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LES COMARQUES CINEMA EL i 

DIABETICS • • 
,,~ 

per la vostra salut compreu Acords dels .,~Sindicats de 
GI RO NA A rtl d' 1 ir larà els aliments garantit. de Ja ¡entre ':eusr 1 ~~ntc v~~enç, ~~ ::~ CAS~! O(((B Pescadors de Catalunya El cap de Policia de Girona sortirà d'aquesta a. les 15'30 per en- \1 , t A s Al ple de delegats dc Sindicats de 

f . . llaçar amb el de Terragona ~ .lJ Pescadors de Catalunya de la UGT er1t en aCCident d' automò·i -constitut un remarcable. èxit l'au- celebrat a Barcelona el dia 21 del 
bil • Es assassinat un desta- dlcló de sardanes que tingué lloc a. la Llúria 62 Ullllr<: O<ltu.t:ll dt corrent mes, es varen prendre, entre 

. . Plaça de ' rL, organitzada pel so- ' Cent I Ara¡¡O) altres, els següents acords: cat SOCialista de Massanet cors Roig Internacional, a profit de Astúries, 46 1. Constituir ràpidament la Fe-
de la Sel la setmana d'Ajut a Madrid. Ma n 8 o 7 2 t4l1Yt<Dl del derac!ó Catalana de Ports, Pesca 1 Adquiriu el segell d'AJUT IN· 

trona, 22. (Per telèfon). - Ah1r P ntada la tarja de racionament de la Fede~.ó Nacional de les In- b&nefiol dels Infants vlotlmes 

BETTE DAVIS 

L'actriu que ha tr iomtat con. 
vertint-se en rossa platinada G Va la-El dia l.r d'abril quedarà lm- ¡ &.Umenta &I'PC~IaJJ POl .ue::::~ts Navegació, d'acord amb les notmes fANTIL DE RERAGUARDA a 

en ndreçar-se n Llierca en autom~ per nl consum de pa. de l'apueu dlcesuu: lnl&ncl&. etc. dústries Mar1tunes del feixisme 
bll e¡ Cap de Policia de Girona, An- -Al T\!atrc Fortuny tingué lloc un 2. crear a CataÍunya Ja Coon.ora- Bcttc Davis va néixer el dit\ 5 sentacions de PhUiip Barry 1 Ge gel 

.. artinez acompn t d I ert Y" d' b ·¡ del 1908 n Lowcll Mass l ge Knufman, la m···~ica sun· f' or. "' • nya e s a- conc a prom de la. Setmana d'A- tiva de PrOducció i venda del Peix. a n .. ' ' ..,.. Olll 
gents, Joaquim Brct 1 Joan Viella j t a M d ·d u¡ LES BORGES D'UN CAPITA 11 donarem el nom de Rulh Eli.zn- de Frnnz Schuber l el jazz de 

0 
ca eu esser al poble de Sarrià de Ter' u a n . n prengueren part 3. Organitzar urgentment n. Bar- ENTERRAMEf:JT bcth D,·•vlS· ' el qual canvià. quan as- ge Gershwb. eor. sorr 'd • l'Orfeó Reusenc l la Banda Mw1ici: celona la venda del peix del nostre ~ • 

I ren un U CCI ent en topa¡• el I El t hi BLANa u E s slstln a I'Esco~¡¡. Superior de Newton. I Encara. que petit, el seu "" vehicle en el qual VIUtJ'avcn amb l"J' pa . llOS re mne Els Segadors Sindical. D'AVIACIO ... edil t 1 11 ""Per • • !ou sentit dem""' ¡ d t 1 E'¡ seu primer anhel era 6sser In- pr ec e a enç fou el que d""~ altre automòbil, de resu.·tes del qual ""'us avan es ova- 4. Interessar l'aJ·ut moral i mate- ¡ " b B b ~ · ct'ons ¡· lllSt'st· i d ¡ ó #enne""' per ajud:l.r els pobres man- vu up .. nm 1n ara Stan'"'Yck • tolS e!U; rebUlt.urcn greument !er1··e. cnc a e nombr s au- rial del Secretariat Regional de la • ... " -
"" d'to i I é t A1"ut a Madrt'd 1 t d 1 tar ca•ft de ~otut, però és tan compasl- ..... Foren lmmed.stament traSlladaU! 1 r, ca gu execu ar.los per segona UGT, per tal dc poder celebrar els Dium_"\ge, a es quu re e a - "" ..... 

a aquesta ctutat 1 el <;ap de Policb vegada. A Iniciativa de l'Ajuntament de pròxims d:es a i 4 d'abril el 1 Con- da, tlngué lloc l'enterrament del ca- va, que no pogué veure sofrir a 
ingressa a In C!inica Girona i els -Els Sèrveis Unincats de Catalu- Les Borges Blanques, cupltalltat de gres de Constitu:tó de :a. I-'cdentció plt:'l. d'Aviació Fra?cesc Mor1lla Pé- aquests infeliÇOs i h:\~é de rc:tun
dos agents a. l'Ho::;pital rie leb Co- nyp, hnn !et pUblica un~ nota., en la la Comarca Garngucs, s'ha orga,.. Catalana de Ports, Pese.:... i Navrga- rez, el qual result:l. mort en un a~- ciar a aquesta vocac10. 
marqu '

5 
Gironines. qual es refereiX a una avaria en els nitzat \llla caravana per tal de tra _ ció 1 per a portar a terme per tol el I cldcnt suf~·t a ultima hpra de tn. Quan esta,·a a l'escola desenvolu. 

