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Repúbliea
El cinquantè Cataluya tloriosa
Ahir reprengué
de
La Lliga ja no les seves tasques l'esmena La Ceda i les dretes monàrquiques, aniversari de El Corpus
en nombre de 145 diputats, voten
és catalana el Parlament de
Benes
Platt
de Sang
la proposició de confiança al 6overn
Catalunya Un nou acord entre els pel decret sobre l'anunciada vaga El món internacional s'asEstats Units i Cuba
socia a l'homenatge al gran
Avui será Ilegit el projecte
de Treballadors del Camp
estadista txec
de pressupost per al segon
Uns nous madrilenys

Lea Corta de la

Vabolició

Per un sincronisme casual. gairebé
al mateix da reprendrà les seres tas-

ques el nostre Parlament i es veurà
a Madrid, davant del Tribunal de
Garanties Constitucionals, el recure
presentar pel Govern de la República
contra una Ilei del Parlament de Catalunya.
A :es sessions d'aquest Parlament
hi mancará la Llaga. A la causa de
Madrid. la Liga, ntoralment lii assiste-a, pero asseguda al costat de l'interposant, contra el Parlament de
Cata:unya. Gairebe podriem dir que
la Lliga no pot ésser a Barcelona
perquè s'ha de trabar a Madrid, a
burxar lorcha dels enerMes de la
mostea autonomia.
Es clar que per boca dels seta..
prohoms ella dóna unes explicacions;
pera san tan subtils i coniuses. que
Maga no gosa creure que siguin :a
veritat: el mateix que les diana ho
fa amb una mitja por: llegiu la nota
negant-se a tornar a: Parlament. Es
una rebequeria de cap a peus. Adhuc
suposant — cosa inexacta —que ten.
guessin raó, no els excusaría de fer
honor al mandas que els conferí el
poble en elegir-los. Pesque un partit
pot combatre el d'enfront, aix6 es
clar. Pera mai , amb excuses de l'una,
minar el prestigi de les institucions
de la Patria. Si els alemanys.. durant
la passada guerra. foren blasmats per
destruir la catedral de Reims, i això
que ells allegaren que servia d'observatori a l'enemic. ¡quina vergonya no
és la d'aquest intent —per son ridicul— d'esc:afar de naixença el Parlament de a Catalunya retrobada. per
fer mal a tal partit o a tal altre? Ahl
ells e: 5 acusen de mal govern. Pera
si los cert —que no ho és—aquest
mal govern no feria tant de mal al
país com el reme: que intenta aplicar-hi la Lliga.
Tumbé. a Madrid, segons el senyce Camba, anant contra el nostre
Parlament treballen per la grandesa
de Catalunya. Deixem que aquest argument s'esfondri pel seu rnazeix pes.
f e: colguin les runes de la seva pròpia poca-sota.
Heus aci les excuses. els arguments. Per aquest cantó tot és confasió, raonaments embussats i equilibris. En canvi si diem: la Lliga, per
äespit, cerca tres peas al gat. Com
que Ii ha fugit de :ee rizan; el gavera
de Catalunya, perd la testa 1 ho ensorraria tot; mira de ier la guitza,
de tan nerviosos que estan, obliden
:cita consideració d'ordre moral i patriòtic; les coses es fan clases j diafaries. Per raons de despit i d'atabalament obraren tambe els pobres dia'Mes de la -Unión Monárquica -. No
ca: saber gaire del cor hiena per
veure el cas que es tracta. Tots els
argument s i argumentets curialescos
fugen com una volior grotesca d'òlibes i rnussOLs, eraluernats per la claro:- del sentit coma.
No volem exagerar les coses ni e:s
anomenarem traidors. Esser traidor
és tenir un carácter, i eis bornes de
la Lliga sempre „salan perdut per no
tenir-ne cap. Inconscients, febles i
vanitosos, posen al capdavall d'una
Dista d'errors i de claudicacions la
nsés solemne deserció de les que han
fet a la causa de Catalunya. I aquesta
regada els será, políticarnent, la mort
Pesqué ¿quin bon català valdrá seguir-los? Quant als anticatalans de
la nostra terra , rolen traidors més
valents i traidors—perdoneu la paradoxa —dels quals hont pugui refiar-se, No traidors capaces , per febiesa, de fer traicia a la Inicia mateixa.

semestre de 1934
A tres quarts de sis comença la
SeSSIO, sota la presidencia del senyor
Joan Casanoves.
Al banc vertnell hi ha el president
de la Generalitat senyor Compeliese
i e:s consellers de Justicia, senyor
Llubí, i el de Finances, senyor Estere.
Es escons i les tribunes estan animats. Es llegida i aprovada l'acta de
la sessió darrera. Seguidament es passa a l'ORDRE DEL DIA.
Són Ileg:des unes comunicacions
del President de la Generalitat demanant la convocatòria del Parament per tal que aquest aprovi diversos projectes de llei. entre eis quais
figura els pressupostos. Es llegida
tumbé la renúncia de lacia de diputat que feu el senyor Pere Comes,
per barer estat nomenat vocal del
Tribunal de CaS5aCiti de Catalunya.
El PRESIDENT DE LA GENERALITAT pronuncia breus pargules
delogi de l'esmentat senyor Comes,
les quals constaran a lacia.
Es liegit un supiicatori P er tal de
processar el diputas senyor Joan Casanelles, pel suposat delicte d'ims
premta. Passa a la Comissió corresponent. (Entren els consellers de
Treball f Economia, senyors Barrera
Comorera.)
El CONSELLER DE JUSTICIA
llegeix des de la tribuna el projecte
de Bei sobre la capacitat jurídica
de la dona i dels cònjuges.
Es llegit l'acord de la Diputació
permanent de nomenar delegat del
Parlament el senyor Pece Coromines
i Muntanya perqua deiensi davant el
Tribunal de Garanties Constitucionals
la llei eolucionant els conflictes del
camp. S'acorde ratificar Tesmentat
acord. (Entra el conseller de Cultura,
senyor Gassol.)
El CONSELLER D'ECONOMIA,
en absència del conseller de Governació, llegeix un projecte de hei sobre reorganització de la plantilla administrativa dels serveis d'Ordre públic.
El CONSELLER DE FINANCES llegeix un projecte de Ilei sobre
transferències de crèdit entre partides
de l'actual pressupost. Passa a la
Comissió corresponent.
Es modificada la Comissió de Suplicatoris, per renúncia de l'acta del
seu vocal senyor Comes i Cairel En
una propera sessió es decidirá el diputat que ha de substituir-lo. Seguidament se suspèn la sessió per menys
de mitja hcra.

Des de la ji de to guerra del 98. Cuba
;mea d'una independencia fra . relativa.
Per3 et leo/ presenta a Washington un
Estatal que jan oprOtut ter la Casa
Blanca amb l'afegit COI{C n 111i Pel norn
d'esnietta Platt. Ate aquesta esmena el
dels Estala Units es reservara el
dret de vigilar les relaCiONS de Cuba
atnb reetranger, i el Pm/otitis
men1 de l'ordre. De mis a mes. sasseguraven lots gnosis ports Cm a bases Irarolo. Els cubana acceptaren l'enema una
mica o contralor, i a canvi de certs arenfinges per als productors de Villa a
les duanes nordamericanes. Durant la
darrera revolució que acaba anth la dictadura de Machado, Roosevelt dona

El senyor Mendieta, president de la

República de Cuba
peones de no volee tenir Inés en compte la dita e s mena, la qua/ aro ha estat
suprimida. Prudentment, per3, els Esta la Units Juan vog igtit concertar en el
noid tracciat, una important base naval.
Washington, 30. — El secretari d'Estat , senyor Hola i l'ambaixador de
Cuba han firmas l'acord reemplaçat

Tractat de 193o i abolint l'esmena Platt,
que reconeixia determinats drets als Estats Units per intervenir en els assump
tes de la illa.

ES REPRSN LA SESSI6
A tres quarts de set es reprèn la
sessió. Presideix el senyor Casanoves.
Al banc vermell hi ha el conseller
de Treball, senyor Barrera, i el de
Cultura, senyor Gassol.

LECTURA DE DICTA.MENS
El SECRETAR!, senyor DOT,
dóna lectura als següents dictamens
de projectes de Bei:
Un de la Comissió de Cultura sobre
AN-UI es juga a Florència el l'Institqt d'Acció Social Universitaria
Escolar de Catalunya.
matx de futbol Espanya
Un de la Presidencia concedint una
LA PUBLICITAT pensió anual de eletze mil pessetes a
la vidda del primer presiden! de la
publicarà demà la ressenya Generalitat, senyor Francesc alada
Llusse.
que en fati el seu enviat
Un de la de Sanitat sobre l'orgaespecial
nització i oordinació i control sanitesis a Catalunya. Seguidament el
president llegeix l'ordre del dia per a
La foto que publicàvem ahir
la sessi d'avui, i aixeca la sessiä
de l'equip espanyol de futbol,
a les set menys cinc minuts del vesés una foto "Mundo Deporpre.
tivo" obtinguda amb má(Continuo a la Pagina 6, col. 2)
quina "Laica"

La colina

Cordell Hule secretari d'Estas
de la Casa Blanca
El nou Tractat firmat amb Cuba deixa a disposició dels EE.. LU.• la base
naval de Guantánamo. No sha publicas per ara el text del nou Tractat.
La prernsa en cementar el . fet diu que
l'abolició de l'esmena Platt, que coinsideiix ande la retirada dels tusellers noraamericans de Haiti, són dos jets pels
quals es 1,01a ti a la palitica intervencionista dels EE. UU. a l'America lis'
tina.
Actualment siamés queda dos missions
financeres a Santo Domingo i a Haati.
Alegrla a Cuba
La noticia 'haver-se firmas el nou
Tractat ha estas r ebuda amb gran alagria a tot el país.'
Per tal de celebrar aquest esdevens reist el govern cuba ordenat que se
cele bra n festen durant tres ches quan el
sau Tractat sigui ratificat ço que se celebrara aviat.
En un missatge dirigit al poble, cLit
el president Mendieta que cles d'aquesta
data sobre una neva era en la história
.le Cuba d'una total sobirania nacional.

