madrid, 29. - El president del Con- ra de Magaria, va eattre de la
Fa 36 hores que Rafel Mira conoorva la flexibililat del cos, i la sell d'Estat ultima el projecte de re- bicicleta en quls anava i es re._
sova cara canvia sovie l de colar. forma del dit organistne. Quan el tin- .11 1 ¡ sesiona greus al cap, a canea
dré coma
el Iliurara al Pre- n le 1:1 topada que dona en el canS'ha solticilat ajornarnent de saleta derletament
Consell. per tal que el Con- len de la VfinViit.
tenterrament perque existeix el sell de ministres l'esturlii.
El ferit fs,mu trasHadat a Cllos'dubte de si ha mort o no.
Es mostra molt satisfet de la marxa
del Consell d'Estat. que ha desnatsat pila].
El minyó de catorce anys
en quatre meso, nornbrosos expedients.
Dimecres prendran possessió els conse- Francesii Montoro i Solana, que
;lees
recentment
nomenats.
a
en
bicicleta. fou atropellal
:ma y
DETENCIO D'UN MALFACper un auto al Portal de Santa
TOR FRANCES
lissIsiona. La maquina Va quedar
Madrid, 29.-La poli/ ia ha detin- UN LLAMP CAUSA TRES destroeada. i el cielista relni fePides de consicleraciú.
gut el sabdit francas Marcelo Pierre
Diumenge va morir
Jullard (a) "El Bambay". laambaixaMORTS I DOS FERITS
Joana Elizable i
l'Hospital
da de Franca havia sollicitat l'extra.ainSirica, de 65 anys, a cansedita') d'aquest individu que vieja a
Madrid amh la seca amant. Ha comas
Caraova, 28.-A la barriada d'Al- quencia de les resides que li
diversos assa c sinats a Fraga i a Es- colea, ¿'aquesta capital, ha descarregat produir isis autorniabil el sha 4 des
nan v a, saanaava del tràfic de dones. una farmidahle tempestat. Una guspira mes corrent, al carrer de Llisima.
i tina impartant quantitat de diner eléctrica ha caigut danmunt una barraca
la han estas ocupats dos automiabas i ha causat la mort dels nois Serail. AsSera nasas a disposició de les autora annpcia i Joan alead-males de 13 , 1 4
tats franceses.
it anes d'edat. I.a mateixa guspira
ferit greument una eertnana deis ante- rieses . anomenada Carme. i la mare
anamenarla Vermina.
APLEC DE LA SARDANA

DENT DE LA REPUBLICA
A LES CANARIES
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LA PUBLICITAT.

El sha lo del vinent mes do
jis luisslmit Ibic a Santa Colonia
sIC Cervella - hose de la Cala/tia
idI - el tradicional Aplec die
Ist Sardana de Barcelona, el quid
tisis ara venia celebrant-se a les
Planes. 1.es sardanes afilian a
,arreo de les cobles Eh.; monsgrins, I.a Principal de la Bisbal
Barcelona.
1.es principals vies de comunicad() per a trasHadar-se a la
siolónia Güell san: els aulaiminibus Oliveres, que San de la Plisça
d'Espanyst a San Boi (a sus quibonetre de 1:1 Culimia HIlft,
. 'la Ferroctirrils Catalans fin, sti
Isisixador de la mateixa Caballa
Taid el ferrocarril cona ele
aulatainiiiiiits han //ramas sel'Vei
rix 1 I a n Iritinari.

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses ei
2atalä i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, Ler
Le.s d'esports, a Barbará, 11

- El vei de Soscs Miguel Riher ha
n menunclat que uns desconeguts han destrait la caseta de distribució d'aigua que
te instailada a la sèquia Remolins.
- En el sorteig celebras aquest mizdia ha correspost la beca del Patronas
-Pere i Codina", corresponent a
l'Estat espanyol, a »semi Rossell i Casals, d'Alfas-ras. fill de pares pobres,
anal set fills vivents.
S'ha rema a y ni la Junta provincial de Reforma .AgrAria, i ha acordat
demanar a la superioritat que mentre n/, acati de confeccionar el gens
de canmerols dels nobles de la "provincia'', sigui demorada la reclacció
l'informe de les terres que han d'ésser
alnecte d'expropiació. - C.

GIRONA
Comissió Sucrera :: Alcohol de contraban :: L'estat del soldat Gabarree
Antes noves
Girona, 29. - Aquest y espre, sota la
peesidancia del comisases de la Generalitat, sfia constituit la ComissiO Sure,
de les Comarques Gironines, la qua! Uncirá cura de tot el relacionat anda el sin,
i els seus derilats. Aquesta Comissia
es integrada per representants de iabricatos, propietaris i Ajuntaments. Ha
quedat coastituida. també, una Camissia
Permanent, armas residencia a la nostra
ciutat. integrada per un propietari i
un fabricant d'aglomeras:, i un altre de
unas, la qual Consistió actuara intensa
mera per tal de rernelar la crisi surca
tape e a, tan accentuada d'alguns anys
enea.
- Passat de Port-Bou, lernte
cieal de Cuma, prop de la mar, els
ae.ents de duanes franceses han trabar
amagades s6 garrafes d'alcohol. Totes
plegades contenien uns 5oo litres que se
suposa volien pastar de contraban.
- El divendres vinect, a les deu
la nit, les alumnes de la primera classe
de l'Escola Ramon Turr6, acompanyades al piano per la seva professora
nyora Teresa Sunyer, donaran un recital de encona a l'Ateneu de Girona.
Acuietit vespre ha tingut U no al
saló de sessions de laajuntament l'anunciada conferencia a cfirrec del senyor
Baltasar Pijoan, amb projecci o n s . 11i ba
assistit una nombrosa concurrincl a , la
qual ha aplauda xarrlorosament el conferenciant.

- Continua en estat gravissim a
l'Hospital Militar el soldat Tornas GObarres, protagonista del sagnant succi
d'al& a la caserna de Sant Domenee.
C.

MANRESA
Cabaret
Incendi en una fabrica
Altres
Excursions
apedregat
noves
alanresa, 29. - A dos quarts d'una
sliquesta matinada s ha //rodad un
incendi a l'eclifici propietat del senyar
Joaquim Borras, situat a la carretera
di Vio. A l'edifici tui havia installada
una indústria d'aglomerats de rartú.
lli han acudit tot seguit els bombers
els quals han localitzat el toc al
cap d'un parell d'hores. Part de Eedifici ha quedas desuda. Estasa assegurat.
El diumenge passat uns desroneguts apedregaren un music-liall
anomenat Salas Catalunya. De momeas hom va creme que era degut a
un acte de salaotatge anda motiu de la
vaga de cambrers, perú aquests han
jet pública una nota posant en :lar
que aquests sidres els trencaren una
quitsalla que I avien estat mullats per
renearregat del cal/ares.
La vaga de cambrers segneix
en el mateix estat, i ahn- els secundaren els cuiners.
- La Secció d'Esports de Mute
tanya del Centre Excursionista sie
Bages ha organitzat una excursi6 collectiva a la vall de Santa Fe del Montseny. Aquesta excursió tindra lloc el
dia lo del proper mes dc juay.
- La Comissi6 de Cultura -le
l'Associació de Dependents ha carganitzat una excursid a la fabrica d'autorn6bils Forra i tambe, de paasada,
visitaran el Parlament i el Palas t
de la Generalitat. 1.a sortida timba
no,: el dijosis vinent. a la tarda.
- Avui Isa mort el senyor
Segui i flash, el qual actualment exer•
c la el carrec de secretari del Jtitjat
de primera instancia. Ila estas mol,
sentida.

TORTOSA

ment de la República era ambaixador a

Brusselles, despees d'haver donas possessió al seu successor en aquest caerec, havia tornat • al nostre país. Els senyors Altert segueixen, per6, a Bélgica.
perqué el delicat estat de la senyora Albert exigeix una cura de remisa. Temporalmem, han fixat la seva rasa:lamia a
/a localitat balnearia de Spa.
- El dia 4 de juny hi ha anunciada
una funció teatral a arree de l'Agrupa:id Romea, e:1 la qual es representara
l'obra de al. Poal-Aregall "L'amor vigila" i la comilia de Pamon i Vida'
les, "El carro del vi", que ja han estat
representades Ares vegades ter la mateixa Agrupaci6. La retllada es fa
peticia del públic•
- Darrerament maman casat a la nostra r illtat la gentilissima semoreta Fiara Borrell i el senyor Narcfs Planes.
p restieias comerciant i vice-presiient de
la delegació laeal 'FA. C. R. Els aesitgem, aincerament, moltes felicitats.
C.