Glruua, ~. <~e; ~lè:fon>. _ OIS· ~~:::à ~~/~~~~cctópa~~nJ~g~!· s¿~: ¡llad.ar a Madrid el prOducte de~s d~ litoral català uu.a campanya. de pro- tarda del dtssabte, a prop, ~e la ~or- pp;~~~~~~~ d~:ero~!::ta;:l ~~~~ 
"t comaren rc""•-.ocirl sense fluJ·d Dt'tl natiUs dels pobles de l'esmentada pagandn i divulgació d-els acords d';l.- t!d:~. '~~~ port, en cau l'e a ~ mgua 1 hi- d 

1 
t Sliu e a. .n uit, el conegut elemcn~ .. ·~"''"" j quest ple dt·oaviO «Savoia», que tnpulava t·n c<Dls¡,ct» 1 «L'escola e s encan SJ>. 

soctallita Jaume Hn1seL Jaumar, na- que això hn donat lloc a una' sèl'ie comarca per a uuar els lwroles dc- 5. Adr~çar-se ui uovern dc la Ge-¡ companyia. ctels tinents <;Jcrnrd Ga~- Preferm bal!ar a actuar i per ruxò 
tllual c.Je Maçan~t de la Selva, 1ou de comentar. ts I falses interpreta- fenscrs dc la Invicta vila. Tots els lter-"tat sol·ll.ct'tant que ~tlS prov~·t- ela 1 Ma!!uel God1a Silvestre, f•,s començà seriosament aprendre'! v l tl.mo. d'u. n cruni.nal atemptat, e\ d pobles amb un alt cs;perit de sacri ..,... • '"" di aJ. t:Gar • et 1 1 Clons. encammn es a sembrar la des- . • - v; de conlbustl'ble 

1 
altres estr¡'c 11.,_ quals resultar,cn fc.rits .de s. rnvctat, Me::1tre es de cava a re t · cons~qth:IH:Ia I! qt::ll rrsu l.L mcrt f fict han po tat b t · .... u ~ e 

.1!:1 lc~ ucor,,•gue a les deu dc la cou 1ança entre la. pol:ilació civil la a r am en USUlSmc ce.ssurls per la Jntcu·Hicació de- la. quan retorna.\ en d un 'liO! d cxplorn- r.quest. desig cont:gué Frank onroy 
mt, en rettr-ar-:;c la victtma dc Mns- qual cosa solament pot ésser atrib,IY- part dels seus queviures, desprenent- . . ., c:ó, 1 que foren reoollit.s per di- ¡ uques~ 1:1. convencé que per al que 
sanet de Cabrem., i di.rigit'-se a ca~a do. a gent trrerponsable I reaccionà.- se del més indtspensab!e. Una ca- l~dustna de Pesca a C1.taln~~ya 1• versos mariners del vnlxc:t cAnz- posscia veritable talent era. per ac
s~va, s1luada a uu qullometre dè la ria. La nota acaba dtent que l'avaria ravana !onnada de disset camions a, matrux ~mps, que el nostw Go- mendi» ancorat a prop del lloc del tt:rr. Tot Ecguit ella i la. ceva mnrc 
pculactó, dl'Spr<..'S cie celêbr<1r una re> I fou casual i que no es tracta\·a de de gran tonatge acompanyats d'un ll'ern u~po~t la. sevu.. aut?rlttt.~ pu ~ snc;:és i traslladats :1. l'Hospital Mt- marxaren a Nova York, 0::1 Bctte 
unlo amu els elements del partit a c.-ap acte de sabotatge, i que d'haver- tanc de la CAMPSA que els ha dt•l resolcll., l~s anomalies. 1 tn~gula;l- uter. s'inscrigué a rcscol.:l. dramàtica ce 
què pcrtan}la. En l!SSer a uns ~mc : s~ Prodult en temps normal no hau- subministrar essència durant el viat.. tats que els elements trrcsponsau.~ El seglllcí !ú:lebro sortí d'aquest John Murray Allderson. Com que 
cc·nt.s metres de~ pob'e, uns descone- rm a~oli~ la tmportàncta que algun ge 1 un turisme per traslladar els ¡t~ a ca~, als poblts delelno.strc centre benèfic i es dingi per la Pla-¡ veiere., en ella una habilit~ extra
¡;uts, amagut.s al marge de la caue- malintenciOnat hn volgut donar-l' encarregaLs d'orgamtzar les parades .tora 1. espe~~lment co~tra s pes. ça de la Umversitat al carrer d'A!' ordlntrla, 11 donaren les dues ma-
tern, dtspararen sobre d'ell dlverS<JS I. I i ensems fer tramesa dels productes, cador.s l sancionar els. e.ements que riba u, cantonada al d'Aragó, on I trlcules d'honor d'aquell any. . i~':,'t1~~;e"~l.ver 

1 
n,m.·l sembla lns- va partir de la nostra ciutat el dia pesquen amb explOSIU:>. s'acomiadà el dol. 1 El gran moment de la seva v1dn 

El pare úe la vlctun&, en ~eure 18 del corrent mes portant ent.re S I t Ó • L I A la presidè-:1cia !lguravcu el cap arribà. qurut Prank Conroy la pre-
que el StU 1111 t:lrdan~o a nrribar, sor- ~ 'N K"' o' ~ \ I altres 2.500 quilos d'arròs; 1.000 a u aci del Congres oca d(j la base aeronav:.tl, Lluls l"eruàn- l sent à a George Cllkor, el qual la 
t1 n cerC3r-lo, 

1 
el trobà mort a !a 

1 

ll L l ,r • ) . caps aviram; 1 ooo quitos ametlles: de Sindicats Unies de Ba· de& Ri vas; el de!egat mantim, An- co:~tractà Immediatament, i In m-
carretern. En aquest mateix lloc ja " ~\ ¡, 500 quilos bacallà; 500 qullos de tonio Torres; el coronel D!az San-I corporà a la seva companyia dril-
s'atempta, ta trmps, contra l'a:ralde carn; 12fl00 quilos de farina·, 25 dalona 1 dino 1 rep.resentaclons de les nos- màtlca a Rochester, N. Y. No ba-popular ac Mnssanet. 