A la Cambra només hi havia vuit diputats radicals
Madrid, 30. — S'obre la sessió a
les quatre en punt de la tarda, sota
la presidencia del senyor Alba. Hi ha
cinc diputats als escons i les tribunes estan gairebé buides. Al banc blau
el ministre de Marina. Un secretari
clana lectura a l'acta de la sessia anterior, que s'aprova. Es llegeix el despatx ordinari, i s'entra a l'ordre del
dia.
Són aprovats definitivament els
següents projectes de hei: Fent donació de cent quilos de bronze amb
destinacia al menument que s'erigira
a Chapineria a la memòria de l'heroi
de Cascoteo: concedint un credit extraordinari de 131.877'36 pessetes al
pressupost del ministeri de Justicia.
arnb destinació a satisfer obligacions
creditades en 1933 i pendents de pagament; fixant la quantia dels 50lls
i altres credits del personal del cos
de carrabiners; declarant arnb torea
de Ilei el decret de 23 de mate darrer concedint un crédit extraordinari
de 3 00.000 pessetes al pressupost de
la Presidencia del Consell de Ministres per sufragar les despeses derivades de la celebració de les festes commernoratives de la República.
Es llegeix un dictamen de la Cornissió de Presidencia sobre la proposició de hei relativa a la revisia
das falls dictats pels Tribunals d'honor. (Entra el ministre de Justicia./
El senyor ALVAREZ ROBLES.
des del banc de la Comissió. defensa
un rot particular, que queda incorporat al dictamen.
Intervenen tumbé altres senyors
diputats per fer algunes observacions
sobre el desenrollament que haurà de
donar-se al debat.
El PRESIDENT suspen la distassió d'aquest assumpte.
Es aprovat tense discussió un dictamen de la Comissia de Finances sobre el projeete de ¡leí modificant algenes partides de les tarifes dampostos de Transports.
ES POSA A DEBAT EL DICTAMEN DE LA COMISSIO DE
PRESSUPOSTOS SOBRE EL DE
LA PRESIDENCIA DEL CONSELL DE MINISTRES

El senyor RODRIGUEZ DE VIGURI defensa un vot particular demanant que els serveis del Patronat
Nacional del Turisme i ets de bans
deis jesuites, avni a la Direcció de
linstitut Geogràfic i Estadistie, aixi
cont la Direccia general del Marroc
¡ Colönies, es desglossin de la Presidencia per tal de dependre dels ministeris amb els (mal; tinguin més relució, i que es formi amb els serveis
d'Aeronáutica una secció especial del
Pressupost, donant al director general
del rain la categoría de sots-secretari.
El senyor PE1RE. per la Cornissió,
impugna breunient el vol. del senyor Rodriguez de Viguri. i aquest el retira.
(S'asseuen al banc blau el cap del Govern i el ministre de Comunicacionse
El senyor ESTELRIC defensa una
esmena. Demana una reorganització a
fons del Patronat Nacional de Turistne
perquè aquesta entitat sigui propulsora
de les activitats turistiques oficials, que
haurien dessen caen estan a altres pmsos, completament organitzades i rendiste fruits excellents. Es refereix a una
associaci6 turistica catalana-balear que
té feta una gran tasca i que ha prontogut negocis calculats en un cent mili o ns de pessetes, dels quals entraren a
Mallorca trenta. S'ocupa també del eile
en materia de turisine podria fer-se
combinacia amb Eranea per a l'arenasacia i explotada d'aquest a la Med i
-terina,puxqlostraie
de França tenen una exCellentiSSinia imitar artística i pintoresca. (Enra el ministre de la Governacial.
El senyor MANGLANO intervé ¡
ruana que sangran a la Cambra els cometes d'una determinada oficina del Patronat de Turisme. i despres parla de les
deficiències de materia l en els serveis
d'Aernnautica i deis emoluments dels
mecenies d'aviació.

E senyor ROYO VILLANOVA consumeix un altre tcrn. S'ocupa de la in captació de les companyies aèries i diu
que aixii no ha beneaciat l'Estat. Demana al cap del Govern que s'ocupi dacluest assumpte.
El senyor VIDAL I GUARDIOLA li
ceetesta per la Comissia dient que estas
d'acord amb moltes de les manifestacions
fetes, encara que sap que no is aquest
el moment de discutir . 1a Reforma administrativa, sima el de discutir els pres.
supostos.
El senyor PASQUAL CORDERO
defensa un vot particular a l'anide pe:mer demanant que es mantingui la c on
-signacperl'ofdTuisma
Parle suprimida est el dictamen.
El senyor VIDAL 1 GUARDIOLA
:i contesta defensant el dictamen.
El CAP DEL GOVERN fa l'observada que encara que a:xö s'aprovi
caldrà complir les obligacions contrastua:5 i no es podrá portar immediatament a la practica la supressió
de l'Oficina de Turisme a París, ultra els perjudicis que aix.5 ocasionana a Espanya.
El senyor VIDAL I GUARDIOLA ¡recreé novarnent dient que la
rnajoria de la Comissia prengua
aquest acord.
El senyor CALVO SOTELO es
mostra partidari del manteniment de
l'oficina de turisme a París per creure-la d'una gran eficacia.
El senyor CARRASCO es rnostra
paa,idari del manteriment de la dita
oficina.
El senyor SIERRA ha idèntiques
rnanifestacions.
El senyor VENTOSA diu que es
podria mantenir la consignació a reserves del que es podria articular en
la Ilei de pressupostos sobre una reoreanitzacia de la dita oficina.
S'accepta el rot, que s'incarpora al
dictamen.
El sentor ARNI.eS.e defensa una
esniena que tumbe queda acceptada.
El senyor PASQUAL CORDERO
Defensa un altre vot particular.
Després deposar-s'hi la comissió i
de rectificar breument el eenyor PASQUAL CORDERO, la comissio aecepta el vot particular amb algunes
modificacions.
S'aproven els articles que comprenen els dos primers capitols del pres.
supost.
Al capital tercer s'admet un vot
particular del senyor RODRIGUEZ
DE VIGUR1, que suposa una baixa
de aore000 pessetes en la consignacio.
El eenyor RODRIGUEZ DE VIGURI defensa un altre vot particular sobre aviació milttar i en relació
•
amb els fons del cos.
El senyor PEIRE s'hi oposa.
El senyor RODRIGUEZ DE VIGURI rectifica i queda retirat el vot.
El MINISTRE DE FINANCES,
des de la tribuna de secretaris, llegeix
un projecte de nei.
El senyor FERNANDEZ BOLANOS consurneix un torn en contra
del capital tercer. i creu que els serveis de la Presidencia no estan degudament articulats, per la qual cosa CO es pot prestar atenció a problemes tan interessants com els serveis
d'aviada civil i militar.
El senyor PEIRE li contesta en
nom de la comissia.
Queda aprovat sense votadas el
pressupost de la Presidencia del Cansen.

AVUI

SE CELEBRARA
DE CORTS

SESSIO

Es llegeix una proposició incidental,
en la qual se sollicita que denle no hi hagi sessió de Corts.
El PRESIDENT DE LA CAMERA
recorda ene en la reunia derrerament
celebrada pels caps de les minories. la
majaría das retmits opinaren que s'havia de celebrar seesia.
(Segrieir a la hig. 5, C01, I )

Beres no ka te/gut Manear a/ se:4 ¡Ice
de Ginebra en la baila pe , a i'assoliment
de la pau, malura: que e:s reas connacional: haguessin innstit perque passis
a Praga el sen caleciere aniveesare Tot
el Ind/s internaconol present a Gutebra
Sus ha rimt-i-ua minist res d . Afers Estrangers, ultra els delires departo.
„sechs — han :efod festejar l'aniversari
de l'illustre ministre amb un bananef que
ha resultat una enttaitistica manitesesció
d'admiracia per la sera obra serena,
ter3 decidida i persistent.

Eduard Becas
Mchtt esdevenitncnts 11CM tinçut ¡Inc a
Ginebra, moler ;tornes hi han passat i
moltcs evolucions s'hi han verificat. Pera Eones estd arni al sr. Une cont /ti
citaza cgtinze anvs abans. ame, la matrera fe i les mateixes esperances, i
aves? is el major elogi que il '(I es
pugui fer.

Ginebra, 30. Avui celebra el seu
cinquantè aniversari el ministre d'Afees
Estrangers de Txecosloraquia, senyor
Benes. Amb aquest motiu tots els ministres i llames d'estat que san presenta
a Ginebra assittran al dinar que es dana avui a honor del famas polttic txec.

Segueix la discussió
del traspàs dels drets
reals a lo Generalitat
Madrid. 30. — Aquesta tarda s'ha
reunit la Cornissia Mixta de Traspassos de Serveis a la Generaltat de
Catalunya. ' Abans de terminar la retitila, el senyor Sbert ha abandonat
el local i s'ha traslladat al Congres,
on ha estas conferenciant amb el sen> os Samper. A pesar dels nostres
esforços no hem pogut tenle cap referencia sobre el que han tractat els
senyors Samper 1 Sheet.
La reunió de la Comissin", Mixta ha
durat de les cinc de la tarda fins a
les vuit del vespre. Terminada la reunió hm conversat amb els senyors
Corornines •i Nicolau d'Olwer, els
omals en 5 han dit que han continuat
l'examen del traspas dels drets reals
1 que en aquesta labor han arenen
malt.
—Terminareu aquesta setmana?
hem preguntat al senyor Nicolau
d'Olwer.
—No ho cree, pesqué és una labor
molt edita.
—Hi ha discrepàncies'
—Fins ara, no. Aneen d'acord. Alguna discuissió. pera res mes.

Maniobres a la Mediterrània

A MITJAN JUNY COMEN-

La II Internacional vol com-

ÇARAN LES CONVERSES

memorar l'assassinat do
Matteoti

NAVALS ANGLO-JAPONESES

GIL

ROBIES. — Ja ho saps que segues per a ml?

Londres, 3o. — Probahlement a ruinjan mes de juny començaran les converses navals entre els representants
d'Anglaterra i el Jape, teta segada que
el senyer Matsudaira ha donat la seva
acceptaria nficial per a les dites converses preliminars de la Conferancia
que salema de celebrar l'any 1935.
La vigencia del Tractat de Washingten acaba 'an y 1936. si cap nació-no el
denuncia en el curs de 1934, pera als
erriet ben inforrnats es creu que el
Jama premisa la iniciativa per tal de
fer-ho abans que acabi aquest any.

Corpus, visió tétrica de jales hometeres, crits d'odi i de dolor, imatges cruentes i el cant das Segadora
que acompanya el pas d'un calze
simbòlic. Fantasia popular. Exagenació d'uns fets reals.
El dia 7 de juny de 1640, conegut
per Corpus de Sang, no bu una diada de carnatge, ni una matança de
casteilans. Només fou una repetida
des avalots que feia dies se suceden
a Barcelona i a tot Catalunya. Aquest
ella. pera, prengueren proporcions terribles. Un ex-fadrí de l'agutzil Monrodon pegi unes punyalades a an segador que es resistí a ésser estorcollat I aquesta fou la causa. ben
casual, de la gran revolta.
Els segadors, que en gran nombre
estaven reunits a la Rambla, s'escamparen per la ciutat indignats i furiosos per la mort de llur company.
A grans crits demanaren venjanca.
I aquesta es la diferencia del moríment del dia 22 de maig amb el tumult de la diada. de Corpus. El pri- .
mer loa premeditat i alliberador dels
presoners. Aquest darrer ion impensat i de carácter venjatiu.
Ens diuen els documents que un
gran nombre de segador; s'encaminaren a la casa del comte de Santa Colonia, virrei de Catalunya. La casa
esteva guardada, i quan aparegueren
els segadors els feren foc i en mataren un. Els avalotats intentaren calar foc al palau. I ho haurien fet,
pera per fortuna els consellers de la
ciutat els pacificaren. No pogueren,
pesó. salvar les cases dels funcionaris del rei, Gabriel Berat i Gerau
Guardiola, les qual cremasen.
Per fi, els consellers dominaren el
tumult. Pera, quan as segadors sortien de la ciutat. alguns passaren per
la casa del marques de Villairanca,
capita general de les galeres d'Espanya. Aquest no era a la ciutat.
I els seus chats, que sentien els crits
dels segadors, quan els veieren els
feren foc i en mataren alguns. I la
fatalitat fax/ tal, que en aquests momema de confusió cligui el conseller
Josep Massana, que els acompanyava.
Per la multitud s'escampa la veu que
hacia estat mort. I als crits de -Venartea. que han mort un conseller!",
el poble de Barcelona se sume al morimen:. Fou assaltada la casa del marques. I perseguint els criats. assaltaren cases i convents fins a la Drassana. que també venceren. Des d'aquest montan, el$ esdeveniments
prengueren un carácter més marcada.
ment nacional. Pera el mes important de la resalta de la diada de Corpus és la mort del virrei de Catalunya, comte de Santa Colonia.
Aquest borne, pobre d'esperit i d'anima mesquina, intenta embarcar-se;
pera mal aconse l lat, anava diferint-ho.
I quan ho volgué ier Mu larca El
poble. que havia entrat a la Drassana,
obliga a fer foc d'artilleria contra la.
galera i les buques que esperaven el
virrei. I aquest pobre infeliç corria
per les roques de Montjuic, encara
que la sera obesitat no li ho perinetia. I - mig mart .' ca:gui a Sant Benmau. "pegant una sodregada de tot
lo cos sobre las rocas mes baxasa.
I aixf, fugitiu i perseguit per la clamor de tot un poble iret , morí el
tira de Catalunya. Uns Iladres que el
reconegueren, "Cap de Deul Aeò
el virrei", el coticen a punyalades,
Una mort de gallina —ell qui gallejara de dominar tets els catalans!
La causa d'aquesta revolta és clara.
Els mateixos consellers ho escriuen
al rei: "No poden/ pensar que los
baja ocasionats altra cosa que les oftenses tant grans que hala feces los
soldats de V. M. a tata esta provincia - . I encara afirmen que la culpa
era del rei, car no havia iet justicia
celan el poble ti ho demanava.
I si volern treure un senti t pràctic
de la revolta de to.to haurem de com.
prendre com san de necis els qui tots
moments parlen de ¡anides i san pessimistes. Els catalans de 164o eres.
un poble en linia descendent que deiensara les llibertats en naufraga Ara
son/ un roble ascendent que reclama
unes llibertats ' que ens Curen preses.
I com a poble, tenint la jovemut
favor ocurre, tenim una tensia desean especial que ens fa refractaria
als fracassos. I si llavors renceren,
que no podens esperar ara?
El nostre pohle, en el seu cerní
evolutiu ¡ en plena decadencia, ha
contemplat com dues dinasties podereies morir:1 per inepcia. Cataltniyi
lh restat. I és que el sentit de la
patria Pg una foro dinamica que ens
mou a ter, i que está per sobre el
tenues i les contingancies dels hu.
mans.
Manuel CRUELLS