Redacció
Futbol
Alees
noves
Tortosa, 29. - Novament ha estas
restablert el servei permanent de te !curarles, que fou suprima a primers
de mes, per manca de personal, segons
afirma la nota facilitada pel director.
- Per qüestions d'indole interior
ita dimitit la redacció del dari local
"El Pueblo".
- En el torneig de futhol organitzat per "Vida Tortosina - i en els
partas jugats diumenge s'obtingueren
els següents resultats: Bitem-Nerta,
guatee gols a un: Perellsa-Aldover.
tres a dos: Regué-Rapidenca, empatas, a un gol.
- Per a! dia 17 hi ha anunciada
Una reveilla :nula assistancia tIc miss
Catalunea. miss Barcelona. i lec de
Tarragona, Rete, , Carona, Ulldeeona
i Tortesa.
SABADELL
Diumenge estigué a la costra
ciutat el comissari d'Orar a rabia,:
senyor Pujol i Pone. Poli complimen- La vaga deis contramestres t Assotat per les autoritats. A la tarda gira ciació de Masca :: El Musca d'Art
Ima visita a la comarca. - C.
i Arqueologia u Cantaires gallees a
la nostra ciutat
Varia
ST. FELIU DE GUIXOLS
Salsa/len, 29. - Degut a la vaga de
e,
El Ridium - les ihExcursió a Santa Coloma Exposició COntrainestr
'p eques de cotó de la nostra ciutat han
de pintura :: Noticiani
55 :11 paralitzant paulatinament Ilurs
Per ordre del alinisteri de Marisma ha tivitats. lanicament continua el treball
estas prohibida la pesca d'arrossegament a la casa Germana alambra, on solaa distancies inferiors a sis milles de la ment la ha vut obrers en atur foreós.
costa mis propera, durant el Pero&
- El divendres vinent un gen') dacompris entre ei ten de mala i cl 39 da
Intimes de l'Escala Normal de la Genesetembre. Entre les emes maritimes a ralitat
de Cataltsnya realitzarä una viles quals afecta aquesta disposició la ha
la ele l'Estaitit a Malgrat, de la oval sita d'estudi a la nostra clutat.
- Per causes del tot alienes a la vaforma part el litoral guixolenc.
- Tota la setmana nassada fou molt Matas dels dirigents de la nostra AsSOciaciG
de .1sfasica la sessió Gombau-Cavisitada l'exposicia de nintura ile messin Soler de Morell, al Centre Excur- banes se celebrara el divendres vinent,
sha u de juny, en llot del dimecres
sionista.
- Diumenge, a la nit, foren molts de maig com estava anuncias.
guixolencs que acompanyaren les
- En la darrera sessió municipal fou
p ersonalitats més destacades de l'Agru- pres síus acord de la Regidoria de
Pació Romea a Santa Coloma de Pae- Cultura proposant convocar concurs per
llera. on els aficionats <raqueta locali- a radquisició d'un edifici destinat a retat actuaven en una vetllada teatral amh sidència del Museu d'Art i Arqueolngia
Fehjecte de classificar-se en el concurs d'aquesta chita!, u aprovar el Mec
de catre amateur que es ve celehrant condicions ssel qual haura de reza-9e el
a Cata:tizna.
_ Aconcurs,
susdit
ncurls.
a
- El secretari del Municipi, senyor
vespre arribà a la nostra
Co rbera! presentara a la Junta de Clasel cor galleo -Cantigas (fa terna.
si ficacia, a Girona, el dia 30 del cor- ciutat
a.companyat del secretari de l'Ajuntarete , els joves de la lleva de Sant
ment de La Coruña, senyor Joaquinm
subjectes a reconeixement.
- El Centre Excursionista prepara Martín afartinez.
Els cantaires i aconmanyants es
una exctirsiA a Tossa, Llores de Mar
Sant Pere del Bose, per al ala 4 de ginen a les Cases Consistorials, on ¡oren rrhuts per les autoritats i obsequiids
(Cuy.
- ¡ha estat nomenat director del amb un mas ute flors. Hi haga, diverC o llegi de segon ensenyarnent, el senyor sos parlaments de benvinguda els uns.
Joan M. Ldpez secretaria dc regraciament els abres, i el conseller
la senyoreta Rosalia Wirsing, profes- en cap accidental. senyor Cano, posa
cors de l'esmentat centre d'ensenvament una llaçada catalana a la senyera dels
enviar Josep M. Alvarez. que fins comiste, enmig d'aplaudiments.
Davant les Cases Consistorials el ene
ara baria estat director del collegi. i que
lun sabia captar-se les simpaties de
tras visitant canté dues cançons gallegues i
els guixolencs ner la seva actuació i pcl Els Segadora", que foren ovacionats.
sets tracte, segueix encara entre rosalActe seguit en un saló de l'Ajumatres.
ment bou seres un hanx als cantaire,
- La presusa belga baria donat dar- finalitzant l'acte amb unes cançons ¡ visrerament la noticia ni:e el senvor Sal- ques entusiastics a Galicia i a Catavador Albee. (Ille d ' ellZ
l'adveni- lunya.
Servei públic restablert

que dimiteix

TARRAGONA
Les obres del port Visita d'un gran.
Constitució de la Cambra
diem tac
Agrícola :: Baralla accidentada
Varia
Tarragona, 29.- La Junta d'Obres;
del Pcrt, ha organitzat per al proper
divendres, dia 1 de juny. a dos Miar,
de sis, una risita oficial per tal d'examinar les obres executades aqueste
darrers auys, les quals actualment es
p orten a cap i els projectes per al
futura
- Demä, al Teatre Tarragona, es
representará el drama "La Gloriosa**.
- Ea, dies a, 6 i 7 de juny, actuara
en aquesta ciutat el grandiós circ
Hagenbeck. el qual actualment funciona a Barcelona. Els propietaria del
eire han (Esposas un servei de propaganda per tots els poblet de la rodal:a.
- En compliment de les ordres de
la Sats-secretarla del Ministeri d'Ag ricultura, la Cornfssia organitzadora
de la Cambra Agrícola, te canvocada
una assemblea general la qual se C2.:ebrarä el divendres, a les deu del mati.
Hom recornana l'assistencia de tots
els delegats representants dels Sindical; i associacions que figuren en el
cens de la Cambra.
- H.Ou visitas aval anueeta ciutat
les Escoles Nacionals de Tärrega,
alunmes.
- Ahir al »latí van sostenir una
forta discussió el matrimoni Antoni
Gorull i n'allespir i Canse Bernd. que
viuen al carrer Rafel Casanovas. La
discussió va acabar repentinament i
els reine van acure com el marit ser.
lis del pis, tancant la porta amb e:ay.
A la tarda. el veinat, alarmas pel
prolongat silenci va trucar al pis, i
va sentir a travis de la parta debils
granees.
Van posar el fet a eaneixernent de
la Comissaria de vigilancia, i es van
p resentar agents. els quals van ebriir
els pis, i van trobar la desgraciada
Carine Benet, víctima d'un accident.
Seguidament va essen traslIalada a
l'Hospital.
La policia practica esbrinaments
per a arlarir totalment el fet.
ésser denunciat al servei
forestal, el propietari d'Esplugues de
Francoli. Antoni Bonet , aer barer
tallas aoo Din; sense el corresponent
permis.- C.

GRANOLLERS
Fira de Mostres - Teatro
Noves diverses

- Lii la reuni,
oelebrada a Barcelona darrerament, per a la constitució de la.
Junta Directiva del COl ilegi OHo ial Sectietaris de Calalunya.
foil elegit per a ocupar la presiddiciit l'advocat serretari de
primera categoría Miguel Rourt
Llorette, el qual exerceix la
secretaria d'aquesta ciutat.
- Al sals; d'actes d'aqueet
Ajuntament se celebra alsir una
reunió de botiguers de diferents
rams. per 'radar de l'amplitud
que s'ha de donar al desatina dominical.
1111M1113/IMMIMMIIIIMMIMMBIlla
l'atisbé tullir al vespre, al
saló de l'Alealdia hi llagué una
altra reunir*m de diferents indttstrials i comerciants, convocada
RONDA DE SANT l'ERE. 3
pel senyor alcalde. a Cohjecte
canviar impressions sobre la
possihle celebració d'una Fira d.
Mastres. Sembla que de la reuniia
Acaba de publicar-se el sensacional
eelehrada s'arriba a la conclusi
que aquesta se relehrés durant el
llibre de
•
loes de maig de rally vinent. i
que Isni s endavant es convoca-,
Josep M. Pou Sabater
ria una nora reunid en la qual
seria nomenada la Comissió qua
s'encarregaria de tot allò retaeionat amb la projectada
- Els trarlants en pores que
concorren al mercsit setmanal
d'aquest bestiar que se celebra
El procés que ha de conèixer tot Espanya
cada dijous. han sollieitat de
l'Alcaldia que igualment que en
anys anteriors sels ui -ti
vela per tal de protegir-los del
Preu: 2 ptes.
sol. Sembla que aquesta soltiris
1nd ha estal ilesa 1 que el dijona
vinent ja sería installada la vela.
- Per al dijous vinen a la nit
es anunciada definitivament Ce
hiena de ('ópera bufa en un (lela
quatre quadres, original dels
antara tocata alarli Llabet ¡ Eranceao Basses, "litigase el milagro'', snixi cona la lobs ; es paaaran
en escena el prtmer i el tercer
miles de Cimera "Marina - . Suite
representarles per elesnenls del
Lisien de Ita reelona.
31AU1111:1: Passeig de la Gaste lana. te. - BARCELONA: Vi. 1 atelana.
arribaren els romosis
spie IritipleS1 a a I es t Fa Silit LINIA RAPIDA DE DRAN LUXE BARCELON3•CADIZ.CANARIA3
»Mides setmanala oil diasabira. a les 11. Efectuaran el serves, le. -oto na.
daren ii Monlaer Vil 1 , en nombre da
"CIUDAD DE SEVILLA' . u "VILLA DE MADRID"
dos-vetas einquanta; t'oren reLINIA **PIDA 01 GRAN LUXE BARCELONA•PAL.PA UE MALLORCA
blid a per mimbrosos familias-a,
SOellees caes dt• (eacepie es. olurneages), st emisre p sona
Cusma, a seo In que orupaven tolatment les auhebrea, per iei amo my...
dattes de restarbi ulI Nord. per
"CIUDAD DE BARCELONA' o o ctuuAD
55 51 arirbaren bil tren especial.
PALIDA"

WI L IEL IA CATALOMA

"I, DOBLE CRIMEN DE

Alini"

COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

DERVEIS REGULARE ENTRE TARRAGONA VALENC:A. ALACANT

1 PALMA DI
MALLORCA. •ARCELONA-MAD o BARCELONA-Eu/1E3D
LINIA coavsus.ttL satt est.ALLS e. SOls
Kqe a Lre 5,5 alkuji tHoiNia.
ROBO D'AFRO:O I CAN.% MES.
SOrtIde, aulnrenAli de Barcelona ese &bita
n ,l, 1E11 1 :1AL 1111.111U CAUIZ
1.151A
EnCALA
A
tors el.>
cuum fS DEL NORD D'ESPANTA. - Sorildeo cutnizroals de 511510 ata del»
s .uast FIAPlut mvrinL.siu Eal iit
/".N1 u u I ella! ‘ ., 11 ,al.
zsbANYL1LA 5 et:riN temo PU O ). Dortides ei die 17 de mula mea amb torales a
v alencia, Ala e am 5 faerritairrat. Carle ge n:a u r 4 .• ultailtat. timba o aa palma,
anta Cruz de Tenerife. Rin sie uro u Panosos a,, Mor, nnis
o
,rarusta
Uva), Santa Isabel de Ven onn . lo Pi» Reta u ta o ultailaa). 1am
t Rlo arma,
ferulialm 5. pera rabo,
ULTRA"
1"
LINIA NAPIDA REGULAR ENTRE BARCELJNA
VALENCIA
SOrIldrtit de BarCelona els delon. u dilou3, a lee aU bares
"C I UDAD DE VALENCIA"