F.l cadàver de l'infortunat Jaume CAMISERS caixes de llet; 1.300 quilos de mon- En lnlciar les seves tasques el lli ¡tres autontats. 1 via estat all! nr tan sols una ::et-
Bl'uset prc.>ent..'\vo. cmc ferides d'ar. g(ltes; 18.000 quilos d'oli; 700 dot- Congrés Local de Sind.cats dc la. A l'acte de l'enterrame:tt també I mnna quan el director James Light 
mn de foc al cap 1 altres indrets Darreres novetats en ca- zenes d'ous; 1500 quilos de p:~.; CNT, fou acordat unànimement de 

1 
assistii'en ~ombros?s amics 1 conc- 11 confl:\ un paper molt 1mportaut 

dtl cus. Un vel de la vicbma ha mises i corbates. Preue¡ 8.000 quilos dc patates; 500 quilos cte tr;.unctre, per mitjà de lola In pr~m· gu~ del f~da,t. alxt cc;m ca.maradEs en la. ramo.sa obra «The Earth Bet-
deolarnt haver sentlt els trets, ai xi baratíssims s:tbó; 2.000 quilos de sebe,s; 700 qui- sa barce'c·nin'\ un¡¡ co:<llal saluta-j ~e 1 Aeronau~,ca Naval, i avtacló nu- we~n», que més tard fou presenta- rAixi de gran». Li agraden tn-~• 
com pogué veure també un automò- tos de sucre; 2.670 litres de vi 1. cl.ó a tots els camarades de div.?rses litar. Es vewren gran nombre d~ da a Nova York. Els periòdics 11 f~- ......_ 
bil com fugia i en el qual sens dub- 14.000 qui.lo.s de productes sen~e •dt'()}ogí"s que lluir-en als difet'cnts cor?nes i ramells de flors naturals. rco graus elogis i li donare~ .famn ;~~~~~g~~~ =~~ls :~~er:o: 

BETTE DAVIS 

te ~11~j~~t c~a~lf:'e~~~tat dtversos ciauüicl.lr. • fronts d'Ibèria per aixafar el fel- Els tl:lents que rt>sultaren greu- d'actriu de primera categor1a. e C ti d 
1 0 

. 
1 càrrecs polltics i sindicals 11 Massa- F.l tOttSeller Lot!.mel de Les Bor- xisme, encoratJant-los pcrqt.P segue!- ment ferits e~ aqu<:'St accident 1 que Per fi havia. arribat a Broadway i ·~rr! ap ju ble us~g» 

1 
«Barreres 

net. Actualment pertanyia al PSU ges, Eudald Vl.les Vilafranca pre- xin la llu.u amb la mntcixn :fc 1 es troben a l Hospital Mil1tar. dln- El seu pròx1m paper fou amb Blan- ~IIIY. n~uee:a_ es. ¡¡er ~ q~e la Pr&. 
l era molt apreciat de totho·:n. com s!dcnt de la. Comissió que ac~mpa- entusiasme pel tnomr dc!lnl.tiu de tre dd d('l:cat de llur, estat, han che YUrka .en una obra ~'Ibsen cEl d '

1 
a\

11 
tu a ~e a. reaCCió 

aixi s'lta pogut palesar aVUi en el MORA LA NO VA nya la caravana. és portador d'una la cau..;a proletilria. Eru;~nlS es ta exJ)('rlmcnta. una notab.e millora». pr. to salvaJe». D~prés daixò apa- r:Ct:~t.za.~ló~ aques mena. de ca. 
6Cil enterrament, el qual ha consti- ~~lutactó per als mai prou lloats ~e- extens1va aquesta salutació als prè- rf'81.lé en •Plats trencatslll, i més tard F. d 

1 
dra 

tuït una imponent manifestació de La Setmana de Madl'id rensors de Madrid 1 de la !11ber:.at sos socials i politlcs dc totes lr~o; prc- amb Rlchard Be1mett en cThe So- ¡¡ra e ma ~o està essenoaJ.. ~fi, ca~ s'hi l·an sumat. tots rl po- Esquerra Republicana de Catalto~ de les terres hispàniques. sons <iel món, aix1 com també nl ELS COMPOf~ENTS DE LA !ld South» . ~~t ¿n~e~~~~~tse~lb~ a~~ : ~o v~~'ir que el covard atemptat nya, Gnlp Frmeni d'Esquerra i So-1 Con tti~è .~::OU¡ aç de Ja UGT 1 CN'r U N l Be~~m n~f1tes actnusl de les t.a~lesi seu.:; llibres predilect~ són cSilaa 
ha omplert d'Indignació tota la oo- cors Roig Internacional, fenlrse res- FQ N es llllw..u· 0 perq'lè pon! a feliç Q fllfQ I ·JE e \'O a provar a seva so n Warner.t, per George Eliot, i les llOo 
marca gironina. sò dels moments que estem Vivint I QLLQSA terme la missió que té t:ucom:mnda 11 f llenç I es dirigt a HollywOOd. Prl- velles de Jane Austl.:l 1 charlotte 

veient la necessitat imperiosa que hi d'arribar a la unió de les due3 Sin- Ht>..l'r. ací la fórmula. àc la Quin-I mer treballà amb la, Univental, però Bronte. Dels mOderns, li agraden 