Brussellee, 30 El periOdio
"Le People - publica una crida
del Con/0e Exectilio de la Internacional Socialista, la seo de la
igual resideix a Bruesdles, adreoda als obrers de tot el nión,x
perquA el dia 10 de- jony econmernorin atnb actos solemnes
l'aniversari de l'assassinat de
Malleoti i encoratjant els treballadors a la Huila 011 defensa de

Hidree de l'Aelon3utita Naval, ama rata ^1 port de Barcelona, que esperen ordrelt per a sortir 1 ajuntar-sa a
l'cquadra que estl efectuant maniobres a la Mediterränia

les Iliberlats publiques e ada citie
mas ainenaçades per l'onada fei-

xista.
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ES TRANGE

Demaneti

sobirà delYemeu
intelligència John Simon i Barthou exposen les accepta les condien la qüestió del
cions d'Ibu Seud
tesis dels respectius üoverns
Hl ha un principi

La

Conferencia del Deearmament

Sarre?

Jc.1 . — Lis rumor.;
negociac tomo iranioe riiati% e a al Sarre han
la publicad() de de-• •. ansidulanient
seinbla que
l'ilitelligens Cap IIC a e ni
espuLicr.s LIe
pel
referencia
proteeeid de la pobliteiö del

vanes

El

pastiiies

e

Comentaris

a l'entrada d'U.

Lis d n S.- usss a la l ' ornissi,i .2cn:ral
del Desannament continuaren ahir amb
01 uui nten's .
El primer de parlar ha estar John
SiIIWn. Cl out/ ha /ornar a demostrar
que --In g late rra no tot o no :o/ curendre quino is la irritable situació d'Europa. i que el que cal ahans que zies
es ossegura r una tati du radir ra. ocular
equivoes. La crisi que traressa la Conferhcia del Desa r mament
conseqüCneia dc les incertituds d . :Inglaterra. que
contimien tot i conzaceió del rearmamenr alcinany, rcconenut ahir ter ton
Neuratl: i tot. El eap del Foreign Of lier ha sostinqui rambi ell. la imPossibilitat d'as acord sense la part¡eipacjó
d'.41emanya l'en; si el Coreen del Rieh
Pusisteix ni el prophsit de n'u/tundee absent de Gine'n-a no u aquesta una rail
per a no !robar una fó rmula dentesa
'm'urdidora de la segurrtat. i Pasan. des.
Prés a un drsarmament oraducl, (cm bo
" roPcsat Litzinov, aue ha fin gid l'habilita! d'interpretar el pensamenf de toles
les dcicaarions.
Sinion
parla! de Locarno co,,,
exceiTIn pe, a la eonelusié, de Partes
anileas. Per3 ell
harta demostrar
c la Ca2r N,0 deis Comuns res:assa
civa d'arcst pacte. aug e Tot donar ten
a intrrpretareions direrses en el mentenu frie caliris atl iea r-1,'.
14 r:te
que Simnn ohstaeulirra d'arribar a un
agrfUiial oi.ri les frItA,ISIMitülS
7,- pesen dammit del ma rcrii britänie.
Pesprés de Sinron
Parla! Barlhou.
el ene de lista fraiteCs, fa eni trnetant de les resPonsabilitats
del Roi,-h tio ni ti fitremplidor de la
77 , t í del !radar
l'ersalles i de
ile 8 parle ginrhri. Ha a f intuir
que tia a rri'al l'h o,-a de decisions i ha
Posat en crid¿weia les contradieeions
1:n11w:id del ininisfre francl.s
rl tyrili onue ao,re .S. de les Y. si
frerassa Ii Conferimeia del Pcsantrament, hauria de fer reflexionar, erran,'
l'atesta temee ca és compartida Per nitres
coverns. Perh crean, /In es Col Cariar
4e le sor, ulterior de la Cr,lfirinda.
El arte ca l centidcrer ron, a renlircable és el proieere Lieriieno sobre
les orrawies dc Sra!fre'a t . .trilSi estahlir
les pala cap pnis lin ;n'irisa sentir Parlar de desormatrren!. Només ni,, acord
sobre la sequretat Mera ¿Mur-as I . C-

R. S. S. a

la Societat de

de Nacions: es aquesta la cau s a que
bacord del dia 14 d'octubre no pugui
aplicar-se.
Les potencies arribaren a un acord
basat en un sistema raonable, i si Alemanya no volgue donar la seva adhesi, ¿basta aixO per a abandonar
aquest sistema con ' a inacceptable?
No pot tolerar-se que existeixi una
potencia invisible i present al mateix
temps, que posseeixi tots els seus
drets i cap responsabilitat i que post
el set a la Conferencia del Desarma-

Naciona

Londres. — Telegr a f ie

lEta Caire a l'Agencia Reuter
de reunir el Cisell Mies vegades a que segons un comunica t saudm.
rany. La pròxima reunió ladra iloc liman del Yemen ha comunicat
a Ankara ei d:a 27 cractubre.
a Hm Seuil la sera decidida intenoiä d'executar totes les c uanLa U. R. S. S. i la saya
imposades per a la cesentrada a la S. de N. ::
. ai- id de les besul¡tats.