S'AGARÓ

Ha comencat anal, molla latea
la temporada de hasivs La Direeeiú <lela banys ha PSI atiler1
‘ f ada diumenge el servei normal
d'auloluisos de la nostra Chita/
a la plalja de S'.1garó. En vista
de l'exeellent acolliment que tingueren rany paasat els paus -is
gratuita, aquest any lambe s'ha
implanta( el sen sorteig entre PIS
sus-justes plrinterenes en les tilapiso a **porta: Ma otee elle,. (ele gida 5 tort.ad•
ere. redoRe
toixes condirians, sorteja.
'
QUINZENAL a1EDITERRANIA.CANTMERICA
danos, un entre els senyors i un
arnb escala a bita os Roma de la
Sortides de L315 celan' el. aimorre.
1 I 5 1A REGULAR ENTRE BARCELOMA
ALACANT • uliA N • MEI 1LLA • VIII A suhl re PII t re los senyores cada
diumenge 'te all 'e dia festin.
AL illiCEMA 3 • CEUTA I VICF. YERRA
.1quests muleles duraran fins al
Sortidea st. Carretes. rada diumenart 1 les 3 boreo; d'Aiarant ele almario
liirre'. diumenge do juny. El
d'Oran elfo ilimeerrs. d'Oran cap a A'arant eme almario I d'AlaellW eso •
passi (llana drel a servei gratis
Parrelobb el. enmeereo.
s tet ban y o , autobús. patinalge
Ii Du,
entra Millar) u Nahtet. - Serviola 110eoiras -Ceuta. Pile. sortea.
-eme ulla des do rattl DIU( - Arete; glicerina • T'aove. Itlarl - larval Itiaelmarei entrarla a sala m e na de fesles
almaria•lielltle
u p. jm,s. Cía s : /1111,lia Serrar calmada, •rolen...Ud/neo/
quo linguin lloc a S'Azar() raenU • Irtriude le 5. c.:50+011a i toba ele Marta
tre cluri la temporada.

,
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S T R A N GER

S'esvaeixen els U14! "BALLON D'ESSAI"?.
Turquía voldria fortirumors d'una ficar els Dardanels
des bombas La reunió de la Comissió Codos i Rossi es Goering afirma dictadura
ntra l'enlaja general de la Conferencia propasen anar a que Alemanya romanesa
Mèxic i San no renuncia a
ador deis E. U.
del Desarmament

Cuiia
Hsvana. _ • - L'Associated Press
-:a quo poc despres de les
o , uns desconeguts tiraren dues
contra l'amhaixador dels Esa Cuba, senyor Cafierr.
s. 5 1 . 1at que passava casualment
aeil lloc resulta greument fe-

.s autoritats començaren Mune.rent a Practicar recerques per
,e ;robar els autor; de l'atemptat.
tiocern, que es 'riostra decidit
ar amb el terrorisme, ha celebrat
Cansen extraordinari per estudiar
niesures que hauran d'adoptar-se.
President, senyor Mendieta, i
• C:5 membres del Go v e r n han esa, clomiai del senyor Carfery,
expi-essar-li el seu sentiment per
egut i congratular-se que haz:

r

sobre la situació, els reunas han acordar esperar a que intervinguin en els
La Conferencia ha de transformar-se delrats de la Comissió general els reen un ¡irgan permanent que 5 : 0CUPi dc presentants de les potencies que han
garantir la seguretat dels Estala ¡ salva- actuat directament en les negociacions
guardar la pau general.
politiqucs aquests darrers mesas.
S'objectara- aiegeix - que la S,c:etat de Nacions realitza la finalitat Reunió del Confitó dels
de la Conferencia Permanent. pero Tres
la Societat de Nacions persegueix un
Ginebra, 29. - El President de la
g ran nombre d'objectius i s'ocupa de
g ran nombre de qticstions, i hauria Comissió del Sarre. baró Aloisy, ha
d'existir un irgan especial. lanica celebrat una reunió amb els abres
p reccupaciO del nual fos prevenir i membres de la dita Cornissió senyors
elrminar les 2.,ss1bilitais d'una con- Cantilo i LOpez (D'han, per tal d'exposar-los testat de les negociacions
Está c1ar- ha afegit -que aquesta i preparar l'informe que ha d'ésser
Conferencia Permanent batirla de con- presentat en la reunió extraordinaria
tinuar constituint au organisme min la del Consell de la Societat de NaCi0115,
Societat de Nacions i estar ferma- gue se celebrará dimecres.
ment unida a ella.
El senyor Litvinoff ha acabar diem Comentan i de "Le Temps"
que la participació russa en robra de
Paris. 29. - "Le Tenips" en el seu
la pan. empresa per • una organització editorial. comenta la situació de la
de :a S'T.cietat de Nacions. representa Conferencia del desarmament, i es
el concurs moral d'un Estat de trm felicita per la declaració ¡eta ahir.
mrilons d'habitants, lisforc del qual Gitiebra, per M. Barrhou. No és
tendeix nrogressivament a augmentar útil-escriu-que hagi estat dit tot
En baixar de la tribuna, el delegat aix6, perque hi ha gent que per a
societic ha et. :.:t saludar, per primera surtir d'una situada penosa en que es
ce g ada a la Societat de Nacions amb trohaven empenyien Franca a prendre me5ures que haurien facilitar e:
una asan ovació.
desplacament de responsabilitats.
Discussions als discursos
M. Barthau talla aquestes maniobres. Fidel a la tasca que la Societat
E:s disi arad lela scnybrs Norman sie Nacions vaina a la Conferencia,
Davis i Litvinev han estat objecte Franca no té per que prendre inide vives discuss:ons als passadissos de ciaticea naves, el iracas de les quals
la Conferencia. Ha estar comentada la carregarien. afinenys una respones p ecialment l'afirmaclä que e:s Es- sallf itat .que mai no podrá imputartaus Units no vo:en immiszuir-se en se-li.
els conflictes europeas i el seu atar
obert contra tats es fabricants d'ar- Preparatius per a la Conmes.
ferencia Naval
La propasició rusa de crear un ¡IrToauio, 29. - El Censen de minisgan permanent de la Conferencra del
Desarmarnent. unint alai els Estats tres en les seves deliberado:as ha ancorar
l'acceptacia d'unes converses prelie:
Japó
als
fins
de
Units, Rússia i
la Lliga. ha estat mol: discutida, es- minars a la Conferencia Naval de l'any
peciahnent per diplonatics i peno- 1935.
El Sairo ha proposat al senyor Cardistes.
den Hall la celebrada d'una conversa
diplomática entre representants deis EsReunió dels representants
tats Units i el Japó , aria> vistes a la
de paises neutrals
Conferencia Naval de 19 3 3.
Sima
celebrar
una
Ginebra, 29. reunió deis representants dels paisos La fortificacló dala Darneutrals a :a Conierenzia del Desar- danels
mament. en la qual han pres part els
Londres, 29. - En els cercles oficials
delegats d'Espanya, senyors Madariaga i López °tiran, i els de Dinamar- es declara que no Ora fet cap gestió
sobre
el govern britànic referent al proca. Noruega. Paisos Baixos, Suecia
pòsit de fortificar • pas deis Dardanels
Surssa.
. Després d'un cuasi d'impressions per part de Turquia.

Francisco

(re de la prime ra higinal

• a -u-a de l'ate/limar els
-i i s7es, pees' els comuriit que no burlen IMnoticia de la preparació

enaoa contra el sacrede l'Ambaixada
.1 e fusells
7- •
ca un auares que o
bau cie:urat e: del primer
erari de l'Amhaixada nord-ameri: :ran encarregat al xafer que
, seu amo que se li donara
senizara sie temps perque aban• 7i cuba, so pena de
ra el
7t,

mort l'almirall
Togo
To
e ra l'herei de
• ,J.1j del 1904, i fou

-rrador cían cxe rcit a la
mc rra dc 1914. Togo
Ira operacions, les
a •• , ja-rd, tan carácter molt

COMPTEN TENIR L'APARELL
REPARAT DINTRE DE TRES
SETMANES
Nova York, 29. - lIts aviadors Codos i Rossi romandran en aquesta
cuitat durant dos o tres setmanes, que
és el temps que trigaran a arribar els
seus mecànics procedents de Franca.
L'aviador Codos ha declarat que
el motor ha funcionat sempre perfectament, i que sols a les condicions
atmosferiques es degueren les alteradons que es registraren en les Ultimes llores de vol.
En passar per dainunt Terranovaha declarat -comencarem a sentir
vibracions a les ales 1 més tard a
1 : berra. que es transmeteren a la palanca de comandament, iins a tal punt,
que Codos a penes si podia dominarla. En aquestes condicions els pilota
creguerea que era inútil intentar con•
tinuar el raid, 1 decidiren aterrar a
Noca York.
Codos 1 Rossi creuen possible que
el seu aviä sofri al g una asarla en el
moment d'aixecar-se a Le Bourget.
Les avaries forçosament es produiren
al blindarge. Aixä ion causa de leerrabee a Nora York. Durant alguns
m o ments els aviadors arribaren a
pen s ar en un aterratge a Quebec.
Els diaria asseguren que es
perdé sobre l'Estat del Maine, que
que
olió perdut durant algunes hores i
els as lambes americans els ensenyaren
el cm-uf.
Codos ha rnaniestat que des de la
sortida de Franca l'aparell ha navegat
arnh precisió admirable, a pesar (Falgunes derives que ha hagut de fer a
causa deis vents. Ha afegit que han
abordar la costa americana a menys
de trenta quilämetres del bloc proposat. i que, per consegiient. no és versemblant que es perrlessia en terra
ferma en abandonar la regió de le5

Les Incursiona
dora

les Colònies

Berlín. 29.- Durant una ceriniónia
commernorattva de la 'rallar realitzada
a l'Africa Oriental ver Irs forces de
noticia alemanya, orie abans i durant
la guerra van ocupar !es Colänies
d'aquell territori. el general Goering
ha pronunciat un discurs en el qual
ha declarat entre altres coses:
No renunciem a les Colimies mes
nue sota la pressió del Tractat de
Versalles, pecó seguim afirmant que
el Doble alemany necess:ta Colònies
puix que no vol ofegar-se a l'interior
de les seres ironteres.
Els altres nobles estarien ben insp irara. si obrissin aquesta válvula de
seguretat.