NIA PES 
ha d'ajudaT Madrid, orgnnitza la Diada del Refugiat dicals. .. tonine que explica el notable poder llO féu gaire prog.re_s am.b aquesta. Ernest Hemmgway , Susan Ertl, 
Setmana de Madr~d i invita a tot- Patrocinat pel nostre Consell Mu- El St'ndt'cat de Llum ,. Força tòmc i r~-onstituent d'aquest deliciós ~~~f"ta. Es ~e~~dl a/mtnr-:.e el llcveriy Nlcho!s, Noel coward I. l'~ 
hom perquè contnbueixl a aquesta nicipal, va celebrar-sc el darrer diu- fortiflcant: Quinquina, kola, gllcero. e e ros Pa I I e ;e. creu que bru. del Dr Munthe «La historia de 

I 
obra huma1útària. I menge la. Di.:lda del Refugiat vi ti Diwnenge es celebrà. ni· Teatre fosfat de calç, pell de t:lronges amar- !!'!~J\~ ~e~ a~taques~ .;mvl O~tin- st. Miquel». 

Cal destacar la tasca portada a ma. del feixisme. • e • Olimpla l'ananciacta assem!Jiea extra. gues 1 canyella. La composició es- .,. e .11 r e am arner. ros, No ha vmtjat gntrt: fora d~.s E.o¡. 
Oh ·ro·rEs l.E~ l'ROVlNCJES o.r:. tenne per les comp!myes del Gruo ordmarla de conjunt que havm de sencla.Lnent vegetal de la Quintonine molt fàcilment. La se\·a pnmera tats UuiLs, I creu que li plauna anar 
IL.., • ·- lli.lt» & lil.l "Ql .f\ F'emeni Joana Pujol i Teresa Penti- Aquesta festa, que transcorrcgue ' con&L!Lr;¡r en Sfnd!cat de les .LndtiS- fa d'ella un medicament ben tolera- pellicula important fo,t «La oculta. cap Haw:ui. Compra elli seus vestits 
.sl; ~- .. J:W,. ..l... .. ..t'B I nat, que, adonant-se' de la re.;- o.mb gran entUSiasme 1 franca. cama- tries d'Aigua, Gas I. Electricitat I ble per a. l'estómac. POd~u. doncs, provldencla» amb George Arhs:; 1 a HollywOO(l perquè les teude.; 111.11 

ponsabUitat que pesa damunt la do- rad ena,. es desenrotllà de la segucnt Combustibles de Catalunya el qtle p¡·endrt.~la tant temps com vulgueu. després li prorrOI:(arcn el seu con- tenl!tl le:. modes dc¡ moment. Pt&-
5.¡ IILU'ES a 'l:OT coLo u · na de la. reraguarda, no regatejaren manera. _ fms ara ha estat. Sindicat u~ He- Un fl¡¡scó, per a preparar un ma.- tracte qua;¡ ella cre1a que el seu S\.'eiX vestits molt elt.ogants i quan és 

sacrificis. 0vmença. al migdia amb un dmar nyg1oa.nal de Llum 1 Força de catalu- teL-e un litre de deliciós vi lortificant treball amb aquesta eompan)ia nna-
d'h tg f costa solament Ftes. 3. A totes le¿ vn. a finat:tznr-se. Tingué è:.it en ta a casa seva 11 plau vesur pijames. Don_es de .la reraguarda, no defa. omena e. I germano~, o ert pel L'assemblea va aprovar l'infonne farmàc!es. sem pròxtma peHicnla. ~.mb Ruth No ouserva regles especials per a lell opel:llciODa de JlUerB. Ja 

que en e.lhs ea t.robeD !1118 e.ts 

pobleta més tDII1&nUicaDL8 

lllu ru un moment 1 orgamtzeu fes- Consell MW11cipa1 I dedicat als nos.- de la fusió dels diversos rams d'Or et te •~ A' , ma.w.emr-se oo. Li p!auen els vege. 
tivals, recaptes, tot allò que estigui tres refuata_ts. Un cop acabat aquest quelles indústnes en un Slndiéat de tnt r...,n « IXl €))'t,men els rics», t.al!l. espe<.'lu.mcnt ks patates. 
a.l vostre abast, que si ho féu aix1 dinar, i sota les ordres de l'1nstruc- la Indú.strta. i triomfà una altra vegada amb No Ul secrets dc bellesa. 
contnbwreu tant com els que llui- tor miliw d'aquc~;t poble, Ja•rme Suicidi frustrat Oirt Barthelmes en «Esclaus de 1a 

Ri · O''nterè 1 B terrn». ¡ID}agineu-voo el seu gran El:. molt act¡ya eu els dcpvsr.s a ten al front, a guanyar la guerra L era, es practicaren diversos exêr- I s per a a anca p t G plaer i S(•rpresa ... ~ rebre un nou l'alie llfurc, com ai.'Cl ma~ CI mun-j d •~- ¡· "' d cicls al camp de futbol '""' ¡• ¡ ,e ra nrci:l. BJ~co, d·~ 20 anys, ... ~ Demaneu l'ATLA!:i l)'l:;SPA· 
NYA (Balll,y-Bailllere-lll.era), 

a u areu a por..u a terme o ... ra al ..,.r equ p que opera a Catalunya ,. te . .:.:. contracte en el qual la Pl""'".n'orell tar n cavall i el golf. Es l'uruca do-Govern de la Generalitat. mob:Utzat de la pobluclò, i, malgrat ma sovmt uisgustos familiars n com estrella! ~" ••· na que té les qua!Utcacions ptr a 
-COincidint amb la setmana de no fer-se molt extenses degut a.l mal igualment per als industrials C.'! US!\ dels SCU¡; amors, per la Q..!Rl ésser guardta SUI\'aVldes a la platja en qualsevol llibreria o a la 

cua editora: Enzic GraDa
dos. 16 1 as. 