-

Posades entre la ro a de

l'armari, les pastilles d'aquest
Moszú, 3 15. — Sota el Mol "L'acosPer tant. Ihn Seud ha ae,2eilit
tament iranco-sovieric i l'obra de :a a prolongar la treva per un
sobó pur i finissim perfumen
pan", les nnIzvestia - escriuen que i'o- 'Mili determina'.
totes les coses que les envolten,
piniä de la U. R. S. S. acull amb saconcentren la seva flaira i en
tisiacció el discurs del ministre d'A- Arribada de vaixells a
usar-les tenen mes durada.
¡ere Estrangers de Eran9a.
nis , cefalritriument als 1 1‘\\*Aes-:
Hodeidah
Diverses potencies han pres la inipublieate. aquesta túrinula
ciatira d'invitar la U. R. S. S. a enLondres. 30. — Conmniquen
Ment.
rejulja la 1:H102i/tina (» venDesprés ha recordat el senyor trar a la Societat de Nacidas per tal d'El Caire a l'Agencia Reuter que
' d • una policia interna:7101ml
Barthou que amb el pla britänic slian de reforcar la sera Iluita per la pau segons informes rebuts d'Hudei.• .. gues. La Conlissid de
presentat dos projectes, i ha procla- i crear un front unic de lluita contra dalt diversos vaixells de guerra
A
conservaria tota Menta de
mat, una re g ada mes, que França les tedenzies de guerra. Aquesta ini- francesos. italians i
-iitats s,Lire el cas.
segueix fidel a la politica adoptada ciativa no ve del aiovern soviètic, com han ancorat en aquell port. mi
an9 c aer eidarä la data
en principi, política que esta basada ha dit la prensa estrangera, penó cal esta instal-lat el quarter general
cei pletur.it sense hav n r arribat
en Farticle ruite del Pacte i en la que el Govern iaci coneixer la sera
actitud,. positiva o negativa, respecte n le les forres expedicionäries
perfuma
part cinquena ciel tractat de pau.
aalis a uti a eo rd amb els
El Govern francés está disposat a de la iniciativa presa per i es altres seudistes.
elilS inleresi.ats.
potencies.
passar pcl pont (me vol estendre Sir
Uta; medis polonesoe posea la
Simoa cerniste que sota aquest pregunta de l'actitud de Polònia en
Una nota Hayas
pont no hi liagi una emboscada.
esguard de la Societat de Nac:ons. NOUS INCIDENTS A LA
— C utrltutiuitictil
Siva dit que la nota francesa del Pe ina si Polònia creu consolidar
S AGUDITZA LA VAGA CAP A LA COILABORA.
1 ll lia eireulat aquesta
dia 17 d'abril tancava la porta a la pau a Europa, no pot existir entre els
s-igons el qual s'Imuna
Ieuuhc lh C i i no ha d'obli ,,ar-sc que seus irueressos i eis de la U. R. S. s. FRONTERA MANXURIANA
OBRERA DEL PACIFIC CIO DELS PAISOS BALTICS
• u III t id entre F:ança
si França ha interromput les seves antagonismes tue justitiquin la in1 Pi sobre el plebisdit del
negociacions amb el Govern britänic quietud provocada per la inritació feKan- liar, — El Govern Itt'dà
30. —
Har bine. — S'anuncia que
San Frandsco de Ca: : -.
a estat a causa de la publicada del ta a la U. R. S. S. d'entrar a la SoHaya:: Crell rsa.
pressupos, militar trAlemanya, en el cietat de NaCi0112. La U. R. S. S. es avni e'han prodtrit nous incidents Dotze mil trehalladors porte del ha Iliurat als Governs tetó i esla dila intoninaniö
Pacific
han
rebutjat
les
proposicions
toniä un memoràndum en el qual
qual figura un augment de dos mil prou iorta per protegir les seres fron_ a la frontera.
u, o que. alinenys, es una
patronals per a arribar a un acord. es nianifesta que Lituania está.
Sembla que destacaments
dos-cents milions.
teres contra qualsevol agressor, cecelo arti,:ada.
Pel
contrari,
declaren
que
la
vaga
conAmb aquest gest, el Govern alemany Cl' aixii no dispensa de f er tot el pos- trufes russes han disparat
disposada a iniciar negociacions
negoelace.dis sobre el
semblava Que impnrten les vostres sible per consolidar d'una manera ge- tra dos vapore nianxüs, que no ;tomes ara comença.
clirectes amb els dits paises per.
-ontinuen ¡ n ha d'exel o uconverses i les centres garanties (Vean- neral la pau i la seguretat.
han fet cas deis senyals sovU,eztablir les condicions de la.
p.issibilit al d'un m'ovil.
Berlin, 30. — mes cale la Con- tire.
cuciól A partir del 4 d'octubre he reeollaboració entre els tres Escija arribat
cobrat tota la nueva Ilibertat i utilitzo ferencia del Desarmament l'opinid aleVuit canoners soviéttes han estats blues, per a la qual cosa
sitiii,
manya s'interessa a l'actitud de Rússia, till coneentrats als vollants de CONCESSIÓ DEL SUPLICAla me y a iorca rearmant-nira<
s'invita els dits Governs a enEl senyor Barthou lii fet restallar al sol projecte d'entrar a la S. de N. Blagoveschenk.
viar delegats a Kawnas.
TORI
DE
FALCOZ
després que mentre França redui en i al seu acostament anib França.
Un discurs de Von Papen
Als centres governatneutals
1933 ICS re yes despeses militant en un Aquestes perspectives són considerades
mon
eri_
-- En Un ilISCUI-c
es
Alemanya ha augmentat les seves en un com a naves tenmtatives d'encerclament looals 110/0 ereti que
Paris, 30. — La Comisen.) pardavant els
rica la situació creada pele reu; per /G0 i torna a recluir-los en 1934. d'Aleinanya llom fa observar que
ir la premsa es33 pe: IDO i les de la seca aeronáutica prernsa anglesa parla d'una coalició con- rente eedeveniments, degut al fet lamentaria ha concedit el supli- UN DIPLOMATIC LITUA.
_ .a. el vice-eanceller Von
tra una U dues potencies. Aquestes diles pie les tropes soviètiques dispa- catori per a processar el diputat
en un 16o per mo.
NES BUFETEJAT PELS
la qualifioat el plebiscit
Despres de Ilegir aquestes estadisii- potencies 5, - -n Alemanya i Japti. Japó m- ren sistematicament cohtra tnls 3t. Fale-z.
ines vindrá en segona linfa, car el seu
ques. exclama:
s :nre d'absurd.
maiixiis que naveguen
H1TLERIANS
conflicte
anah
•RUssia
no
sembla
agten¿Qui nega a la patria de Kant, de Goeeri111riu Amor.
the, de Bach. de Beethowen i de \Va- jar-se. Les negociacions respecte al fer,ii -le obligar a una gran
el ASSASSINAT DE LEX -COque
ha
al-legal
inalaltia
La
gner la potacia d'esperit i la igualtat rocarril de la 31anxúria comeneen
. selze anys desprds de la
sovietic el privo
Kawnas, 30. — L'Agencia Ella
necessària per a la vida s o c i al? ¿Qui i hi 111 certes lxissibilitats que reixin. Aliso' general
a Col-licitan d'una part
Daltra pare Japó n'ante bones relacions de contestar a la demanda nmtr- MANDANT DE L'EXERCIT comunica que el secrtari del
antenaça Alernanya!.
que
uh-conciutadans
Consolat de Lituania a KoenisDesprés de recordar que en tots eis aniti Franca. Es, dones, Aletnanya que gn-mira d'excuses que ha estat
frIerrcennl
hi pertanyen.berg. quan passava allie per illt
DEL TIBET
discurses pronunciats ahir i aviti la idea seria mesa per la politica iranco-russa. f o rmulada sobre aquests ineiresGinebra.
30.
—
En
obrir-se
la
allra
rae',
e
tendencia
de
Fencerclarnent
leelatat,
Jr
La
.
dents.
de la se g uretat arareis cnni Una condicii;
carrer eentric de la dita ciutat,
c1orern a le n a ny u,. poilria si ó celebrada aquest maní per la co- inseparable del desarmament, afirma .itie manya és evident — escriu la "Deutsfou bufetejat per no hacer saSimia. 3i — Sha rebut la noche Alleerneine Zeitung -. Una politica
szinranti 0 s que sol- missiO general del desarmanient,
no es conejera ni con/ Ull
Pur
ludat a la manera hitleriana
el senyor John eran a un desillusionat; no espera mi- exterior verament alemanya es mis diticia d'haver estat aseaseinat
. 01 ri,.vern franri , a. i ha pronunciat un discurs
passar tina manifestació nazi.
Simon, Cl qual ha subratllat la graen qué fOu
bing 5 hIt u, ea-coniantlant en Cal,
• lien que s'in-Tosa la ne_ vetat de la situa•-ió. afirmant la ne- tades, perla na creu en la fallida de la ficil que mai. Des deldedia
PITA
ROMERO
VISITA
El dit. secretan i resulta, antlzi
sedrets
hern
qüestió
de
la
igualtat
Societat
de
Nacions;
entre
els
optimisnoticia
Tibet.
La
de l'exreit del
d'un ar . ..rd amb França necs s itat d'arribar a un acere' interalgunes erosions i amb les une-.
canti recte que ens ha pertat
guit
un
luta
i
els
pessimistes
desespetes
abs
,
abans
din
que
Lhasa,
i
le fer del Sarre un veri- nacional sobre els armanients, acord
HERRIOT I DOUMERGUE prové de
rats cal deixar el passeig als homes a les proposicions practiques dAdoli
,l i deser assassinat li forma arrati- res trencades.
p 0 nt entre les diles na- que no es possible cense la partici- que
Hitler aprovades per 3lussolini u M'orolen
salvar
la
liumanitat
en
la
pau
eals els ulls.
d'Alernanya.
paci ó
/:ni:des legitimes per Anglaterra. El
Pilara del problema de la eguretat i per la pau.
La vietima era un home
null sap tan be com nnsaltres que en
El ministre d'Esn
r
Bar3
—
Parle,
Les
darreres
paraules
del
seny
Sir John Simon ha declarat que 31
hi ha retirada possible. tat espanyol. senyor Pita Rome- gran influhicia davant el difunt ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
Una incerpe!lació als Coaquest
una
gran
hart
estat
acollides
arn'a
thou
r
practic
una
o
sea judici ti mes val
La "Frankfurter Zeitung - cren que
muns
ha visitat aquest mali el Gran Lama. L'assassinat semempresa limitada de earantia de se- ovació.
RUsida busca a utilitzar per a ella una ro,
dlidltat ron- guretat, tal com el Tractat de Locari
s 1 re sense ca - t era. seny, ii bla el resultat de les intrigues
ni
in
roc
De Catalunya. — Bisbe, 3 (II a 13).
Er
preitettra
era que li O. propicia.
del nou partir, que es cada dia
, eenyär Cayser, recollint no que una garantia noca illimitada Els discursos sein transr ecu 11 -miel , amh el qual ha parlat
del
desarmarnent.
que
passa
en
Joventut Socialista de Barcelona.—
importa
:1
a!
TibM.
cendentals
mes
i
universal.
.r d'una part de l'opinio
ola i les possibilitats del qual semblen brettineut,
Rambla de Santa Mónica, 29, segon.
El Govern angle s —lla afegit—perha
propona
hi
ha pregunta t aques,.a
La reunió celebrada aquesta tarda Mis i mes n'ir/in/es. Si
A la tarda el seny0e Berriol
(Oberta al públic tots els dies feiners,
suadit que els perills que es concrea la Cainbra dels Comune ten a Europa exigeixen que es doni per la comissió general de la Confe- sicions franceses a Ginebra la c n nfe- liii estat a l'.11nbaixada per tal
de set a nou de la nit, Diumenges,
la de tornar la visita ministre
...ier ministre Times me- un pa, cap endavant. creu que el rencia del desarmament, lia revestit rincia slaurá d'ajernar per salvarcrnREPRESA DE LES CONVER- d'onze a una del mati)
importancia que abir.
cara. La renimcia decisiva a tota
,sliauen adopta! pur tal punt de sortida podria ess
er, a !a re- mis
En efecte, els discursos dels dele- verci O seria una densa contra Ginebra, es pa nyol.
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
:1.!Aiur l'autoritat de la Co- gada el memoràndum angles de 1933
Pila
Romero
ha
viEl senyor
gats angles i irancès es consideren
trn!'aria dificilment Vassentiment
SES COMERCIALS ANGLO- Acadimia de Eones Llerres. — Car
.. de govern al territori del i el menicranduni de les cinc pnten- :oil .' els mes transcendentals que que
sita' també aquesta tarda el pred'Anglaterra i Italia.
des.
ren del Bisbe Caçador.
elan pronunciat en la Conferencia
sident del Consell, senyor DouFRANCESES
Adlnic podrien concertar-se tense durant aquests dos anys.
Mac Donald li
Academia de Medicina i Cirurgia.—
mergue.
.
'ords
internacional;
sobre
.
tardança
a
A la reunió d'aquesta tarda ha as;;en que no podía ter la guerra química publicitat pressuCarme, 45,
ió
d'Espanya,
el
.1 n ció el niat eia dia en postaria i sobre la creaeirí d'una ea- sistit, en representa c
Londres, 30. — Les converseb
Pedagògic Experimental -1'r
El dol per la mort
senyor Salvador aladariaga.
de la S.Jcietat de missid permanent de desarmarnent.
:
anglo-franceses, que n essera de Dalt. 71.
reunetv en sessi6
El senyor Sinton ha suggerit la ra- Comentarla francesos
ANGLATERRA ENVIARA torete suspeses alguns dies aballs
de l'almirall Togo
Academia Catalana de Selles Artil
- u per oil:par-ce ir a- tificació i posta en vigor del comede Pasqua, han estat represes
6
de
primera
sessi
ni
de
inza
relatiu
a
la
fabricació
i
trala
Paris, —
imptr.
UNA NOTA ALS EE. UU. uSult a l'Oficina del Board of de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
fic d'armes i municinns de guerra, i la comissió general de la ConferenTrade, 1 seto portades a cap per nou a una). Especial d'Art i ArqueoToquin , 3 0. — La mort de
ha a-nthat afirmant que calia introduir cia del Desarmament ha confirmat l'almirall
Togo ha impressionat SOBRE ELS DEUTES DE experta comercials le bits dos logia.
Els catOlics dernanen 9arealitats en eis ideals de Forganisme plenament que la idea de la segures
t'en:les
dolorosatitent el país, a desgrat
Social i Industrial. •—•
paisoe.
tat domina completament el debat.
,pie ja fa mis quants dies
GUERRA
_.
_.
rote el
número 187.
"1-ie Temps" i gairebé cota la premde
nna Dele- El discurs de Barthou
sa del mati constata aquest fet amb ien perdut les e:;peranrüs
D'Arqueologia (antic Palau de
salvar-lo a causa de la gravera'
calolics del
En acabar el seu discurs Si:- John satiaiacció. "Le Journal des Debats"
les Arts Grafiques del Pare de
in.
111:1E111
seva
que
dintre
reconeix
que
no
hi
ha
desarmarnent
de
la
lamcires,
30.
—
S'assegura
PROTESTANT
UN
PASTOR
uctuainient a
• r. s
SiniGit, ha pujat a la tribuna el ini1.,..\::Mmia Reng o comunica que 2 4 hores sera trainesa Una nota d'AnMontjuic en cure d'installació).
unir i tel- meni- nblre francés de Negocis Estrangers, possible sense l'organització de la
ti .;
seguretat.
ls Ini i ra II ha mort víctima d'un glaterra als Estats Units sobre els denRELLEVAT PELS NAZIS
D'Ilistbria Natural.— Rambla(
11
de
la
Scieietat
senyor
Barthou,
el
qual
ha
reconegut
- del 1 . ,, , u
.
de
guerra.
ha
exposat
agitesgola.
tes
la
n -iii er
Mr Henderson
s,ds Toril els oradors que l'havien precedit
deis ESIUdiS, 3 (Acadtm¡a dd
Nimions que PI
Togo
va
ésser
qui
ta
tesi,
que
ha
estat
defensada
seinllana
creu
que
el
ministeri
britSmic
L'almitiall
en el ras que exist r i- en Fils de la paraula, la gravetat
ha discutit el test de la nota en la re1..irunmNioli. du. — El pastor Cidnoiesl.
va destruir resquadra russa
l'actual situació, i ha insistit sobre els pre per Erança.
Ele diaria examinen la intervenciú ;iiglies del Japó durant la guerra unió d'aquest mat.
...nad e s fiar:0111es.
.
d'Althaus ha estat rellevat de les
problemes que aquesta presenta per a
opinió
de
En
senyor
LitvinOv.
Es
probable
que
Mr.
Chamberlain
faci
Fesdevenidor de la Societat de Na- del
seves funcions a conseqiii•neia 111111111111111111111111111111111111iii111111131M101111.1111111113
russo-japonesa. 'renia Ulf anys.
cions, que ha compta sempre i con- "Le Temps" els pactes regionals
El Govern ha acurdat dedicar- una declaracid a la Carnbra dels Co- d'un sermo que va pronunciar
EL BATIBULL DE LA tinuara comptat amb l'adhesió i aje d'assistencia mútila proposats pel seaquest assurnpte.
Llegiu cada dijous
mutis
sobre
ainh motiu de les festes d Pennyor Litvinov, identics ale que ha Ii ftmerals naeionals.
del Govern frances.
Berlín, 30 — El minishie de
tarostes.
MIRADOR
POLITICA ROMANESA
vingut
reclamant
França,
no
constid'enumerar
els
punts
en
Després
lieichsivehr. general Blomberg.
,leciara que el que França coincideix amb el Presi- tueixen una punta entra Alemanya. tI
la
i
Valruirall
Reader.
iiap
de
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La cerimónia oficial de l'enterraAlernan>a ha abandonat la Societat retat abans que la del desarmarnent.
quat no ha aceept,it.
n lifunt j especialinent la seca in- ntent de les victimes de la canstroie
l'el que fa a la proposi:ió del se- tervenció
cut lit guerra russonyor Litvinov, d'una Conferencia perde Lipostey [hidra lloc avui, a les
marnent del desarniament, els diaris japotteSa.
dotze, a l'esglisia del citat poble. El
e; pregunten si no seria un organisGovern espanyol ha enviat dues amme en competencia antb la Societat
buläncies per al trasllat de les desDEGUT A L'AUGMENT CONSTANT DE VENDA
de Nacions, per? Vds reconeixen que
palles ile les victinleS a 3Iadrid.
DELS BOTELLINS DE VERMUT I ESPECIALIamb aquesta proposició Rússia ha vol- LA TENSIÓ ENTRE ELS
gut manifestar que desitja col-talionar
• ATS MARTINI I ROSSI, NECESSITEM CADA
en l'obra de consolidació de la pan. NACIONALISTES MALTEDIA MAJORS QUANTITATS DE MONEDETES
SOS 1 ANGLATERRA
CODOS I ROSSI VISITEN
DE 50 CENTIMS PER A EQUIPAR ELS 'TAPS
Entrevistes de Barthou
AM3 OBSEQUI, I A TAL OBJECTE A TOT
Ginebra, 3u.— M. Barthou ha conEL SENYOR ROOSEVELT
30. — La ti\ autor exis',erenciat aquest mati amb el ministre
AQUELL QUE ENS FACILITI 25 DE LES DITES
iugoslau de Negocis Estrangers, se- teta entre Anglaterra i els hiaMONEDETES, ULTRA EL SEU IMPORT, L'OBSErionalistes lintIlnUL I S ha augniennyor Jevtitch.
QUIAREM AMB UN BOTELLI DEL NOSTRE
Washington, 30. — Els asiadors
3f. Barthou ha esmorzat ami) el litt considerableinent a cuneeministre polonés de Negocis Estran- quimcia lud thseurs pro:mina:O Codos i Rossi han dinat aval a l'AtnEXQUISIT VERMUT.
FONT SÄNT ALN.kr pourerrs- VALLCARCA NinCELOIA
gers senyor Sede.
darrerament pel general Canip- baixada de Franca. Despres han anal
VERMUT MARTINI I ROSSI, S. A.
dipositar una corona a la tonlia
lic II,
Rambla de Catalunya, num. 67
Reunió del Consell de l'Endel
soldat
desconegut.
DE l'AULA
El governaibm condeinnii, en
Tot seguit slan traslladat a la
teta balcánica
?feote, les artivitals d'aquells Casa Blanca, on han estat rehuls
DIGESTIVA
El Consell de l'Entesa balcäni:a va eleinents de la pi-Miden') que Cei senyor Roosevelt, que els ha acollit
PURA
celebrar ahir la seca segona reunie preocupen mes de mirar Italia cordialment Id han Ilitirat una tarja
sota la presidencia del senyor Ma- que de servir els interessos postal timbrada ami, el segell eche-cal
DIPOSIT 4111181AL PARIS, 114 •• MI?. 77410
sinira.
de la travessia de FAtlantic.
d'.1nglaterra,
ço • -- altres acords es va prendre
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Pels Centres Oficials
▪ •ENERALITAT
Presidencia. — Ahir al migdia
conferencia exteneament ama, el
president el senyor Grau assana.
A continuació el aenyor Companys fou complimentat pel cap
cels Semeterits, senyor Perez Salas.
També el visita el senyar Soler j Dainiansa
ComIssarla de Governació. —
Ahir al mali eatigue a la Conselleria de Governació l'alcalde
de Manresa amb l'objecte de saludar el senyor Selves, el qual
segueix matan. De passada va
celebrar une conferencia amb el
secretar) particular del conseller,
senyor Urriola.
, Els periodistas li preguntaren
quin cura seguia la vaga de cambrers i de cuiners. Els digué que
seguia en el mateis estat.
Els "Iloy - seouts". — Va visitar el senyar campaays ei si.nyur
Benet, deis "boy-scouts" de Barcelona, el qual Ii !hura el liantenament de preaidenl honorara de
Forganitzari6, j el va invitar a la
¡nauguració del nou local, el diesable vinent a la nit.