L'augment de l'acti-

vitat industrial en
eis primers mesos
d'enguany
Ginebra. 29- -Seg óns el Butlleti mundial d'estadistiques de la Societat ce !es
Nacions, durant els mimers mesós de
'ans- 1934 es nota un augunent en la
producció mundial de les materies. més
importants.
Comparat amb l'any anterior. la pro(Meció mundial de la hulla ha augmentat
en un 20 per roa. el pettadi en un 12, el
ferro los en un art. Yacer en un SI i el
zenc en un 37.
L'activitat industrial ha augmentat
amaré en un 40 per ton al Carrada e:1
un 31) als Estats Units, en un aa a Alemanya ¡ Polänia, en un 18 a Suecia. en
un 11 al in& en un 6 a Noruega. i en
un per mo a Franca.
L'atur ha clisminuit als vrincipals
emes industrials del nión, excepte a
Franca.
En candi. en els nrimers meses de
r e34 el valor en or del córner,: mundial
'tia continuar disminuint.

L'actitud energica del partit liberal
la intervenció no nienys resalta del miar
/alnacional agricola han fel cntendre al
rd ¡ Curo: que podria ¿luce perillás ter
a la Corona la formada d'un gozern
dictatorial, segons les intentions del vell
«arisco! .172a rrsca, i «17:s'inri
de la Pclita Entssa. La presencia de Titulescu o Ginebra. centro el qual ranci¡a/wat hierin anat dirigir el moriment,
o
que la situ acid política s'h a
as alta a

La proposta turra de fortificació deis'
Dardanels trobaris rotios-ició de les na,cinta intcressades 4 inanienir intactú
els tractos en vigor.
No is zersemblant que Rilssialpulttall el projecte ture, •erque aquest
con u ho prora la kisrbria de la Guerra
mundial - es giraria contra la mateixa

Bucarest, 29. - El cap del govern
su-manes ha desmentir categäricament
els rumors de crisi que han eingut circulant aguces darrers dies i dels quals
slia fet eco la premsa estrangera.

Hesse esborrat de l'orde

d' Advocats
FROT SUSPES PER SIS
MESOS

Es de certure que la noticia soma/
sigui tat "hallan d'essai - per tal de son.

dejar Vopinió estrangera.
Londres. ao. - Ira intencions atribuía
des al Govern d'Ancara. que comenta el
'Times", de demanar als signataris del
Tractat de Lamsanna autorització per a
fortificar els estrets dels Dardanels, hall
produit vivissima enlodó en els centres
portios britänics.
Hl-ni creu que la pretensió turca el
el c.0t. d'ésser presentada, trobaria
jut lit Rüssia.
S'assegura que Anglaterra, fidel a 14
seva oPiraó , ia coneguda, en materia de
por:rica naval i colonial s'oposaria a la
pretensió turcas
Hem creu que Franea no afaveriria
!a demanda turca per por que provoques una revisió dels tractats sie pati i
incites Alemanya a reclamar la sopeessi.-3 de la zona desmilitaritzacla del
RUs

Paris. 29. - El *Wat senyor
UN CICLÓ A XILE
ha t'Slal avui esborrat
l'Orde d'Advocals.
Concepción 29. - Un creta
El senyor Frei, que era mi- ha causar danys molt considerables.
nistre de l'Interior el din 6 de calculats en deu milions de pesos.
A darrera hora arriba la noticia qud
fehrer darrer. ha estad, suspès
l'huracá ha causat tres morts i cen.•
re'r sis mesos.
tenars de fer,rs

Hee:,, e

L'enterrament d e les
víctimes de l'excursiú
de "El Debate"
Ment-de-Marsan. 2.9. - Quan terminin els treballs deis perits designats
pel Jutja t per determinar !es causes
de :a catástrofe de Lipsthey, seran
tancades en tres o yuatre mas les
desmanes de !es tretze cictimes, i
s'efectuarà la inhumació al cementiri
del sil noble. a rnenys que reciamin
les despulles les respectices jai/libes.
El prefecte del Departarnent de les
Laudes lmu acudit a inclinar-se darant
:es despulles de les victimes 1 ha visitar els ferits a la clínica on han estat
traslladats.

dels avia-

ELS ESTATS UNITS VOLEN UNS SOLDATS RUSSOS

UN ATEMPTAT COMUNISTA A LISBOA
Lisboa. 29. - A p .:In:eres hores de
la marinada passada, orlan es coba ya al
teatre Nacional. a la placa Rocío. 1 des.
prés d'una discussió , va caure ferit
Major Alfred Ferreira Gil. segon co.
mandant d ela Policia judicial.
Al soroll dels dispars van acudir di.
versos policies i alguns transetints,
aleshores es tornaren a sentir alguna
dispars.
Restablert l'ordre, van ésser recollita
de terra Pere Urbano, de 20 anys, greu.
rnent ferit al coll. i Toser Silba, de 36
anys, ferit en una cama, els quals foren
canduits a l'hospital. on han nuedat erg
qualitat de detinguts. amb guardies de
vista.
Els agents van detenir dues peraonea
mi s,
El Major Ferreira, que presenta dues
ferides, l'una d'elles al centre. fou con.
duit a l'hospital, on l'ha visitar el m i nistre de l'Interior.
La policia ha procedit a la detencidi
del xorer Arlindo Silva, comunista, autor de l'agressió contra el segon comandant de la noticia judicial senyor
Ferreira Gil. Han estat detjng-ut, et .
cara, set dels seus cómplices, i hem busca activament dos mes.
De les declaracions dels detinguts re*
surta que es preparava un complot canera els estudiants avantguardistes quia
havien d'arribar a Lisboa per l'estad&
del Port.
Arlindo en veure que els seus cent.
onces no es decidien a llançar les bornbes que cru j en preparacies es va decidir
a agredir els oficials de policía.
En un escoreoll fet ais domicilis del'
detinguts s'han trobat t ra bombes.