Madrid, el diumenge, din 14., va. ce- temps regnant, vàrem poder donar- ¡' COinercr·ants d'aquesta cosa ahir, al matt, s·ana.va a llançar Actualment vol continuar actuant d'Ogunquit, lloc de veraneig deiS 
lebrar-se en aquesta localitat Wla nos compte de la ma.;nltlca prepa- SOLl\ les rOdes d'nn tramvia. Un guàr- i eventualment PQ~eir UllA casa rics d'Hollywood. 
assemblen de totes les organitzacions ració en què es troben, degut a la. regiÓ dla nacional republicà., que passava bel formosa. PosseeiX un llibre que coute tots 
Politlqtles t sindicals per tal de po- cura posada en ella pe} nostre com- c."'.!,unlmenr. per aquell lloc va evitar Quan & l'amor ... ? En 1 ènr•ca que 

1 1 
'òd' . Per mitjà del Govern d'Eus~....,, que •I s idi t f •• 1 "" e s art1c es <tue els pen ICS 1 reVISo 

REUS 
Sar de relleu l'lm[>Ortant paper que pany lnstructor. =-w t! mc es por es a r.ap. e.., e s seus estudi.'!. s·en:unnrà d'tlll l d 

11 
_._ hem estat informats que desapnre- et 1 <'S han puu!ic·aL a prop ·e a 1 ...., jugava la reraguarda i fer avment ~prés, 1 ta! com s havia anun- gudes l'es düicultats que existien per -~ .. 

9 _ e 15 ~usNc~mpany::; de coHegl, Ha.r- ccJiecc:IOna amb molL de p!;~er. ~re dos 

Cal lliurar les armes que el Madrid heroic necessita ho- ciat, es celebrà al saló de ball un a l'admissió a aquell tcrritul'i d'e- mcll · e son. ~quest amor conti· ¡;ossos crans. Guia. un cAubunu>. LI 
mes, únnes i qt¡eviures. grandiós acte de germanor, el qua.! fectes comericals lliurats en places ou:\ augm7ntant I q;.¡a.;¡ .eH !marxà 11 ¡ mtrlga la pollt!ca I I!S mes o n:cnys 

Han estat a Reus els companys 
Eduard Garcia CapdeVila i Manuel 
Víusà, eU; quals vénen realltz'lnt per 
dl!erents comarques catalanes una 
Intensa campanya en pro del lliura
ment voluntari d'armes al Govern 
dc Catalunya, Els esmentats com
panys, en nom del Comissariat de 
Prop:ignnda, han parlat al poble per 
mitjà de l'emissora local i al Teatre 

Obri l'acte el company Ja.ume serví ~er a testimoniar, una ve(lada catalanes, es POt reprendre hl l.ra- C',., e ~herst s ~lvien dlanament . . Ella rèpUbll.cana. Es mol& pop•llar amb 
Mart!, alcalde d'aquesta vila, el qual mes, 1 esP<~rlt Que ellS anima a fer mesa als .Bancs establerts en ple.ccs ~Jr;.. ~:en~r~ ç¡:¡~~r ,per¡ n srgu1r Ja tots a. força dt:l seu sentil hurooris-
dtrigí unes paraules de salutació a.t tot el posstvle 1 el Q~e estigui a les lleia~s de Biscaia del paper 'Sobre a ra. 1 a correspon- 11c que és meravellós 
poble, I. demanà als concurrents que n~tres mans perque els mnocents l'esmentada provincia, en Ja Sf·gu- no ~cmda entre ambdós continuà. En No ll agrada quu ~ retrat.in .. es-
~coltessin la veu dels representants ext.ints : sofet·tes mares es t.robm rctat que ha. d'ésser adrnc:s non';Jal- A llgost del 1932, Nelsoo anà n Ho- pectnlment llfi a les modes. Eu L'lln-
de totes Ics fraccions antifeixistt>s al nostre l>oble com al seu propi, ntent. Y"-

11 
OOd 1 com que trobà B ttc- molt vi 11 aoraden !~s entrev'stes LI és 

I 
fspfRA l:l rru so t.lma co la ol é bh...A " • • alli pre.sents. que prou en són mereixedors. 1: 1: ' v gu a ..,,..,onar enutjós haver de pcntmar-se n l'es-

Feren us de la paraula els camara- Un tendre minyó adrt.'Çà uns mots co~JYOCATOR E ~~~'a~t 1 ~ casnre.n el mateiX tudi d;Jrant les hcres de trebalL No 
des següents: d'agra~mént 1 snlutació en nom dels lt I S /J(}I &lli llf1' IIJ · r~ertr-se al seu matrimo- amaga que li avorreix la gent amb Hortoneda, pel PSUC i JSU; Sal- refugtats vers el nostre poblt>, com /Y Jt I I n1 ~1 elaSSlftca co:n a ~un 1:oble ex- pretens1or