Les "Mas" a la Generalltat.—
Aconipsnyades dele senyors Torremader I 31aasip han estat rebudes pel senyor Companys les
senyoretes representante de Cata
lunya, Baleara Barcelona, en el
concurs de bellesa.
El senyar Companys imposa a
Mias Catalunya una medalla.
Departament de Treball I
Gbres Públiques. — Ens comunica el conseller de Treball i
Obres Públiques que el conflicte
que eslava anunciat a la casa
Grober, S. A., de Girona, que
amenaçava de portar a la vaga
els obrera de la dita inthistria,
despree de celebrades diverses
7191111011.5 entre les parte intereseadee ha estat arranjat a Plena
sati.sfacció de patrons i obrers.

des de generes, el canceller
gressos, Dearanses i 1'9102110n:
Municipal reaarda novament,
per darrera N'Aguda, que >era
complert amb tot rigor el preeepte fiscal establert en l'Ordenatiaa correspotient, que impoaa
triple (piola als tats anuncia, i
que de cap manera aela perlita:que aquesta puguin restar coltocats mes de quince dies, havent -se recordat tambe l'exacta
compliment de l'expressat precopie a • les ofieines muniripale
C Oil) pe lenta.
Concurs per a les obres de
l'Escorxador.—Per una caillusin
involunl aria del Negueial corres.
ponent fcu Iliurada dilluns a la
preinea usa nota que dunava
cumple d'haver guadal expoaal
al públic el plec de condiciona
per al concurs del transport de
carns de l'Eseurlador, en ',loe n 1,la que, per a subsanar aquel'
errur, donem a eontininiciti:
"Ala efectes de rarticle 26 del
Reglament sobre obres i aerveia
per a entitats municipals. i cracord anda ranunoi inserit al ButIleti Oficial de la Generalitat de
Cataliniya, de data 26 del corrent, es fa públic que lins al
dia 7 de juny reatara exposal ale
baixos de la Casa de la Cantal el
idee de condicions que ha de regir la subllasta de les ubres urgents que cal efectuar a liscorxader per valor de 372.06.1.44
pessetes, aprovat per latjuntament de Barcelona en sesaió
eanaistorial de data 27 de gener
darrer. Duran( aquest tarmini
podran formular-se en Al dit
ptee les reclantacions que crepula per ronvenient, i passat el
ella indicat no eare ja aleas cap
reclainiaciaa

Subhasta d'obres. — El dia
del mes de juny vinent, a les
dotze del !tutti, lincha 'loe a la
Casa Consistorial la subhasta da
les obres de cobertura del Bogatell a Fenereuarnent atab
Unta de 31. S. A., substituint eta
trama encientes actuals per 'loses de forinigó armat.
COMISSARIA GENERAL
El plec de condicions. pressuD'ORDRE PUBLIC
post 1 plans que t' a rmen part del
projecte es troben exposats
En e' vapor "Cabo San Anto- Negocia' d'Obres Püldiques de la
nio" arribaren ahir al niati al Secaba Administrativa
nostre port quatre individus
nacionalitat espanyola anomenats Severf Martin, Gil Mareira.
Fidel Alvarez Alvarez, Pere Gonzalez Fenal:idea i Josep Miranda
Rodríguez, expulsats de la Repúbliaa Argentina pel Govern CAUSES VISTES AHIR
d'aquel' país.
Els expulsats foren posats a
'disposició del comissari general
A la Secció Primera i a perla tancada, havia de veure's una causa per
d'Ordre Públic.
abusos deshonestos contra Pascual
* La pedirla va recollir 2.000 Iranzo. Va é s ser suspesa per no haver
exemplars de "El Socialista", el comparegut la perjudicada.
qual havia estat denunciat.
* A la Secció Segona i pel tribunal de jurats, es va veure una causa
calina
Didac al:rete, per un rotatori
DELEGACIO ESPECIAL DEL
a "La Criolla". El fiscal va eetirar
GOVERN DE LA REPUBLICA l'acusada. El processat va esser poeat en llibertat.
A CATALUNYA
* A la Secció Tercera es van
Ahir foren expulsats. per In- suspendre els dos judicis que estacen
-deaitjables Nema Pasv n . Auznst assenyalats.
Kippeinan, Oscar Usbulm ¡ Frie* A la Secció Quarta esteva asdrith Friedberg.
senyalada la vista afana causa contra
Caries Alzina, el miel esta acusar d'un
delicte d'assassinat frustrat contra
AJUNTAMENT
l'encarregat de lee obres on treballava
Tore116.
Com sigui lile el seu advocat deCentra les IlquIdaelons simufensor
va sollicitar que el processat
lades. — Cero que s • ha ,,aaeavat
fas
reconerut pele metges , tenue no
qua a desgrat es rardre donada
alguna establiwenls p . ere inlits tenia completes les iacultats unen als
la Sala hi va acced;r , i va ordenar
peraisteixen aneara a collocar
u. e s fez una informada, per tal de
anunaia de liquidaeion‘;
‘eher si era cert.

pla, on pudran ésser examinnt's
P er les persones que els pugin
interessar prendre part en la
aubhasta.
Les proposicions per a optar a
la repetinla subliasta nauran
lliurades f¡ns a les den
de) Matí del mateix dia fixat per
a la subhasla, d'acord ueb els
anuncia inserits al BuIllell Oficial de la Gene:milla!. de Calalunya dels dies 15 i 20 del mes
que Solo, i s'ajustaran al pira
de candicions i a lee florin e s que
el prinaer dels dita anuncis estahie
Ll pressupost d'aquesta obra
ascendeix a la quantitat de pesseles 127.10525.
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90 DE NAVA DE 5E94
Dominen pressions relati rament
baixes • gran part de nesst d'Europa
I nord d'Arrice, que pertorben el
temas amb notable augment de la
nebulosltat 1 es registren tempestea (soladas.
Les enes presslenä constItuelzen
un anticio16 eintrat als Pelaos B. Imea, que dóna lloc a bon ternns, des r.
de les Illes Eiritniques fina a nzu'opa central.
DEL TENIPS

A CORPORATIVA

i jutjats

Ahir al mati, i amb assistencia de
tots els magistrate, jutges, nscals, i
de tot el persona:. es va celebrar la
Presa de possessiO del nou prec:dent
(lee l'Audiencia senyor Lluis Emperador.
La cerimònia es va celebrar a la
Sala de Govern. le, va dallar posseesio
del canee el magistrat mis antic. se
usar Iturriaga. el qua: va rebre le
promesa motocolaria.
Després el senyor Emperador va
donar possessió dels seus carrece
tensare Manuel López Avilés, presideM de l'Audiència Provincial. Ignasi
le Lecea i Unís Pomares, de les
presa-lene:es de les sales primera i
sc zzona. respectivament, del departa
ment
Els dite magistrat s. després d'haver
are; p osses s ió dels dits carnes, van
éter fr. 1;jtatt 1 complimentats pele
seus companys.
* Pel Jutjat número catorze s'ha
declarat dos el sumari que s'instruia
contra Josep Dieni, per atemetat contra els g uardians de la presa. Esta
reelies a la Presa aiodel.
S'ha aclarit que el veritable nern
tautest subjecte is el de Frezderie
Fernandez E aranjecla, i que està reclamar des ale Portugal per diversos
debeles de sang.
* Vicent Gasten va denunciar que
de casa seva, al carrer de les Corte
Catalanes, li havien estat robades 600
nessetes en metallic. Na sap qui pot
esser l'amar del rata ten.
* Le paliria va pesar ahir a la
el:s p oeieiä del Jutjat dc guardia Ignac
del Amo Petit, per haver-se insolentat rantra an guarrEa tuba al Passeig
de Gracia, després d'haver-se negat A
traellader reuma-naba al ,Fracit, tat
rem aquell ti havia ordenar. El setmari cera tramitat pel proceda/leen
d'urgencia.
*
Per isser Corpus, avui. no se
celebraran temes a l'Audienala.