Nava York, 25i - Els aviadors Co. AUGMENTAR L'EXERCIT
dos i Rossi han declarar que emprenDISPAREN CONTRA UN
-L'almírall Togo ha mort
dran el vol dintre de vuit dies per
VAIXELL MANXURIA
tal
d'efectuar
el
raid
Noca
YorkWashington, 29, - El secretari del
1-r ha conceda a l'almirall
Mexic sense escala.
Departament de Guerra lau presentar a
khztrbin. 29. - Sendila que
de marques, en recen>
Després aniran a San Francisco, la Cambra un projecte de Ilei
uns soldats russos han disparat
‘ aluosos serveis prestat per
també sense escala, i aquest viatge tant que els efectius de !existir ameEUGENI D'HABSBURG
-all a :a Patria.
d'amistat podria prolongar-se fins al ski siguin augmentats de 130.coo fins contra manxuria a
l'Amur. No hi ha hagut cap vícCanadá'.
a 179. 000 honres.
VISITA M1KLAS
Els aviadors tornaran a Nova York
En esposar les raons que l'indueixen tima. Les autoritats manxuriaí potser s'aturaran abans a Xicago. a formular aquesta petició, diu que l'e- nes han protestat.
I DOLLFUSS
Perpinyà. 29. - Els empleats de la
ON PAPEN DEFENSA EL
xercit dels Estats Units no podria acDuana han descobert dos magatzems Cementarla de la premsa
tualinent cumplir la rnissió que II erra
els quals es guardaren mercacleRACTAT DE VERSALLES Viena. 29. - L'arxiduc Eargeni de en
confia da en la defensa nacional.
ries de contralian, situats un a la brasilera
HA ESTAT A1XECADA LA
Hasburg ha visitar acta el President muntanya i l'arme a determinat lloc
PER LA QÜESTIÓ DEL federal, al qual ha expressat la satisRió Janeiro, 2 1). - Tota la premsa
de
la
costa.
braeilera
s'ocupa
dels
raids
efectuats
IMMUNITAT PARLAMENfacció que Ii causava el fet d'hacer esEntre les rnercaderies gute luu havia pels aviadors franceses Codos. Rossi
SARRE!
tar autoritzat per a tornar a Austria.
depositades figura una gran quanti- i Merrnoz, posant de relleu l'èxit que INCIDENTS A LIVORO ENTARIA A PROUST
A la tarda el President li ha tornar tat d'alcohol.
han assolit.
París , 29. - La Cambra
TRE
UCRA1NANS
1
LA
Roma. 29. - La "Gaceta di Po.. 9. - El viee-eanceller la visita.
El "Jornal do Brasil . ' diu a aquest
El Canciller senyor Dollfuss ha tor- polo" diu saber que dos canonges
Diputats ha aixecat la immunitat
thi,211 partirla a la Societat
respecte:
FORÇA PUBLICA
parlamentaria al diputat mon- LA CLASSIFICACIó DE LA:
,::ästica sobre la qüestió del nat també la visita que li hacia fet l'ar- Trieste han estat detingut perque
francesa ha registrat abir
"L'aviació
xiduc
rendema
d'arribar
a
Viena.
compareguin
davant
la
Comissió
de
Varsäria, 29. - El periOdic “Fargoy sieur Proust.
diles noves victäries. Ha franqueiat
' La posat de relleu que tota
Confino.
La Cambra ha començat dé-s- IOLTA CICLISTA A ITALIA
una noca etapa per a la solució dels Paranne «.; publica en el seu número d'a.ata espera um in smi ml que
L'esmentat diari afegeix que aques- veis comercials, preparant d'aquesta rta la noticia d'hacer-se produr t das- pres l'examen de la politica agríeixi no sols per a aclarir el
Roma, 29. - Classificació general de
ta mesura aa estat adoptada pergue manera l'acostarnent progressiv dels ordres i incidents a Lwow entre mani- cola del Ocivern.
Teiia gerninno - Trances de
la Volta Ciclista a Italsa despres de,
ELS NAZIS NO DONEN ambdós canonges es dedicaven a res- Continents."
festants ulcranians i la forca pública.
es iMerprelacions per al pieretapa Nápols- Bari, que es va correr
litzar propaganda anti-italiana al SeSembla que a canseqüencia d'aquests
hir:
1 Per a l'e.s'devenid o r, sinó PERM1S FER VISITAR ELS minari de Goritzia.
mete han resultar ferits onze agents de
PrMier.- Guerra, en 49 hoces tj
e :.:Igui una. influencia Penepalana.
CONCENTRACIÓ Washington, 29.- Ha inoet
DE
CAMPS
L'AVIÓ
"ARC-EN-CIEL"
mimas 12 segons.
‚im per a la pacificad('
Slan practicat nombroses detenzions.
rall 'fugares, comandant en cap de la LA VAGA DELS OBRERS
Segen.- Olmo. en 48 hoces 1 4
ARRIBA A RIO JANEIRO uSuta 32 segons.
flota nord-americana fins 1930.
Estocolm, 29. - Un missatge de la
DE LA INDUSTRIA DE
afirmad que la nació aleTercer.- Piamontesi.
del
Vaticà,
29.Amb
assisll
de Janeiro , 2 9. Creu Roja sueca diu que aquesta orCiutat
ii espera que la Societat de
ganització ha renunciat a la visita téncia de nombrosos cardenals
lualal "Are-en-Ciel" ha arribat
L AUTOMOBIL ALS EE. UU.
ELS OBRERS PARATS
resoldra 1, qiiesti,j del que per !unja d'un delegat projectava reunir la Congregació de Ritus,
a les 11'15. Aquest a y-ni va sortir
"it en el sentit que es des- realitzar als campaments de coticen- objecte de discutir els preliminars de
D'ANGLATERRA
de 1 . 0108a el elninienge passal a
n-e:'salles.
de
Grovanta
del
la
causa
de
beatificació
INAUGURACIÓ D'UN MO.,
EE.
29.UP.),
traciä d'Alernanya.
Toledo (Oltio.
les 5'6.
Londres, 29. - El 110111hpe
El missatge afegeix que el momia Nepomuceno, que va ésser bisbe de Les negociacions per a solucioALS MORTS
NUMENT
a
lit
d'aquesta renfmcia és que les autori- Trenta.
vaga de la indústria auto- Iv'oS sense feina s'elevava
Berlín, 29. - Comuniquen d'Erfurt nar lit
a•-.
Gran Brelant a el 11 de l'actual
tats alemanyes han negat a la per s obilista
han
fraeassat
despres
DE
LA GUERRA
in
o
LIANS
na designada per la Creu Roja sueca que un tren de viatgers ha descara 2.090.381. in
COsit
de diverses entrevistes que han
rilat prop de Weissenfels.
i,RUSSIA
I
ELS
ESTATS
el
dret
d'investigar
el
tracte
personal
aünlit
tina
Initiva
de
57.811
en
es va inaugurar al
l'aris,
29.
Ahic
GOSEVF-LT SIGNA LA RE- que es dóna als detinguts que es tro- A conseqüència de l'accident, han durar 2
darrer.
,:rutentiri del Pere Lacha:se un mona.,
relacid al 23
UNITS
LIQUIDARAN
ELS
resultar
tacs
dos
viatgers
i
dos
mes
ha
donat
el
re1
11
plebisrit
campe
de
concentracr
LUCIÓ PEL DECOM1S ben als
ntent als morts italians al bosc d'Ara
ierits, un del]; de grar,etat.
sulta( de 103 organitzacions
gana, durant la guerra. Van pronun.
DEUTES?
Futin, 29. - El cap adjunt de l'As- favor de la vaga general per 68
ARMES A BOLIVIA 1 AL
sociació nacional-socialista des-comba- en contra.
u . - El procu- ciar discursos diverses personalitata
i italianes.
PARAGUAI
tents d'aquest districte ha estar detinEL GOVERN FRANCES rador general 31r. Cnnunings es- franceses
Abans de començar l'acte i ores
MODIFICACIONS
gut per hacer fet declaracions tendenta.
preparant
un
iteord
;tila)
Rítsdel
lloc
on
está emplaçat el mentes
TERMINA EL PROJECTE
cioses sobre el senyor Goebbels, que es
2. - El presi- AL REGIM DE LA N. R. A.
•2 •
sia per al cas que aquesta ofe- ment, ha fet explosiö un petard guf
consideren susceptibles de menyscabar la
ha prodult mes que desperfecteea
d, ha signat la re--•
.
SEMBLA QUE LA CONFE- DE LLEI DE REFORMES reixi als EsIals t'iras bous ur no
dignitat d'aquest senyor.
; r.
111(111 aprovada pel
ni •';' per 100 en 1iquidavit% dels Vn italià anomenat Angel Frascay4
Washington, - El presiF1SCALS
d'}.-El
ministre
29.
ha
estat
detingut cont a suposat autx
Parla,
RENCIA DEL BLAT HA
ilentes de Rússia als Eslats
- s o bre el (lec:milis d'ar- den!. senyor Roosevelt, t i a sagnat
de l'atemn'tat,
cl espanyol, senyor Pila Rami,unicions amh destinarle, tuna ortlre exeddiva iiutoritzant
FRACASSAT
París. 2q, - En el isnusell de Nlinis, al Paraguai.
Sellada que el principal obsel general Jlinson per eliminar to, ha esta,_ obsoiliiiiit itsuiradical
tics celebrar aquest inati sota la presi- laide es el reriumixement
o rzar pet iliptitat
dels Estatills de les indUstries on esni
lencia del senyor I.ebrun, aquest II a rentpri.
..enyor
31ortier.
..•nn••/1.
Londres, 29. - Ilt Conferen- signat des decrets pels quals es relee.slit de 187 milions
algunes
Im preslin
A l'esinorçar han assislit di- cia del esta almeada a un ca encara mes la protecció a l'estalvi delars fel pels Estats l . trits a
posirions referents al control.
11.1
-ui
' OFENSIVA DE LES TROIracas
decid
al
toll
exit
dr.
II
soS
en lemps (le Kerenski.
dels versos parlamentaris, diplomaEs tirada
el filie S'Ila
Despris de la signatura daquests dej escriptors.
S D'IBN SEUD CONTRA llotels. Res la u ra tus, Pernique- tics
A ja tarda el sent-ov Pila 11., República Argentina per a mo- crets. el Coniell ha prosseznit i ;vahar
ries i especialment del rentat i
DE BARCELONA
se% a 11,111illillii d'Una restudi del projecte de Ilei de reformorfi ha esta( signant al liogis- dt haust
SANAA
pianxal.
Illes fiSlalS, el qual ha e stat amovat.
el
total
de
la
coLA
QÜESTlö
parl
en
DE
L'OPI
lt,
de
l'Elisi.
i
ilendt
visitara
el
obslatil
es
ptidrati
eutirerNo .
ATRACADORS DETINGUTS
Aquest projecte sera prcsentat achaca.
president. del ennsell, senyer lilla det mereat mundial.
en quosles
Lo ndres,
211. -- A l'Aganni lar aturds lmmls
A
LA COMISSIó CONti mateixa tarda a la mesa de la
lar
quibmietre
abans
d'arribar
S
j
el
ini»istre
Cense
1nnergne
que
podran
arribar
a
Mistries,
Cambra.
ner lt comuniquen (lel Cairo.
Ripoll la guardia civil que presracai
r
llerriot.
11n
SULTIVA
8T
o
per
1
earlera,
seny
Assee
iihligaloris
si
ol
Ihn Send ha ordenat a les
tiinebra, 29. - En discutir-se en el si servei de vigilancia a la carretera feu
va hables que reprenguin deis tuembr e s d'una indnstrin,
5:01Un altre afer Stavisky
de la Comissió consultiva del trafic de parar un auto taxi dintre el qual airala:,
ennIpa Sa 0811. capital Il/la
ren tres individus, que resultaren isELS MINAIRES BELGUES l'opi la questiii del nOU prosediment enl- ser tres coneguts arracadors. El xofer
(11 , mines:a platinada.
osar per una fabrica d'Hongria per exUNA CARTA A DOLLFUSS QUARANTA MILIONS
SUSPENEN LA BAIXA DELS treme la morfina del cascan, er delegat del taxi, Manuel Lozano, manifesti
espanyol, senyor Casares, ha declarat que que els individus de referencia Ii haDEL CAP DELS NAZIS FRANCS DE CREDITS SENSALARIS
el nou procediment planteiava un eren cien llogat el cotxe a Barcelona per
AUSTR1ACS
Preblema , tenint en compte que aquest fer a el viatge fins a Ripoll.
SE CONTRAPARTIDA
Tanthé bu detingut per la noinetede cl iextracció pot ésser adoptat fac,,,,,,mcat
Brusselles i-*-ha e • tat celebrai després de l'entrevista cilment per altres paisos, i que per aixó ticia Agusti Borras i Rampell, acusat
Munic, 29. - II ap del pauta
Parir:, 29. --- 1111 Pistad delingut celebrada pe! senyor De limcqueville. conceptuara que la Societat de Nacions d'ésser un dels autors d'un atracade Viena ha dirigir una carta oberreja de
Passeu l'estiu a l'HOTEL RESTAURANT
ment portar a cap al passeig de la
fa al canceller senv ce Dollfuss en la 1111 indilidu 111wItletia 1 Berli , ex - assistit pels ministres d'Indtistria i Tre- batirla d'adoptar mesures per exercir
Iniústria el diumenge passat contra
grial declara que la sera Im elida d'Am- ,errehm COMpa- ball, airar els representants de les em- sever control.
SANT SEBASTIA, de Palafrugell
Albert
Fierro, al qual foren robades
Scgons
sembla,
el
precedintent
hongatria no ha estar de cap manera una gil - tiyid d'Assegurances anomenada preses carboniieres de Belgica, anuncia
gira, i protesta contra aquells que l'han Frativa 31i/ti/alista, que havia que aquests han acceptat suspendre tent- res pot constituir una veritable revoh l vint-i-tres pessetes ¡ la petaca.
El lloc més pintores° de la costa Brava
-siOdelpuntva'borció
Ha estat posar a disposició del
tallat de fugitin.
erédits per valor de 10 poralment l'aplicaciii de la haixa con- deis tóxics,
Completament reformat - Esplèndides habitacions
ja que rionat a la seca senzi- Jutjat de guardia un individu m'ornedicional deis salaris.
Acaba dient
milions de frailes a diverses EtnBona carretera
Ilesa
cada
país
podrá
fabricar
la
amannat Salvador Ribes i Cortes, conegut
Els paliaran s'han declarat disposats a
" Juro. hitlerians d'Austria, que no
cercar una altra fórmula, per tal ule plan- titat de morfina i altres alcaloides de cont a vagabund, el qual ja hacia,
cessaré fin, filme la nieva benvidginla tia- ia ( ses , los (pialo no imSSeien
CALELLA DE PALAFRUGELL
TELEFON 7
lina, ara en poder d'enemics, estigui en contrapartida que justifiques 1;1 tar cara a la situar-in per qué tracessa l'opi que puguin exigir les seves neces- estat detingut darreratnent per atrae
concessiú d'uquests credits.
sitats fat maceutiques.
la inclUstria.
cador 1 agressor a la forca pública, t
Ilihertat.