15
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vador Pedrol, IJ('r la. CNT-FAI l J. aiXl ma~clx ho !éu u.tla simpàtica - El Sindicat d'Obrcts fo'lcquers ~:ent» que f'l a coe;ptta q•tf' sur. La se\a estatura es de :J peu;; ¡ s 
Fortuny. . LL.; Angel Solé, per E. R. de C. i madrilenya Ambctós !oren xardoro- «L'Esp.ga)) <UGT> convoca totes les · polzades. Pesa lOS lliures. Els seus 

-,Quan es trobaven reUlllts a la J. d'E., i LlUIS Girbau per UGT 1 samènt ovuclonats. compJ.nyes i companys atlli!lts a llI U R Al Prefereix t'I lPatre al cmemn I ulls són l..-us i el seu cabell ros 
casa de Sal~ador Llort, carrer de Sol S. N. F. Tots VRTCll coincldlr a sa- El nostre benvolgut company i l'assemblea general QUe tindrà lloc A "" din que al teatre 110 cal treualÍnr platinat. 1 Ortega~ 33

• 
1
·r, el matr1mom Ma·j ber veure que !"esforç que cal fer per ferm lluitador Andreu Claret, es di- el prQper dijous, dia 25, a dos Qunrts tant com es creu la gent. I a més, Estil contl'!lctndn. per Waruel Bros, 

nurl F~OJ Bou i Teres~ Forno.s B~..tll, ajudar Madrld•no serà. mal prou r7gi al públic per a fer la presenta.- de sis de la tarda, a l'estatge del ll uR I A 95 o' nparèll.:er davant el Públic és mes Fults Natlonal l les seves produo-
amb d altres ~les, 1 

esmentat l'Ior com el que es mereixen els braus ció del poeta-conferenciant, ja. de Cadci, Rambla de Jaume Compte, 25. • ~gradab!e que davant la c:ambm. cions més recents són: «L'Oculta 
cxblbl ~;tna pu;tola que portava, la components dc la muralla humana tots prou conegut, Salvador Perar- -Es convoquen tots els companys · algrat això confesn. q 1<" '1ctuar .11 Providènc!lu, «Captiu del Desig», 
qual ~s disparà 

1 
produt la mort de que defensa tan heroicament l'ofen· nau, de: qual féu un merescut elogi lampiStes 1 elect.riclst..es d'ambdues f I Y All f R • 2 f NTL • cincr~a té els seus ,·entatges, puix «La Cf.le llpo.stà el seu amor», i la 

la seva. muller. siva brutal del feixisme internacio- 1 expressà la sevn admiració pel que sindicals, de la harna.cln de Sants, ~n= =---!.!-~~~~:.~··-- que permet tenir la senl casa no darrera, «Agent especial>), en la qual 
-El Comitè d'Ajut als .Relugiats nat s'anomena e¡ «Poeta dels hum.Us», a l'assemblea de conjunt CNT-UúT campanya 1 molt sol. està més encisadora que mal. ordbe~ adtott~ taels retfugiats que els Aixi mateLx exhortaren tots e1s el qual fou qui dlrlgi els seus pn· q•le tindrà lloc avu .. .:1imarts, a dos CONVOCATORIES Els 6eus nrti~;tes predilectes del tro m in ts m meu en. cases e e . de llur organització pel - llo.,¡; són Greta Garbo, Bàrb"~ camp o particulars, que dllltre de 3 companys mers passos en el carni de la llu.ita quarts dc set de la tarJa. al cinema St ....... 

dies es presentin a les oficines de 1 tal que els que. estan compresos en q~e sempre hem sostingut 1 que a Galileu. -El 'eom1tè G.e Barcelona del so- tn~wyck, George Arliss, Warren 
l'esmCJ1tat. Comitè. 1 les lleves mobili~des. ~ posin im- no tardar gaire a.:onsegulrem. Es I --Són convocats eL; rt'PH'scntnuts cors Roig Interur.cionaJ recorda als ~llham 1 James Cagncy, Del teatre. 

-Han parlat al poble per mitjà de I medlat.ument a diSPOSICió del ~o- dol, no obstant, que en aquest acte de !a. UGT 8.ls Consells d'Empresa 1 ConlJtès dc Grups l'obligació qu¡¡ h agrncten ~slle Howard i Kathe. 
H.:i.dio Reus, diversos directius 4e Fo- vern de la Generalitat, 1 els que aixi llagi de!xat d'assiStir-hi una part del Conntês de Control de les tàbríques tenen ue celtbrar lc.> seves reunions rino:: Cornell. LI agradt•n les repre. f\ v u i Coliseu m 
ment Nnewnallsta Republicà, dema- no ho facln seran titllats de faccl.o- nostre poble, els quals, fent el joc de Sederia, perque ac,1deixin u la per a nomenar delegats de ¡rup per ~---------
nant la coHaboració més decidida de I sos ,1 com a tals jutjar-los. a w1a. mauiol:ira de baixa po;ltica, reunió que tindrà lloc el dissabte, a as.>isttr ,f!, la conferèncm de Bar-
tots els ciutadans, en aquesta set Feu el resum dels parl~ents el volien fer fracassar aquest humani- dia 27, a les quatre de la tarda. celoua com a preparació del Con-
mana d'Ajut a. Madrid. camarada Marti, l anuncià a tots tari fe:;tlvlll, però no ho han acon- !..!!.!!!..~-!'!-~'!"-----:o:=o-....,~-- grés de la S. C. d'aques1a org~nlt.-