El proper dissabte, a dos quarts
quatre de la tarda, celebrara Junta general ordinaria la Unió de Companyies
.Mercantils (Federaci6 Espanyola de Societats Anänimes). al seu estatge social,
Traialear, 14. pral.

Gradó Forre
ADVOCAT

Divorcis. hereitcies,
plets
Plaça Universiiat, 6, pral.

FETS EIVERSOS
Al carrer de Pelayo, davant la casa
zcae porta el número ea, un canto,
que va fugir, atroeellã un noi d'uns

vuit ans, anamenat Josep Zaragoza
Roca, i Ii produí ferides tant greus.
que va morir al cap de poca estona
aehaver estat conduit al dispensar' de
la I r niversitat. El cadiver tou trasIlarlat al dipòsit judicial, per ordre del
Pitee.
— alentre es trohava trehallant
en Ulla casa en construcci a del carrer
le Lope de Vega, el paleta Pere Caparras i alartinez, (le 19 anys, que vin
al carrer del Dos ile Maig, 210, baimis, tinque la desgracia de caen', i
causa una forta contusid a la regia,
lumbar i erosiono i contusione. a distintes parts del cos, de pronastic reservar. Fou auxiliat al dispensari del
Teulat, ¡ després pas s a al seu

Cursos iConferéneies

revisor de comptes, Joan Minguer;
vocals de la Directiva, _loan A:ave.
'Ira i Joan Santamaria; vocal de B.
hlioteca, Joan Givanel.
Compromissaris per a l'elecd6
president de leateneu, Rafael Mora.
gues, Märius Aguilar Tomás Reig
i Llop.
&caló de Belles Arts. — President
Josep Dunyach; vice-president, Jan.
me Paliissa; secretara Feliu
vice-secretari, Francesc Canyelles; re.
visor de comptes, Josep al. llamees
i Puig; vocals de la Directiva Xa.
vier Nogués i Carles Capdevila; va
cal de Biblioteca, Josep Corle.
Cempromiesaris, Aureli Computan;
Ramon de Camprnany i Xavier Cuja,
Secció de Ciencies Morals i Pela
— President. Miquel Barbera:
v:ce-preeident, Rossend Fartages; se,
cretari, Pere Casagran; vice-secretar
llenad l Sagnier: revieer de comptes:
Eduard Ragasol; vocals de la Ditet.
tiva. Eetanislau Duran-Reynais i je.
sep Barbey; vocal de Bibaoteca, Jeae
Casanelles.
Compromisearis, Antoni Boalar
Selom, Lluis Joven i Nonell i Jcal
Unid Valleitea.
Secció de Ciències Exactes i Na.
turals. — President. „Tosen al. Boell
i lacbot; vice-president. Ricard Meraques; secretare Josep Poch i
quer; vice-secretari, Domenec Cena
mines i Prats; revisor de comerte
Antoni Bosch i Ucelay: vocals de a
Directiva. Juez ('ahnt i Pere Deze
go: vocal de Biblioteca, Saa..a.a.
Ventoea.
Compromissar i s. Pau E. Cirera. Ja.
sep Gifreda u Francesc ladaea.
Secció d'Agricultura. — Prez z•-e
Josep Ba:tá R. de Cela: vice . z .
delta Esteve Salavert; secretari. c..
Itistiä lzal Iglesies: vice-secrea-,
_loan Bofill; revisor de comptes.
gust alatons: vocals de la Dire.a...e
Joaquim Ventalló i Alfred Dorca: ta.
cal de Biblioteca, Rafael Cusi.
Comprontissaris. Ramon Casamada,
Salvador 'faya i Rostend Llates.
Secaba d'Indústria. — President. Je.
:ep Llimona i Benet; erice-presiden;
Emili Rotllant: secretare Muden
Gual i Mora; vice-secretari, Dalinau
Domi ng o Purroy; revisor de comptes,
Josep Domingo Purroy: vocals de :a
Directiva David Ferrer i Valles i
Josep Bardolets vocal de Biblioteca,
August Malvehy.
Compromissaris, Josep
Manuel Taeis i Josep 31. Carles-TaSucia, de Cornerç. — Presideat
sep Sunyol i Garriga; vice- pres'ea.
Joan Cortes ¡ Vidal; secretare A--..
Baixeres: vice-secretari, Pere Re --•
tas: revisor de comptes. Frac.
Ruegues: vocal,. de la Directiva, je,
nie Fonolleda i Joan Terradelles; vaca; de Biblioteca. Josep M. Ginesza.
Compromissaris, Joan Rebentis, Igcasi Erichs i Ignasi Armengda.

A LA JOVENTUT D'A. C. R. DEL tivals, i representaren sengles obres
DISTRICTE IX
catalanes pele quadres escènics propis. L'Echare Infantil de Dansaires
Conferencia de Francesc Pi i Sunyer nwa canaonJ arnb gestos i ballets; la
senyora Ramoneda de Ruiz
Sobre el tema "L'home del carrer soprano
un enfilall de cançons catalanes
davant els problemes politice ¡ eco- cante
el doctor Ramon Esquerrà Parla
i
nämics". Francesc Pi i Sunyer ha
dele aspectes cabdals de la lírica en
donat una interessant conferencia a la
Renaixença catalana.
l'estztge de la Jeventut d'A. C. le.
"Ressorgiment "Catalunya i
del districte IX.
-Hora Catalana" escamparen en arti.Adverteix de bon començament que cles
i conferencles radiades la hietOria
mancar de condicions orateries i
relleu patine, rauditori no batirá d'es- del nostre Renazernent, i tots els peelle La Prenperar de les seres paraules ni un en- darlics argentins, entre
- "La Nación - , -La Razán a , "E!
senyament ni unes directrius de con- sa
- i d'anees
Mintdo
,
"Caras
y
Caretas
ducta, sind unes impressions, borne
articles ¡ noves extenees
del carrer com ie , de com reacciona publicaren
le
tots
els
actes
parlant
del
costee
aquest davant els problemes anlitias
Renaixement.
i econòmics del moment.
La Festa Magna de! Teatre CerAquestes impressions no seran in- vantes,
ame, assistencia de totes les
perquè en un regim democràtic autoritats,
fou la repeesee.aeió de
lee reaccione de la mama es traduei"Cura de moro - . "L'Anee :- v i gila xen en els canvis de significada) i
i
"Qui
compra
maduixes a ; l'Oda a
orientació politica dele governs, i és
la Patria - , dita pel rapsoda Joan
per tant convenient eemdiardes d'una Segalá;
una conferencia per José Lear,
manera objectiva cense les deformaargenti. saltee "Teatro
cions ;asuele premies dele dirigente Pagano, critic influencia
en el teatro
catalän
y su
politice iniluenciats per les pressions argentino,
i unes caneons interpreque dels eeus partits reben.
mudes
per
l'Once.
Catala,
la baRecorda roptimicrne del poble en tuta del seu ineetre Leeizsota
Fontova.
aquella histórica tarda del 14
de l'any 31, i cual que poca cosa que- Finalitza la j'esta amb "Els Segadora"
VI-limite argenti.
da d'aquells entusiaemes, no hi sera
Clogué la commemoració un apee
de mes una critica serena de la situada, actual. 'aquesta, des del pent de de germanor catalano-argentina, en el
vista politic, e s trágica perque la Re- qual un nombras estol dantellectuals
i patriotes d'ambdues nacions bornepública es troba mediatitzada pels re- natjaren
el noctre Jeroni Zanné per
publicans del in d'abril, pels monärla seca obra renaixentista a les plaquic$ de sempre i pele catalanistes
nes
de
"Joventur.
d'ahir, perque Lliga Catalana, després
Acaba el conierenciant regraciant
d'alai de la Llei de Contractes
gestes deis catalans d'Arnerica i
onren, no mereix altre qualificatiu lee
demanant
que el poble ¡ el Gavera
o el d'armen ntol: Trenta arce o
la vida d'un jugador -, que ha danter- de Catalunya vulguin ajudar amb la
seva
cooperada,
i entusiasme l'obra
pretar-se com a nema anye de politice catalanista inalbaratate. destruits abnegada i constant dels nostres
germans absents de la Patria.
per una jugada desafortunada.
En Tordre codal. els continuats
conilictes de treball promoguts en la L'ESCULTOR GUSTAVE VIOmajor part per atacar el régim, han LET A CONFERENCIA CLUB
enervat per igual eis treballadors 1
;a massa neutra.
Com a continuada , de l'excellent
En l'ondee econòmic és on el conferenciant veu la latee seriosa difi- programa que dimane el seu curs de
primavera
actual ha desplegat dintre
cultat perque no pot oblidar que can
seves activitats culturals rentitat
émer ele problemes econòmics, menys les
Conferencia
Club. ara te en organitagreujada que ara la enlució de tot zacire una sessió
per a eiectuar-se la
el man, en aquest aspecte. els que
van promoure l'entonada de la Dic- setmana entrant. i per a la qua l ha
estat invitat a ocupar la tribuna. com
tadura.
a cenferenciant. al. Gustave Violet,
Els bornes de la República —enten notabilissim escultor francès. i presicon! a tale els governants del bienni— clent, precisament, d'una entitat gerhan procurat resoldre o afrontar an:a
Conierence-,
eait molts d'aquests prolzlemee en els mana. "Les Afilie de iala gran cultumoments en que el canvi de regim i de Perpinyä. Coneguda
ra
de
l'artista
Gustare
Vioiet.
és d'esla poeada en marea de la Catalunya
autOnonia era mes dificil, pena cal perar que la sera dissertació a Barque tant dirigents com dirigits ob la- celona, on compta amb bon nombre
r/un que la seca iormacici doctrinal ha rradmiradore, es tara intereesantisestat ieta en l'oposició i que donin sima.
PER A AVUI
als seas actes governats i a les seves
LES NOVES JUNTES
reaccions de la maesa demòcrata un
DE
L'ATENEU
BARCELON£S
sellen de reeponeabilitat constructiva,
_—
que es rúnica manera que un poble
Casal Nacionalista d'E. R. de Ca.
Resultar de les eleccions reglanien- tallanya 1 Baix de Sant Pere, 35. eeesegueixi sense iones dificultats la
de
maig
efectuades
a
Mea
tarjes
del
ruta que li marquin els seus destins
cipal). — A les 22, conferencia per
l'Ateneu Barcelonés. Senyors que Carlee Soldevi:a. Tema: "La vale i
Això és possible, naturalment, amb exerciran carrecs durant el curs de els llibres".
iii govern d'esquerra. i ho prova el 1934 a te3e:
Centre d'Esquerra Republicana del
Secaba de Literatura. — President.
:et que actualment a Catalunya hi ha
II (l'apioles, 27). — .\
mes tranquillitat. mes ordre, mes au- Josep al. Löpez-Pieze; vice-president, Districte
Sima Llauneta diesertara ce.:e
2.2.
secretan,
Alioli,
Soldevila:
toritat i mis trehall que a la resta Ferran
:Iericalisme-.
d'Espanya, i aixe, és el ¡pie persegueix Ma-eres; vice-secretari. Miguel Llar;
A. C. R. en- paseihilitar amb els altres partits l'actual entesa d'esquerres
governant.
El senyor Pi i Sunyer reina en acabar la seva intereseant • dleeertació.
;elide aplandinients de "'mutilare
ELS MEST R—E S
UNIVERSITAT AUTONOMA