Noticies

diverses

arrera hora

Turistes i Estiuejants

Mil-ad-re -S, 36 -de iniaig de 1934

LA PUBLICITAT

ige

Borsa Finances Els Espectacles
TEATRE CATALA
Moviment borsari
Teatres
canvis perquè assolissin nivells mes favorables. Renda francesa 3 per son,

Dio 29 Tanca
anterior

Valors

Nords
Alacants
Andalusos
Transversal
▪ Rif

51.20
44'40

bat.id

seSs

-1-035

4380

+060

+025
—0'25
+025
+085
126'35 12550
+0.10
15 .2 5
15.35
342.— 33 8.— +4.00
-1.-630
675
705
—o'ro
11475 11485
+675
65.— 425
13'00
2600
58'so

Explamus

Plateo
(hades
Petrolis
Gas E

lionoerrat

1275
2625
58'25

La tanta anterior de Transversal, Gas
E j Montserrat data del dia 25 del Mes
que Som.

La Junta del Mercat Libre de Valors de Barcelona ha finar per a aquest
fi de mes el seguent canvi de regulador
j dobles:

Interior 4

per 100

Bons or
Nord
„Alacants
Andaiusos
Orenses
Transversal
llontserrat
Tramvies O.
Tramvies P.
Filipines
Sucres
"Manes
Chades
(hades D
Chades E
Gas E
Felgueres
Explosius
71. Rif
Pulieres
Petrolis
Ford
Asland
Colonial
Plates
Docks
Eles

71
233
51
44
13
16
26

64
.35
305
41
173
338
67
67
115
41
126
58
54
7
145
6s

4§

15
16
27

025
l'oo
0.25

8470 (+55); 1 9 18 4 Per 100, 8390 (+50);
mig per leo, 8930 (-1-7o); Banc de

Frantia, 1208o (+280). El mercat d'accions tanibé es veié més mili, encara
que no amb l'intensitat de l'anterior, i
queden quelcom irregulars: Rio Tinto,
1440 (+15); Royal Durch, 1578C) (-20);
Canal Suez, 1856o (-65); Kohlmans,
6In (-1-3); Wagons Litt. Sr (-1-1 ); Barcelona Traction 5 1 mig per ion, 742
(-5).

TEATRE ROMEA

08125
1'50
0.30
o'30
05625
o2125
0.625

Mercat de llotja
La sessió d'ahir en aquest

rnercat fou bastant coneorregu-

da; les transaccions, pecó, amb
poca diferfmcia d'altres dies.
Wats: Sense variar per ara
del que hem anal expressant, i el
pese que es concertà ho foil procedent de Frdmista. a 5350 pessetes. damunt vagó origen.
Farines: Els preus continuen
sostinguts. i com que bona par;
de la flequeria disposa de gMleTo
per a anar esperant, les vende,
sin de poca importancia.
Bi ha bon interès per al gènere non, porque hom CEPO que
serä ho en qualitat j a la regada
potser el preu no serb tan tivant
00n1 ara.
Pot moll ben donar-se aque -1
cas, però per part nostra creiem
que la pagesia voldrà que el blat
primerenc l valgui a un preu no
abusiu, sinó que li compensi en
part el que ara ha de satisfer pe;
;t1tres pinsos de què es troha

anterior. i com que l'interès venedor és un xic més actiti cal
ereure que baixaran mes eis
preus actuals.
Res de nou en els nitres generes,

607.5
n725
633
0'25
o'io
0'1125
0.173

Del sector d'indústries és de remarcar la poca fermesa que s'observa en
algunes emissinns d'elèctrics, com: Barcelonesa d'Electricitat 1 90 7, 95'00
Gas F, 84
(—l'°° ); 1 9 1 3. 92 (-1), i
(-1); la resta de valors, amb regular
negoci, queden a canvis sostinguts.
De les accions cal notar les segiients
cariado'. TOG (-1-1: Cr o s, 127
Petrolis, portador. 3475 (-1'25), i TelefOniques ordinaries, les quals, després
de quince dies d'estar inactives, davallen
a 102.75 (-2.25).

BORSA DF. PARIS

I

'Farda. { . ..f). 1reu5 porWar , . Balaques des de 2 pessetes: NO FALTA
NAIDE i retina dad]

LA CHULAPONA
clamorús d'auto], I artISIes
interpretadors. :Va, a les e-ts, grau
dhas carien mostee Serrano: LOS DE
ARAGON, deburtot el popular 'mine
Francisco Godayol, otitis PanY.il,..
Hui/. lela, Baraja, u. LOS CLAVELES, reculó de Matilde Vázquez,
aulb Gacela, Llano, Godayo:. T
da. Bota Parto. el, LA DOLOROSA,
pel divo Ricard Mayral, Banyrile.
(larda, L/ariOs, Huir Palas, Baraja,
GlIlletret, etc. Denle, testivitat
corpus, tarda: BOHEMIOS, per Banyuls I nonatao, 1 DONA FRANCISQUITA, per Vazquez. Planes, aleara].
Palacios, Baraja, Llanos, etc. NO,
debut de la gran tiple còmica TrInl
Avelll. Esplendid prneraina. DIssahte.
reposició de /a grall opereta
LA PRINCESA DEL DOLAR
'litt avi it e•trona ele
LA ENCAJADA EN PELIGRO

PUBLI CINEMA
Sessid continua de 3 tarda a 1 matInada.
Selva!, / pta.. AvIll, a les 4, n•anvl de
programa. Els senyors espectadors de los
lee , poden, pel mateix poda veure e/ pro•
grama d'estrena. CURIOSITATS MURDIALS, interessain; rrnrtrtatire .. FOx
vtelone. dilverston, NAUTIQUES, documental. NOTICIARI FOX SONOR, noticies
erEspanya: fesoval le date . .. , gallegues al
roble E r panyril, t 1 r1 1 1 romeral del Bocha:
ELECCIO DE MISS ESPANYA 1934. NOTICIARI FOX SONOR internacional, Eran.
ea guanva Austria en les eliminatòries
de la napa Davis: maniobres de l'esquadra francesa a PRIMO'', arribada del han ,
gurr luso!! a Amèrica. I altres. VIATJANT
PER TUNISIA, Califa alägica de alovIelone

TEATRE BARCELONA
Avni. Almerres, /arda, a dos quarts
de sis, exilas c0inic do /a comedia
de alunnz Seca

QUINCE MILLONES
i LOS
:su, a dos quarLs d'onza. : estrena
de la c . nnettla de C' trIrs A rnyties

0414 Vil'

n

1

,,1i
V! l

Tarda, de 4 a S, I no, a les 10:
Gran ealt de Harry Beur en el film
d'Intriga

kf

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL:
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

La cabeza de un hombre
arnh

El casto Don José
I,
'1
EL CASTO DON JOSE
Ea poder] ei j, LA EME,, lo Pee

umil opa

ufi

Itifind 5.11

TEATRE

1

molt, sind menjar b4,
és dir, escollir els
aliments, apartara
aquella que no sdn
cómodament d i ger i bles. Dones b4: pros
com a base de l'ahmentad() diäria, adoptat com a desdejuni,
berenar i com mes
sovint millor con) a
complement del sopar,
el Phoscao fortifica
la mare i lt permet
de donar al seu fill
una Ilet sana, rica i
fecunda, veritahle filtre de salut. El Phoscao, allm2nt complet, és e1 més poderós
dels reconstituents; és indispensable per a la mare, que n'ha de nodrir dos, puix
que Ii conserva tota la seva integritat física, assegurent 11 -ut salut robusta per
a l'infant.

..:"..a,...asegii.,t;1•Áo.
• •
.,

Companyla del Teatro Maria Isabel
de Madrid

GrandVs

COMIC

;AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO!

I, 101'

:AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO!
1 , 1%14101,, lid: fr1,1110IAS fe-toal organit-

Eh
pólvora
darrós ordinaris
nu eviten sin, tms
quants rninuts la
Humor de la cara, perquè absorbeixen
la lleugera humitat natural de la pell i
formen una pasta Mienta. Els mateixas Pdlvors adhue es tornen Iluents.
Els qu'unes han descobert que els
púlvors poden ésser "no absorbents"
mesclant-los amb Espuma de Crema.
En aixO consisteix, precisament, el privilegi d'invenció de Tokalon. Els Pö!vors Tokalon, els famosos pólvors parisencs, no poden absorbir la humitat
natural del cutis. Per tant procuren un
aspecte mat i avellutat que presenta tota
:a frescor d'un assaonat fruit. Romanen
adherits cinc negarles mes ter/ins que els
altres pólvors, àdituc quan plou o ia
vent, ami com en hallar durant diverses hoces al saló més caldejat. Una sola
aplicació de Pólvors Tokalon evita la
netjor de la lluentor durant tot el dia.

zar pel colude d'AssIstencia Mufficipal del
histructe II, a benefici de les (amito, no-11,01e- d'aquost dharIcto, pecnera-hl
eiate aaluomis :mistes, Hall5-Wal, Laura Pinillo., lubellta Hernán den, Aledy, Lepe, Matilde Vinguse, Josep
Santpere, etc. lo,paIx II 14 taquilla 1 aliento, de Localitats

El Phoseao constilueix raliment ideal per al desdejuni. El te i el cate no fan mes •
que donar una fuetada a l'organisme, menino que el Phoscao nodreix, fortifica i estimula sense cansar l'estómac; convé per a Lots els temperamento, i el seu regim
SS aconsellat pels metges, tant als sans colo ala malalts, als convalescents, abs tuberculosos, als anémico, als ancians, a les dudes, als dispèptics i a bota aquella que
solen digerir amb dificultat els menjars corrents

rr,grama

Aeropuerto Central
•
1

PASTO DE TIBURONES

1

Filmt

A LES

FOPTUNY. 3. A.,

Dipòsit:

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS
Dilluti s , (tia 5. comiat de la cornpanYla
I grandio, reAlIN - 41 3 bunerlci
mera actriu Roseta Hernie:.