-Es troba molt millorat de Jes se- els presents :rH1 congregats que es seguit. Els bons 1 elS conscients estan ?.ació, que es celebrara els d.es 3 1 4 
ves leslons, el nostre amic Josep Jor- faria una recapta per . tot el ~~le aqUi presents; els doltnts s'hnuran del prope¡· abril al Cadet. 
ba, secretari del Comissari de 11\ Ge- per tal de recolltr quevmres 1 pes:sc- d'avcrgony¡r davant d'aquesta mani- L'uSSèmbl.t'a de .Barcelona L'S ccle-
neralitaL, el qual ha estat traslladat tes, la qual cosa un cop efectuada, festació, que expressa qUin és el sen- br.arà a úlUms d'aquesta :;ctmana 
de l'Hospital al seu domiC'ili de Tar-¡ va; donar un resultat molt afalaga- tir de tots nosaltres l demostrem en un 1{)(;1\1 rèutric de B:lrceloilD.. 
ragona. dor. que en toLs moments i en totes les Per a d~talls, ràdiO, prenua 1 nitres 

-A Ramon R1cart Perrer 11 tou Es reco! dren grans quantitats dar- circumstàncies hem estat homes que mitjans úe pl'upaganda. 
robnda la b1cicleta que haVia deixat ròs, resols, cigrons, sucre, patates, ens hem portat com a tals. Si tot- Sensacional! & precís que ~h; comptln)s res-
a la porta dc les oficmes de l'Inst..i-1 sabó, xocolata, fideus, pots de llet hom pogués dir el mateix, QUè en ponsab:es dels grups es posin en 
tut Pere Mat:... Ha estat cursada lo. condensada, cafè, farina. dc panl!ó, seriem de feliços, Formidable 1, contacte 11mb eU. Comitès de dis-
cotre::;ponent denúncia. paquets de brou «Tex-Ton», llates de En aixecar-sc l'amic Salvador Pe- tricte. 

· •- d' tocin ta és l'èxit obtin--Pcr mitjà de l'emissora. local par. sardmes, pas.... ou, o, ron- ramau pc.r tal de començar la 
laren n! poble diversos dirigents deli ges, purès, bunyols de bacallà, Ha- seva cotúerèncla, fou acollit per una gut per la 
Foment Nacionalista Republicà, els nès, mantega, bacallà, conserves, emocionant ovació, la Qual es r~pro-

1 
~ 

quals demanaren h collaborncló més ametlles. cebes, embotits. pots de dui en dJerenLs tro¡sos del seu mag- f!ID r.
10

·¡

01
nn. a 

dectdld.l de tots els cmt.adans en pro tomàquets, 1.602 ous, conyac, vi ran- nif:i.c parlament. U ~ ~ 
de Madrid, la ciutat màrtir. ci, t:entilles, guixes, oli, botelles de Lamentem sincerament no poder 

Ournnt l'estada a la nostra ciu- licors 1 1.4.00 pessetes en efectiu mr.- donar als nooLres lecrors una més del Génere de 

-Tot e. les lOmpauyes au.iadrs aJ 
grup femem «Passlonàna», afecte al 
districte IV de¡ Socors Roig Inter
nacional, són pregades d'aSSistir a 
la reunió que tindrà lloc al domicili 
soc.al, Pil.SSC;g dú Pi i Mo.rgn.ll 31i 
avui. dimarts, a ks ::et de la. t~rda: tat de l'Honorable President de la tàlllc. ext-ensa ln!orD'Ulcló 1 detall d'aquest 

Geueralltnt, de Catalunya, senyor Tot això fou lliurat al Comitè d'A- parlament, però la manca de lloc 1 Punt de Ja -Es convoca tots els socis del 
Lluís Companys, fou complimentat. jut Pem11ment a. Madrid. temp.; \!ns ho lmpedeL't. Grup Germlltu; Ba.èla S. R. I. a la 
pels estimats companys Josep Bor- Per la comissió d'n'jut a Madrid: Al final recità algune:; de les seves S · 1· f • 6 reu:1!ó general extraordinària que es 
ras i Ant"ni Bofarull, president 1 se- Teresa Pentinat, Joana Pujol, Joa- famoses poesies, totes elles escolta.- OUa I Za(l celebrarà avui. dimarts, a. les vwt 
crctari respectivament del Foment I qu1m Barccló, Angcl Solé, Conrad des a.mb sllcnciositat i admiració per VtLARDfLL I en punt àel vespre, al nostre estat-
Nncionalista Republicà. Hortoneda 1 Jaume Alfon.~o. part dC:s concttrrents. Recttà, com 1: I ge, Mendlzàb:ü, l7, principal. 

cap altre no podr.a. fer-ho, «El primer -El Comitè de la FE'l'E c.:onvoca 
pas», «L'arrel», «Mimos.'l, flor de fe- Vimteu-la I totes les dones a~ des a la. reunió 

•
•! 4 Avui la vostra hèrnia no pot te- brer)>, un fragment d'«Oracions sag- que es celebrarà el pròxim dijous, a 

·a. 1 : nl.r importància, però demà pot nants» i l'«Oda a. la. Revoluci6». les sls de la tarda, la qual tindrà 
no tenir remei.. SIGUEU RESO- El company Va.lcnU Jbà.ñez, prest-I ='!_ .. --... ~!!!'!!!!!!'11-..,.~---.......... lloc a la sala de Ja UGT, Diputarló 