Butil eti PedaAbeie

A L'AGRUPACIÓ
CATALANS D'AMERICA
-Conferencia del doctor Riera i Puntí
S e ta l'ah patranatee de l'Aeeociacia
Protectora de l'Ensei.p anea C:atalana
i Catalans d'América, el
doctor Riera i Punt,, ex-dipbtat a les
nonstitnents. parlà al local ¡Iel Centre
de Lleida i les sesee Comarques cobre
"Els catalans d'América i el centellan
del noetre Renaixement-.
Destaca la tasca realitzada de trenta anys enea pelo nuclis catalans escampats per les terres llames d'América, que is tina obra d'expansb5 cultural i patriatica dele ideals de la
mierra terra i de tnntacte u compe_
iletrada, ami) els j ables i ¡ene-eras on
vitten ele nostres germans.
Aquesta abra, ignorada o almenys
negligida a poc valoritzada pele catalans de la Ntetrimoli. té un esperit
le continuitat palesat en la cooperad '', en l'obra cultural nacional de l'AssoriaciO Prntectora de l'Ensenyanea
Catalana i en la commemoracie del
Centenari de la mesera Renaixença a
la entrar de Buenos Aires.
Reunizies totes les enmare catalanes. Casal Carate Centre Latala, De. de l'E. C., Hora
legarla de l'A. i'
Catalana i revistes Catalun y a a i "Ressargiment a, sota la presidencia de
H. Nadal i Maltee terca un programa
que dura un mes. i assoliren la eassai
pe! Ray en] argenti del Teane Cervantes i l'assistancia als actes realncate d'un representant del President
de la República, del ministre d'Intrucciai l'ública i de l'Intendent de la
chitar.
Cnniencaten les festes amb una
conferencia donada per loan Torrendell al "Instituto Popular de CAnferencias en argenta sohre -Hieroria y critica del Renacimiento catalán'', a la qual asSisti una concurrencia nombrosa, en la qual figuraven
la majoria dele intellectuals eatalans
i argentins
El Centre Catala i el Casal Catali
donaren, als respectius l o cals. dos tes-

— A la cotxera dels tramvies del
carrer de Vilatitari es produi contusione de pronastic reservar el pea
Joan Luque Jiménez, de 29 anys, que
treliallava en aquello tallers. El pacient, després d'auxiliat al dispensan
d'Hoetafrance, fati tradadat a una
clinica particular.
— Quan passava pci carrer de Mallorca, encreuament al d el Dos de
Maig. Joan Pou i Rodameque Migué
la desgracia de caure, i es causa d u .
L'Avene Sardanista del roble Nou ha verses lesions, de pronOstie reservat,
a rearutzat per a a,lui. a cIns quark de a la rama dura. Frm as s istit al Diesis de la tarda, una hallada de sardanes peasari del districte, i després pasea
a carrec de la cohla "La Principal Rar- tI sen
celonina", que executarii un escollit programa.
— Avui, a les cinc de la tarda, lincha llar al tener del Consell de Cene
(entre Aribau i Ende Granados) tina,
audició de cardanes a cärrec de la cohla
('atalanta i organitzada per la Penya
Imp.! liteid directa - Fu.,tes del Nord d'Entapa per a la
Sardanista E. B. P.
Catistruacina - Fines. de Nord-Amhica I Eslitvinna. — Avta, a les deu de la Mt, organitFreixe, 0111. Veril. Ave!, d'Eslavänia
zada per la robla Barcelona, talara lloc
Rumania. - anales
a la plaça de l'Angel una bailada de'
,Iel
f le diverses elasses
sardanes que a robla "La Principal
Barcelonina" tindrá cura d'executar..
Magatzems i deepatx; ()alábela, 11 - Tetaron 31028
Aquesta Dallada serà la primera de la
Dipbslt: Francesa Layret, 138 I 138. - BARCELONA
tanda que se n'organitzaran a resalen-.
lada plaça duran* t e 'temperada d'estiu

LES SARDANES

J.ROCA

EITUACIO OE AAAAA ATIMOSFERICA
D'EUROPA A LES 7 MORES DEL DIA

A CATALUNYA. A LEE VUI7
Projecte de modIrloaelons de
14a emplUorat el temps 1 sectatintes. — Durant el tertaini
bien el reglen de coi nusolds favoraquinze dies, a eamplar des del
ble per • la farmacia 4s ~pestes
següent al de la inserciú del prelocals, dominant •ents de direcci6 t
sent anunci al Butlleti Oficial de
variable • l'interior, 1 del sector
la Generalitat, estarà exposat al
Std a les cmoarquee costaneras.
Negociat d'Obres Publiques de la
En lee Serrares 24 hores s'han
regletrat plugo. a Ia vall del Segre,
Secció Administrativa d'EixamI
des
de la Cerdanye rima al Paliara. I
pla el projecte de moditieaeira
q_e• obaerverions del letrina a
limes de la zona compresa pela
Barcelona, a les set. a la Cap•
carrers del Clot, Navas de 'rocalera a• la p rimera CM.Ina.)
tosa. Mallorca j Gabriel i Galio',
a fi que els propietaris zilectats
I s t tal projecte magma formular
en l'indio:,t lerinnit i es reclamacions i nheervarions que ereguin g
pertinenta al aeu drei mitjançaill
instancia que honran de presenlar al Registre General de SecreLa UniO de Rabas-aires ens prega la
taria d'aquest Ajunlarnenl.
publicada del seeüent advertiment:
-.\ fi d'evitar coniusions, i en resix-aLes "Miss" visiten l'alcalde.—
L • alaalde, senyor Carlee Pi i Su- ta a les consultes que continuatrent ene
ayer bou uomplimenlat abir al tan de diversos indrets de Catalure a,
iniudia por 3lls Barcel o na, Miss aquesta Secretaria General fa avinent,
per maja d'aque s ta nota,
ho fara
Catalunya i Mies Baleara. El se- per mitja del portantven com
de la Unió,
nvor alcalde va fer lliurament a que els modele d'instancia i rebut, per
II; primera de In Medalla dan- de a les demandes de revisió del preu
;a nr.f.a eentrartual, que distribueix enla ciulat.
tre el 5 seus afiliats. les cobra al preu
Visita de comiat. — Alur al aproximat
de can, e sigui a cinc chainigdia esligue a la Casa de la time els das exemplars (instancia i reCintal el Cor gallee Cantigas da huti. Per tant, res nn te a veure anth
Terra, acompanyat deis dieta- qui en zis del seu arhitri, procedeixi alper tal d'acomitidar-se de trament.
aenyor Caries Pi i Sunyer,
qual els va retire als
la Cambra Oficial de la Indústria,
lona de l'Alcaldia.
: ene-se reseò de la comunicació del ConEntre el senyor alcalde i ele edil Superior de Cumbres i de les aspi.1irectiva gallees es creuaren pa- rad-uns de la Cambra de Comerç i
titules de sitian:11M i d'agraimant dtt5tria de Saragossa. ha de sotmetre
per les ateneions robudos duran( a la considerada dele nostres produel'estada a la ciutat de Bar-aplana. ton la tragica situaciO que en tots els
,le lit qual se n'endu e n iii rceard ardree ha eingut travessant la capital
aragonese, i que saia deixat sentir en
inesborrable.
iornia implacable en la sida econamica
Tole ella han acabat fent vots -.le la ciutat germana. pel qual motiu
perquè el convela d'avui a la tar- Corporació. inspirada en un sentit de
da al Palau nie Projeccions tin- saliclaritat económica nacional. es pergui un grau exit.
met de recomanar a tots els industrialr
que aixi que els sigui penible. 1 sempre
que es tracti de facilitats priviament
sellicitades i justificades per a cada un
dels casos cencrets, es procuri tenir la
mexima tolerancia compatible amb el
maree de possibilitats nvaterials de la
casa que hague de denar-la.
VARIA

Tribunals

EN LA INTIMITAT
DEL VOSTRE MENJADOR CAL QUE
LA VAIXELLA DARGENT SIGUI ENCARA UN REPOS
PER A LA MIRADA..

Servei Meteorològic
de Catalunya

Fustes de Josep Palau

Seminari de Pedagogia.— El doctor Eugent Cuello t alan. catedrätic
de la Facultat de Dret. danare un
curset sobre: "El tractament educatiu dele niennts delinniients. (Causes
de la delinqüencia infantil. Trihunals
le mennee. 12a-meter vigiladal", els
dies 2. 4 i 6 de juny. a les set de la
tarda al SemMari
de Pedagagia
'
.
la I niversitat. El mireet será peblic
pena els que en valgeM un certiiicat
han d'inscriure'e al Senzinari si ja
me ha han fet anterierment.
Jacte de simpatia al director del
Laboratori Municipal doctor Pere
Gonzalez.—Els aiumnes de Betunofog.a de la Facultar de Fánitica
organ:tzat un hanquet de simpatia a.
doctor Gonzalez en agrannent a les
seres atenc:ons i facilitats que els ha
tributat durant el tranecurs de; cureet
sota la eeva direcciee
L'acte tindrà Ilse a la Universitae
Aunhnoma, denla. divendres. da primer de juay, a les dues de la tarda.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
-Ateneu de>: -Alumnes i Alumnes de
l'Aneje Collegi de Sant Josep.—Amb
inatai de la enninteduaracin del XXII
aniversari de la M'idee:e de l'Ateneo
d'ea-Atalantes i Alarmes de laantic
Collegi de San, Ineep, va tenir lloc
el dieeabte paseat. a la tarda, un partit de furbo' al camp del Poble Se c .
entre els equipa Santa Madrona i e!
Jac Sae i va Ilanear el kick-off, la
'nena Nada ruges, i el capita del
Jac Set Ii va llamar un magnifi: ramell
flore.
.
Despres, al vespre. es van reunel'Hotel Marina molts ex-alunines per
a celebrar un ava t de gerniaaor.
sea assistir els consellers muna:loa!:
u-''' ere Boten, doctor Mnri i el senynr DOMentc. ex-deixebles del Colleg a El diumenee, al mata va tenir
lloc un altre partt de futbol al camp
de Les Cnrts, entre ele MILI:2s Bar
celo
nai
ptié
zTac. Sae. Es van disputar la
Copa
A la tirda. a reetatee sacia!. e; va
representar l'obra teatral del nostrr
n bo rat scaci loan Torrella i R. Amador. "L'esguerd a l'ambra - . que so
as e ntir un eran ¿9cit. Van treballar
anda molla biete.a la senvora Carné.
cera, la araynreta Art : eau i els se.
avers Ant g hcn, Gallnire i altres.