DEL ZODIACO

NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT
1.er DE JUNY
CAIXES DE LLOGUER

CAMBRA CUIRASSADA

de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
pot visitar tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 330 a 6
HM+

. er Nlarlene

t

Monsieur, Madame i Bibi

FEMINA
La última novela
una pelllenla chmien, amb Charlotte
.eusa 1 Feux Bressat
M'u, 1 cada dis, a les 4 1 a les 6
tirita, 1 a les deu nit

uccion..

Trionif de (ai s lar Erebelich en

Lo que sueñan las mujeres
Es despatxa a la taquilla per a les seo-S(011S minterades de denla, dijous. 1 mu.

menee, larda, a les e. Demä, I diumenge.
matinal _ a les 10311. 11111111, No SEAS
CELOSA i so sor SUSANA

cantonada Urgen - Diagonal
(o rrrrr de Buenos Airee)
ltul, di p • fimen,,, a los 3 1.. la tarda
I a lea den 1-1 .• la 1111 en 'Ano
ndnieuts SPILS:1 , 10,1,11C, en, ELS
14 FORMOSOS TIGRES DE BENGALA,
amb lindolf MaillileS, Pastee Internarlo
nalment te1 . 011,gill entre unto Os
Lene ALFRED PETOLETTI, el Ilen•Ilnr
i irrt 'mero, zehre s 1 crunells, LULU GAUTIER,
el idas:, de ralla enrola, ei,, .1...
Portee ele vostres filia a la Unció
de la tarda
nesparx de hitIlets sense recarrer n la
Papelerla Vitlan. Itamilla (le Canaletes, O.
tele(ex] 12963, als centres de revenda I a
la taquilla del eire, teletex' 33544, des
de les den en endavant
Entradas a 2. 3, 5, 8, 10 1 12 pe•seles.
Lleitja anda 4 entrarles, 50 pessetes
on,posres a careen del pliblic)
cada Ola, de 10 a 5 tarda
l/Imenlarld de les teles, a les 11 del
inall. Entrada: 1 pta.; nena, 050 ptes
Servei merla) de tramvles I nutohusos
despees de cada loncha
es prera al (HUMO pnblle ¿pie aodsteicl
puntualment a los funclons, puts que tant

el primer carn Mine mimero stin Igual.
Inrnt sensarInnals

1:11.,1 del

SALONS CINAES
CAPIToL
diaria 1 94:1 nit: "El herne Se rinde"
-Simone es all" , fleaty narat
AAAAAAAAA
farda 1 10 nll: "Aves sln rumbo" en
espanyol, Irusta, Eugazoi I Deniare.
'
CötIlle4 I Documental
E M RAAAA
tarda 1 030 nil: "Cupido de uniform e " (M'Inmola tarda). "EJ ne g mlo ante
todo". "El diablo se ell y lerte", en esp.,.
nyol, Victor Jery
AAAAA PALACI
Continua 4 larda: "El terror de los la.,
les", -Murallas de oro". "Peregrino,"
I O 11
4 tarda 1 9'30 Mi: "Anna' y los carterre."
,únicarnent tarda). "Peregrinos". "El
cafre mister/030", en espanyol
MIRIA
4 larda 1 930 mili: "La mujer desnuda"
oinIcament tarda). "India habla", explicada en espanto]. "Esidavos de la tierra"
ORAN TEATS11 COMTAL
continua 7.1.3 tarda:
"Cied•an tejano"
- La mujer desnuda". "Esclavos de la
tierra"
MONOS@
Continua 3'15 larda: "La dama del avlAn".
"Ese sinvergüenza de Moran", Jacques
Baumer. "El resucitado", Boris Earlott.
Revista t Noticiar!
ContInua 345 tarda: "Parf5-3feditern1Pea". "Es., sinvergüenza de Moran",
Jcaques Baumer. "El resucitado", Boris
Iba rluff
BOHEMIA
Continua 3'15 tarda: "El mensaje seerelo". "Lobos pastores', Mujeres do postin"
PEDRÓ
Continua 3'45 larda: "Lobos pastores"
-Mujeres de posini". "La prometida de
nil marido". Noticiari

Metze. Vil Laietana, 31

Diversos
EXCELSIOR
Music-hall Internacional
3ana daneeies, nit,
1,171,v ir 211.
presenta

Florelle
la famosa star cinema/osa-Mica.
Cinc única die. en (unció de nit

Penible del Atente., Be - Telf.
A,111 . REVISTA I NATURAL
UNA VIDA POR OTRA, , 111 , 1produrci6 en espanyol, per Nancy Torres 1 Juno VIllarreal

fres caballeros de frac
Una

gran creaclia tic l'entInent
1 00 Sehippd
(Sesada conmina)

CINEMA ESPLAI
CORREO& entre Montaner 1 Relees
EL TENIS ESPANOL, REVISTA PARAMOUNT liednes a la t mrdaL ROMANZA HURGARA, per llose Barrido

FELIPE DERBLAY
dter d'Atv

alialay 1 Henil liollan

SPLENDID CINEMA
•eneell de Con. 217 - Teléf«, 80418
UN DISPARO AL AMANECER
lIlI
pin• .11 XI ir th
1, • epts.'e 1le drain1

fil

EL HUSAR NEGRO

{ter alady el:hostia,. I ciudad Vean

DIBUIXOS SONORS

La slip, prodlo . n • 111 ell eVar13.01

LA LLAMA ETERNA
(Un claro de luna hecho film)
Gran erearpa Ile y orma c hearer I Erederleh

March

a mes, a

;E

la CO sil".
Catalunya. — "Aves sin rumbo".
Coliseum. — "Pescada en la calle".
Comedia. — "Un as en las nubes". "T,,-. csiones nauticas • ' I "Kins-E0111”.
Comtal. — "(al dean tejano". -La Mulc
de•inida" I "Esclacvos de la tierra".
... -Lila aventura en el tref.".
l
res. .—
Deuein
chiea y yo" 1 "ec tia fugado 1.2
Diorama. — "Cincuenta dólares una s.
d.,". -El rey de la suerte'', "Una
ler como ninguna" 1 "El terror de la,
zona", en espanyol.
Esplal. — "El temas espanol". « La rot
3 . los cielos" "Romanza hängars" 1
'
••retipe Dertilar".

Programes d'avui

Ex nc- en insi loar
n t. ard' a'A) n. o-sPyerteogsrl cnaons?' ml s""Eql'Ir20-4
misterioso", en espanyol.
Fantallo. — "La cabeza de un 170111bre".
Famina. — "Unida novela".
Fregoll. — "Gangsters del Oeste". "la
•ran jugada" I "Esc:avos de la tterrv.
Goya. — "El agua en el suelo". "La Mana universitaria" I "Dime quien era

TEATRES

Iris. — "Santa", "El hijo Improvisada'

Barcelona. — Tarda: -MI abuelita la poi...". un: - El eqsto don Jose".
Cdmic. — Tarda: -Gol"; nIt. -Al pueblo,
EspA enyPonle.ir. Tarna: "un altre jor non":
1.11, -El rei fa treballs forgats'',
ta.
'Tarda. -La chulapona":
-Los de Aragian", "Los claveles" 1 -La
dolorosa".
Nou. — Estrena de "El ¿robe".
Pollorriri..—
zd
. Tarda 1 no: -El alcalde de
Romea. — Tarda 1 nit: "La marouesonv.

CINEMES
Actualltats. — Reportatges d'actualuat.
Manuelle
aelle Ni/che".
cin
.
r11,13..°1—
Amfe
e
sp
"Ta
propia culpa" I -.551 es Broadwa)"', en
Arenes. — "Por un beso", "Piratas de
Shanghal" I "La vida empieza".
AvInguda, — "El rey de los hoteles", "El

,

CINE RAMBLAS

ttrImeres.repreßentamons

CIRC
CARL HAGENBECK

0'15. III/eS g ran« proRevista I DIbuisos. Lloredo en

LAS SORPRESAS
DEL COCHE CAMA

d e -pat %en lneal I al s 1 ... r a les den

EXHIBICIO I)E FERES

dwtuments, joies 1 attres objectes

LA VENUS
RUBIA
t

TEATRE POLIORAMA

malitzat amb els preparadors totes les
lectores d'aquest periirdic poden ara rebre un nou Estoig de Bellesa de Luxe EXCELSIOR
contenint una canseta de Pólvors TobaBar Dancing, SortIda de teatres
Ion amb espuma de crema (indiquen el
pr. -enII al ii 1111,
dti
mutis que desitgeu), mostres de quatre
FLORELLE
matisos de púlvors en boga, per a provar-los sobre la cara, com lambe un
tub de Crema Tokalon, Biocel, Aliment
del cutis, de color rosa, per a la nit en
PRINCIPAL PALACE
anar al Bit, i un tuh de crema ToliaPALAU DE L'ESPECTACLE
Im blanca (sense greix) per al mata
n 11 . 1.111 d. , /a ennipan3la fle fe% Istes
S'han d'enviar n' 00 pessetes en seeells El
de o'30 per a les despeses de port, em- MARGARITA CARBAJAL
lialatge i altres a Productes T. E. Sec- queda ajornat fin« al divendres, que ser
d 11.111011,1111.10 la revista
li; 32 . If. Via Diaconal qR3, Burce!cua
eMAIRAREMMIMPAIRMIMIA
LAS MUJERES

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en català i amb un
1imbre o signatura coneguda

Liarla. III - Toleren ata22

Avul, dimecres. Inau guració de la tempo•
I 104 0, 1 , 10
1.1111.1.
a e, 1 nit
ler den.

agua en el

-se necesita un rival".
Barcelona. — "Santa". "El libio htin.
1-..:1" 1 "El hijo Improvisado".
Bast.
l 1 —"E
inilm
al,.hilo de la parroquia"
1,111, 01111*- .-. 1 !es deu de la nit
Bohime. — "Felipe Derblay", "El 1:1
CASAL DEL METGE. Unte recital
prodigo" 1 ".5 Ldtacazo limpio".
— "E/ mensäje secreto", "1.-.
ALEXANDRE VILALTA Bohemia.
bus pastorea" 1 - ameres de roen":
Broadway.
— "Con música Y astucia-,
ami) les eeves cae:diem . : "Appassionata",
-Entrada
de empleados" I "Vuela"' ni],
Beethoven; "Iberia", Albania; "Goyescas",
Granados. llaanifie prOgr1/11:1.
Capital. — "El héroe se rinde" I .111115-

lilinriROPOLL

Grana SurpreSeS

Companyl. XIRGU - BORRAS
1.1.1a. a les 515: NI AL AMOR
NI AL MAR. Nit a les EL ALCALDE DE ZAL A MEIL XII, NI Al. AMOR NI
AL MAR. 1 . 11,10/,,5 , lulf, estrena de LA
SIRENA VARADA. d'Alexandre Lasona.
ape dc Vega de l'Ajuntarnent tle
1,01 lt

BARCELONA '2151

Hospital, Z, -

Concerts

Wat ner Bro s s. First National

3 RAN TEATRE ESPANYOL
Companyla de JOSEP 111ANTPERE
Aval, tarda, a les cinc, popular. Entrad.'
1 butaca, 1 pesserai
lcit, a te- 0,14. No us entretingueu:
Aviat s'acaba!