LUT i acabru'cu Bmb els sofriments 1 pertns dc la vostra bèrnia, dent del Consell Municipal, a¡raf en t 277, baixos. ' 
usant el còmode METo DE eficaç, per a1 guariment o reducció com- nom seu 1 dels altres companys l'as- Milicià atracat _Hom prc:ga tots ets a.lilit.ts als 
pleta de la vosh'a hérn.la, Abans d'adquirir un aparell, braguer o em- sistèncla. a. aquest acte per p3.rt de El m;liclà Eduard Hemàndcz Mar-¡ grups de Ja &ecetó sisena del distric-
beruunent, recordeu que c1 seu èxit depèn dels coneixements tècn.Jcs tots els presents. tinez rou atracat per un desconegut te vUitè d.~l Socors Roig Interna.cio-
a tractar en cada persona herniada amb el METODE DEL DR. MU- Tot seguit 1 per a tlnalitzar aques- que li va prUldre 25 pes.si'lC's que naJ., que no manqum aVUi, d.marts, 
NOZ, patentat i registrat. Assaigs i visites gl'P.Us pel nostre Dtrec- ta Diada, es cC:ebrà un lluït. ball, la portava. a lfs ~et de la tarda, n1 local de 
tor a: recapLSc!ó del q~:al és dest.!nada a Joventut «Pàtria Nova», Bonavista, 

roba 1 ut.tnsills ptr als nostres relu- 39 tGràcia), on tindrà lloc la reunió 
glats, hootes d'honor d'rrq~ta ~><>- El jutge especial ha retornat general. 
bladó. d T t -Pel S. R. I. són convocats tota I Per la nootra PQ.n, felicitem slnce- e or osa els secretaris d'ajut de districte a 

Institut de les hèrnies :: Mètode del doctor Muñoz rament els organitzadors d'aquest Ha tornat de Tol"'.osa, on ha ins- la reunió que tl.ndrà lloc a.vu!, dl-
Rambla del Centre, 11 • BARCELONA l homenatge pel seu encert en la con- truït un SUmari. motivat pels feLs marJ.s, a les set de la tarda, al secre-._ __________________________ ~ Iecció del seu prQil'ama. 1 cura en què ocorreguts en aquella. ciutat, el jutge tarlat d'ajut del Comitè local, Paa. 

•. s'ha portat a terme dlt festival. especial, senyor Rodrlguez Dranguet. seig de p¡ ¡ Margall, 8 • 

t~··· 

Tarra:;ona, dimarts, 23 i dimecres, 24 da març ... Hotel Europa 
Valls, dijous, 25 de març ...... ... ... ... ... ... ... Hot•l Paris 
Tortosa, diumenge, 28, dilluns. 29, dimarts, so maro. Hotel Paris 

.. 

a acaba• el 
11 Aurora de 

rodatge de 
E s p e r a 11 z a 11 

Pa al!fUllS dies q..¡e; al::. &tudi:; ::;, 
I. E. num. 2, es fi:htaren les darrt
rc~ escenes d'c<Aurora. d'Esperança», 
Primer film realltzuL pel Conútè de 
Producció del Slud~ea¡; de la Indus
tna du l'Espectacle \abans Sindicat 
U111c d'Espectacles Püblics>. 

Com es recordara, en aqt:esta P.:'· 
heuia de tema social, de gran emo
cJo I realisme pel seu an1bient pro
letan, la massa adqUireuc un relleu 
e~tra?rdinari, principahnellt qt.l1u, 
s mieta la marxa de Ja fam, en a,.. 
quells moments en què el seu pro
tagonista, Fèlix de Polllès, portat de 
la seva rel>eHia l'esbatega del seu 
marasme i la fa vibrar amb el seu 
verb dur I. encês, Despr(-s. a travl!s 

PER LINIA FERROCAR
RILS DE CATALUNYA 

COMPRARIA CASA 
DE DUES O TRES HA
BITACIONS, MODESTA 

de pobles I carreteres, l:l. c.:u.JueJX 
vers una millor vida, més equitativa 
1 justiciera, fins n. ,·cure lluir esplen
dorosa la nova aurora d'esperança 
que redtmcixl els homes dc tanta 
misèria i sotriment. 

Amb Fél!x de Pomès aparcn.çu 1:.11 
«Aurora d'Esperança» Enriqueta so
ler, que encnma el principal pe~ 
natge 1emcn1; Pilar Torres, que iD
tcrpreta Ull paper de dona alegNi 
Ana Mana. Campoy 1 11<;hl..~pltnil. qtl6 
són les protagomstcs infantLs i l'BC
tor dc caràcter Modest Cid en un U
pus de vilà. 

La direcció va a càrrec del jo•c ~
nlmador Antoni Sau 1 1:1. fotu;müa 
a càrrec de l'operador Adrià Porchet. 

~ 

INAUGURACIO D'UNA EMIS· 
SORA DE RADIO DEL PARTIT 

FEDERAL IBERIC 
Escriure: o.Humanitab núm. soo Dema, dlmccrcs, a dos quarts d'on· 

.m:JZSES!!E:Sm;marceïlll~a:~à I ze de la nit, tindrà lloc la tna~gu.r:; 
M c1ó oficial dc l'cmiswra P .F J. assa velocitat! 42'66 metres i 7.0:il quilociclc.i. !~ 

Ha ingressat a I'Hoopit..11 Cllnic tallada. a la Ronda de la UniVe<"'í 
Francesca Laborda 1 Pina, de 40 t.at, 1, principal, estatge social d~ 
anys, ferida en un accidem d'auto- Partit Federal Ibèric l al servel d 
mòbil a la carretera de Gavà. questa entitat. 

De&.~kU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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