FARMACIES I DROGUERIES

per Richard Arien I 011a lobuno

per ElOrelle

GRATIS: Per conveni especial for-

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsucces, 1 i 3

Es

/arda, al', t. 1 1111. a les 10:
REVISTA PARAMOUNT. LA NOVIA
DEL LUCHADOR 0,1mIca), DIBUIXOS I PESCADA EN LA CALLE,
Per Slls!. a SIdney 1 George n ,it.
Son films Paramount
t

i 11111,

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!

SOLER i TORRA Germans

pez a guardar valors,

Comoenfl. ar

criant plantar cara a
les exigències de la
Naturalesa. Per a la
mare la qüestió essencial no és menjar

COL11/1-,(1)14‘

Poma, irrt,, a les 4: re gein acto d.. GOL

El mercat parisenc celebrà ahir una

iessiit que feia almins clics que no s'havia comprovat. El diner es mostró molt
més disposat. i en particular el sector
de rendes realitza un volum d'Aperatino%
t'orca considerable. No cal dir que
aquesta majo!' demanadi ss a pressiona els

TEATRE lNOVETATS
o* LLUIS CALVO

Per a proporcionar a
l'infant una sang rica,
cal donar-li llet tambe rica, i solament
una alimentaci6 racional podrä permetre a la mare que està

Ende Lluelles

IMII/1111n1

EL MES FRESC DE BARCELONA
Eepiendld Jaral profusarnent Ildumlnat
Cl.. de revistes del Romea, de M•drld
Director: VIceng Mauri
Mal, dimatis, tarda. a le . :313. Bula01,.. S• a 1 pta.: general. lO P ies. La
revista del 'hesite Guerrero
GOL
N,t, a les den
hure!, a hure!,
Jinib Iiiuluul lrlste quailid d.. la gr.icia
LAURA PINILLOS
Maurl, Alady I Lepe en la 32 repi, s eniaCe',
!3 ret.sla d e l sestee

030

Moro.

IllreCCIÓ:

A les 530 I a les /0 • 1. 37 I 38 re
presentacions de LA MARQUESONA,
oinntero 1 GoIllen. L'obra mi l s celebrada,
lile, aplaudida que • erontana despe r tador. Magistral Interpretar/a Gomal erea
cid d'Antonia Herrero. Denla 011011, i e Ida el/a, a les 330 10 . 15, LA MARQUESONA.
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BORSA AL COMPTAT
Eis rutlles d'obiigacions es veuen poc
afavorits per la contractació; la tendencia general dominant es poc favorable,
i encara que no es pot dir que existeixi
depressiä de posicions, s'observa en general quelcom d'irregularitaL
El grup de Delitos de l'Estat, despres
d'aiguns dies de presentar bona tortita,
en aquesta jornada dóna montes de
lleugera ieixugor, constatada en les baixes que enturn d'un nuite d'enter registren algunes series.
Obligacions Tresoreria Generalitat,
quelcom sollicitades, aconsegueixen remontar un quart deut e., 100.50.
Els Ajuntaments, un xic mes actius
que en jornades precedents, es neuen
enes estables, i encara que alguna emissió no aconsegueix mantenir nivells precedents, s'observa lleugera tendencia de
znillora.
Les Diputacions, poc actives, mantenen canvis; nomes és de remarcar la
puja de les Mancomunitat ernissió 1914,
que fa un mes no s'havien contractat, i
es cotitzen a 68 . c,o (-1-1'50). De les
cedules, les Hipotecari, mea encalmades ; les Crèdit Local, amb estas negoci,
queden a posicions sostingudes.
El mercat ferroviari acusa visible minva respecte a l'activitat desplegada en
sessions precedents. Poca durada ha tingut l'empenta que, degut a l'augment de
tarifes, inicia fa poco dies, i d'aquesta
reducció en sofreixen tot seguit les conseqüencies els valors, els quals amb
prou feines poden mantenir canvis ante-

SAMUEL

Talaron INRI
Companyia H
Bardem

mancat.
Es inolt possible que din) re
0.2125
o'io
quinze dies es vegi ja algun Ofe01125 riment. producte de la nora c n - n -•
0'175 Bita, i aleshores podrem inforo4125 mar amh més fonament de causa.
020
Ordi I civada; Sense variacV,
o3125
del que expressävem en l'edició
1'50
02125

1 LES M itin

Anioninnsta ile T'emularme', Mama
dijous, a les 10 de la vellla, repreenlacie)
extraordinaria del drama en 3 arten
Navarro Gostabella
I;rnirr

777o (+80); 1917, alliberada 4 per roo,

IIERCAT LUCRE
El mercat d'especulació, en les darreres sessions celebrades, reaccionó quelcom a la ieixugor que domina en la
jornada anterior, i com es comprova pel
detall que reproduim a continuatiO, la
major part de valoro contractats prcacoten alguna millora.
tenini en compte, peró, que la sessió que comentem es la primera celebrada de vencirnent ii pròxim, i segui
una jornada de marcada depressió, com
ja ierem notar en la informaciä d'ahir,
hem de convenir que el sector doperaciono a termini no rutlia amb normalitat, i es-La travessant un periode
marcada pesantor.
Tanta finada pel Mercal Libre de
Valoro en la reunió de Borsa;

fi

Is dertnatòlegs aconsellen

emplear les cremes o pastes per é
ami) prefeazncia A satei tote
. les formes sabonoses (vcsi 's sManual
Cosmética*, de SaafelJ, traducció cid
D. Pep4, 'Asirla
Entic totes _les cremes,..: ka
l'afaitar,

e

PASTA

NIX

estat elaborada peruant en l'higiene.
d e la pell. El se'ij CI;eu;a irritacions;
picors, grans.' ;te.; La ea ja` ; clesprii
afaitar-se, I ttedarh fina, ftcsca, suau,
sense apaal encarcaranient que Ii fa
sue té ds muscles d ' una sola peça;
tia

"Los tres guapos del batallón".

Kursaal. — "Cupldo de uniforme" (Uni.
clment tarda). "El negocio ante todo"
1 -El diardo se divierte". en 51 75191.
Laietana.--11Mel de estudiantes", "S an
-ta",Elenidosb',.516
hcy y su novia".
MaEatle. — "civismo", en espan y ol; "11
f.e-lic ul no . et dinero" "La ruu
,i

tos cielos".

Mieles. — "La mundana", en eSdamlY9It
del it•
•d• Ee l eceryen.
c unns,i pr iaj 3e ns
g." ¡Coi ntl ai s.. m
Metropol. — "El tto Ernesto" 1 0511'
-tres furtivos".
Mundial. — "El Tajo improvisado", f1 e,,
inyol: "Todo lo condena".
Monuorn
‘
iuedo
nt.../. — "La dama del ar!ln*.
" Ese suiverguen za de Mor an" 1 -E ra.
Mirla. — "La mujer desnuda" li12."1*
esr,
lbtabtlia",
,,,a
injorit t.arrIE:sa l .
"Esclavos te
1"ole.a adylemr... atrevida" I "Tire"e

que

Parle. — "Las sorpresas del corte ez
MI" I "Lo que sueñan las nuileres"
Path6 Palees. — "El terror de los Ales«
I "Murallas de oro" I "Peregrines".
Pedid.
1
Tdl.il op.o. n".. 11-°"tras prriinTerif (l 'a'. de- 1111i'lr•
Publl Cblerba. — neportaiges cractususat.,
Principal. — "El hijo de la poroduu
-Vidas Intimas".
os •d•Vatravelda por Otra" I "res
Ramühlaelsie. ,--

Peral. — "Paris-Nlediterranen". "Ese 1111,Tzlienza de Moran" 1 "El ',suene'.
Sala Victörla. — Liljoutt, 31: "ta «n'e
fantasma" i "El zarevitesh".
Select Cinema. — "El hombre del ant1.
reCuerdo de 11

Splendid Cinema. — "Un Alear(' a/ ale?'
Usar negro" I "11 1°'
n,er".
ina eterna".
Smart Cinema. — .Paddy, in mejor a
ta
,,,,ado al uncle ir. o". en esparvel. 1 '01
-rana. — "La Hermana Blanca" "EI Zi.
r e vILSCh" 1 "La hija del regimiento".
Triomf. — "La mundana" en espleY,',
;:ornetai s ..mczileprzn'ol. " El rcrettmy.r ..1 del 51 '
Trianon. — "Gangstern del Oeste".
ce n Ii Acida" I Esclavos de la tierra

Urouinaena. — "Aeropuerto cenes!"
-Pasto de tiburones".
Volga. — --Carloinagno" I "Todo lo ro,"
Xile. — "1 oc tres cerrillo!". "Un dIspd:
5.1 al amanecer" 1 "Todo lo conde na •

NIUSIC-HALLS
Aeo`o. — Varietats l mercedes Fati.
cia -uTit.;11:II- C:nta.tni..—Ingo,
aso. Valel ]
varietats.
B
Pompeya. — inau g uran) de la tennein
,„,
le primavera. Gratis atraccions.
Va1 r eet et detz

E:
E

ni aquella eremOr tan molesta, ele

Moulln Rouge. — 50 artIstes, SO, I 51.

tat a l'anhtja.

S • ambul. — Ene' aiderson.

DeM•1111110cii drc:Sueries

prilumnecl e /

el prcu

de " 'su pc aaeiea tul>
mamamama...m.1

DIVERSOS
Hold Rita. — a y o: 1 Cada dls. Ine 032'
in!.
lOpe Hurtalo.
Casa /libre. — Avul 1 caria tus. Ti, usant
-rarl
Salo Dora (CranJa Royal).
Boya.