Assoziacia del Magisteri Particular
de Catalunya i Balears.— 1 al un] va
anuna.de-se, ui nembre de d estres i de mestresses de 1'Aseo:3.
del Magisteri Particular de Cataae:e.3
i Balear:, van verif:car el da.m...cleie
uropaassat l'excursia amb aue-,- e- a
Sitges. vieitant el Musca "Lau ¡r••rat - ; a Viianova i la Geltrú, e:
Victor Balaguer; al Vendrell. a "
baotcca Pcpular n le la Genera' u u e
Catalunya; a Santes Creus,
Monestir. De tornada a Ee:els excurseeMstes es sah
Vilairanca del Penedes, i con-.
cte p er malva de teme z 1 vle
visitar !es caves
l a s, la mestressa
red Particular del le.st:.are, s . :reta Muela Raventes. 'elle de <
borador de: d:t xampaay. va
quiar els visitants a.mb un eseae.lunch al seu datMcili parta:e;;-aiegir que, àdhuc restar aezr -retan
jet aet obsequi.
ins (mee ver/dores rebudes de I e •
meneen de Sages. de la rnestress.,
moteta Ganzalre i del directa: perindic "El Ere de Sitges-,
tuata de Mueens. de aalarecva
t,eltrii, i del inestre delegar de: ."-gisteri Particular senyor
de la directora de la Biblioteca I'
lar de Vendrell i dele nzestres se",,
ca al artorell 1 serie-0r Figuerela, aelegada i sots-dtlegat, reepectivamert.
Id alagisteri Particular del Die:rete
i del d'rector del per:adic loca
Penedes", i del cap encarreca • t nb , liestir de S'antes Creus.
Per al ‚ha 17 de juny, esti
c'.aaa Texcurseä a Arene, dtv
a Arenvs de afluir. 14: ha •
el'inscriure's Ens eh dissalete de
sent setmana. a la Remala dca,
tutt's. 12, ptal. (estarge soeiala
lee ha quedat eberta la inecraee
l'exetirsee d'escales per ante al
neu el runter ‹.tica.is de: er',
fulja".

ELS ESTUDIANTS
III Corlares Universitari CatalL-

E! proper divendres, dia i de juey.
:es set de la tarda. nadrà llot
Casal del Metge la tercera eoniere n
cicle al voltant del III Con*-ciadel
eres UMversitaei Catale.
Aquesta conferencia aria a c):"
rec del doctor Jordi Valles i Ventura.
el quat ha eecolFt per reine: "Anta:ere
del Cnnorit: Univergitati".

METGESSA - Malaities de la dona

Ora, IN EMIR

parta. Cc:maulla de tres a cinc,
Anbau, 184, prImsr, tarara

Teltron 77373 --"'4

I

LA PIIIIIIAJOITAT

Dipute, 31 ele maig de 131%

BARCELONA AL DIA FINA

L'Activitat Política
Tertúlia de la Joventut d'Acció
Catalana
Aval. diican, a les deu de la nit.
s e celebrará l'habitual tertúlia de la
loventut a feetatge (Corte Catannes, alzo, pral.)

un dinar de cortmanyonia tots e:s
afiliare que vulguin assioir . hi. La
Mecripcies será a un preu reduit. Per
a detalls cal dirigir-se a la Cornissió
organitradora de! Congres (Ravadele1ra. 4 , tetéton oo.too t . Aqueets acres
se celebraran el diumenze din lo del
mes que 50M.

ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
L'Atener! Republica Federal d'Esguerra. d'acerd amb rartiele 26 dele
HOMENATGE A RAMON
Seils Estatuts, celebra reunió general
AGIJILO
ordinaria socis el dia 26 del
Junta de
admira- corrent. S'elegi la segtient
i.,..invam a
la gruii
Govern: President. L. Torres i Vidal:
Kanton
m
pubaeta
c
dora de ladvocat

La mar i l'aire

Moviment borsari
MERCAT LLIURE

NCES

part d'aquesta Socielat de l'exMaquinista Terrest. 1 M. 39 0.20
pedient que promogue aoollint202
Industries Agricoles
12 • 0:60
Acaist‘ns Cros
se als benefici s de la Llei de 26
ACeiOns Telei. ,7rdiniria /03 siso
le juliol de 1922, i aeords comt'e
ptes.
'
e
35
len i de 3fontserrat
plementario.
Obiig. Al acants t.' hip. 52 0. 25
2.-Dissoluciö de la Societat.,

oembla que ha calce contenga a ice
138 o'65
sentir els seas cierres entre la massa Ecment d'Obres
ointractadora del sertcr doperaciros a
DE
PARIS
BORSA
Observacions meteorològiques: termird, i en les darreres sessions celeA 1501 ixent ‘ent al
o. tre,e, brkes ei negoci es desenvolupi dintre
El mercat parisenc en la sessió que
la mes cumpliera indiferencia rOnt sol
migdia acorrer en l'epoca canicular. Si aquesta celebra abur continua. i fins erz algur.
eercle cObert. i boirds;
sector
minera, la túnica constatada el
O. S. 0. molt fresc. cel amb cú- 3i012Cic, es repeteix en successives reEl sector de rendes. ben
mulus-nimbus itzon
i hor s bol- unions balden% de lamentar que l'estm dimarts passat. en posicions: 1917 allidisposat i ferm
rOsos. 1 a sol ponent S. O. fresc. daga començat tan aviat en els aiers berada 4 per Ice £16to t+t40); 1920
el bersaris,
triar marejadeta del S. 0 ,
alliberada 4 i
per ts-e, tr35o 1 e- 75
Tant en la reunió del Barei rana la 'ni e per yec, StyTtyBaue
eerele queda conert.
-•.- 431;
de
es
menta
per
contractazio
tarda,
la
de
L'eapecularió preFranca. 12050
BarLanett e, 5:55. - Terrniimedecidida. en particular el radie carn- senta mea ben aspecte: Río Tinto, 1435
tre, 208 .
:er en a:guns moments es see força derRoyal Durch, t5Seo (-1-2o1; Suez.
animat de concurrencia. Davant-aquesta r g65o
Kuhimans, 6/6
Illiviment de rebulle a posta
Wagon,
Lit'. 24 ( 4-3 5 . Barcelona Traede
ec,tiii‘,: a ' isren r, aj,t..rie5i:rtLiucl,349e
rjgs,,Pes
de sol. - Demoren a l'E. inc Pe
tice
5
i mig per 100, 532 (÷1'.
pailebot ¡ una goleta que van en ranvis, els valors martMoraeren mes o
popa, i Un berganti goleta que menys posicions precedente. Cal notar
va de bolina. Pel S. una balandra la reacció de:5 Colonial, pridiaida per
i un pailebot que van vers la les nos-es Críe es tenen que es traca damaletaa direcció. i una polacra izar a anta ampliaci0 de capital. Av ,..ti ha
la sel•si ZI del BeeTi
g oleta que passa a ponent. 1 al que:1m s u lnilrida
;iquidació de valors. i nomrs Se celebra5. 0. dos bergantinsg oleta que
COMPANYIA HISPANO AMERIla
remito
de
tarea.,
rà
van de bolilla: una goleta , un Tanca fixada pel Me:arar Ltiure
CAIVA D'ELECTRICITAT, S. A.
pailebot j una eorbeta que venen Valors en la redil:O de Bursa:

SEMAFOR DE MONTJUIC

nomenament del Comité liquidador de la male-lau Societat
acords complementario.
Els senyors acelonistes, per a
tenir dret Tassistencia a la junta
que s'anuncia. bauran de uAt t ricar la s eva personalitat I
efectuar el dipòsit. d'accions .a
iit Caixa soeial o a qualsevot
establini e nt sie eredit d'aquesta
ciutat. dipositant en tal cas a la
Caixa social el resguard correspiment en la forma prevista pela
Estatuto. prevenint-se que Si a
l'hora anunciada no es trohgs
present suficient nombre d'arcions e g rennirä la junta amb el
‘ -arncter de segona convocataria
el mateix dia, a les 1630 llores,
en el qual das queciara
ment eonstituida per a deliberar.
sabre l'ordre del dia i adoptar
els acords necessaris. qualsevol
que sigui el nombre d'acciona
que en aquel' moment es trobin
presents o representades, lenint
en compte el disposat en l'ar,
ticle t68 tiel Codi de Comerç,
El prood e nt del C. d'A.,
Joan Petit

t.:ri5 Catalana Republicana de Mataró
cEal d'Acció Catalana
'MatarO taigue lloc
a
.-•
a :e : den del vespre. la
vice-president. Delfi Fuster: vire-nre:a que havja esta. Aguilo, lluitador republNi laic an.
Morell: secretari.
tic, han coincidit a oferir-li un sopar sjdent sesfen. Pela;
Ponc; vice-secretari, Alexanaanb una gran concurrencia el se- d homenarge el proper dia 9 de juny, Roben
Rabassa.
tresorer.
Lluie endieRabat. presiden: de remirar i a les nou de la Mt. als salen; del ¿re
ta: comptador. Angel Castillo: biblioes - aicalde de Mataró. abrí lacte i Monumental Bar, de Gräcia. Els tecari. Valenti Aran; vocals: Josep
es .:, Dsi les diverses qüestions de ea- tiquets poden adquirir-se al quiosc
Tarrida. ,Tosep Calla, Josep Gener,
:d.:ter politi que havien aronsellat Fejix, de la Ramb:a: a la Granja Miguel IrlMerdo i Slrn0 Jordà.
la reuri j ó convidar a aaais- Colomer. passeig de Gracia i Arago,
als represente/11's del Consell i al Monumental Bar. Salinerón,
PRIMER CONGRAS DE JOVENExe:::u del Partit. senyors David I 27. Shau rebut moltes adhesions.
TUTS D'U. D. DE C.
Errrer i Ramon Peypzch. ajxi com ¿anudes ;es sanpaties que compra
e: neesident de la Joventut de Bar- restnentat ciutacia.
Ponències. - A fi de donar mis
.0 El "Casal Republ:ca Denlo- facditats per al sen estudi. horn ha
ezlana. senyor Rafel T3.5:5. El sery 7 Rabat plan:aj â a cont:nuadO cratic", que té Vestatge social a la ampliar el termini de consulta de les
po:itiques
cauces
le'
Ronda
de Sant Pau, i 36. prin- ponincies que s'han de dice:dar en en popa: dos pailebots a motor
J tota
La junta general ordinaria cenuc izan Mil:lit en la marxa sipal. en ia darrera assemblea gene- aquest Cortares. Pedran
exarni- que venen al port i quatre que ¡'alees
Dia 30 Ta,,:a .-11,-a
nresilebrada en aquesta data ha :icorral celebrada pres racord, per nades des del dilluns, dia de lee
-a-'-e a Mazan.'. Cedi la
Cairo
Cetr55.7,
ditt repartir als acetoniates
C:GC:3 al senyzut David Ferrer, e' gran majoria de vots, d'ingressar al onze a la una del mati de ;es quitre van vers la mateixa direceid: de
d'aquesta Societat un divideud
cual oferi el concurs tota l'adhes:O l'arta d'Esquerra Republicana de a les vuit de la tarda, a l'estatge vela !latina tres falutxos vers
-0.23 complementarL corresponent a
un cap a at , Rif
5514
55 . 25
Catalunya. ha elegit ia segUent Jun- central del partjt. Quan a restruc- diverses direccions
c:e:s orean:sities cErectius del Partir.
to.O.,45
Ldaplesius
Earlaren a continua:ir, alguns ele- ta Directiva: President, Josep Me- turació de F. J. U. D., les delega:1.ns aquest port.
l'exercici 1933. Iliure d'impoatos
exposant
entita:,
+l'e espanyols, a rau de O pesseles
.50
l
Colonial
de
;
47
49 .1 3
za destarats
néndez; vice-president, Joan Sevilla- que en necessit1n més quantitat poden
+0.90
15'35
16 . 25
Plates
- -rderi duran: les actuals circume- no; secretari. Narria Sureda; rice- demanar-les a la Comissió organitJosep M. Tomes
•
MOVIMENT D'AVIONS
+1'00 or per a les acciona series A. B
173 . 75
ligues
172 .55
intervimrué ei senyor
secretan. Antoni Gudel; comprador, zadcra.
C, i 4 pessieles t.itt per a les
146o0 145' 00n-Coo
els bornes d'A. C. R )..asep Nin; caixer, Francesc Gisbert;
Ford
Dinar de germanor. - La Cornis-0.50 dCCIC. /IS aeries 1) t E.
Asland
, • ddjr Ilur tasza
64 . 5 0 6 5 'vocal priAHIR
dele bibliotecari, Artur Giner;
organitradora rep ja inecripcions
El dividend es fiara efectiu en
•.e Catalunya
Petrolis
7 .0 5
7' 0 3
mer, Linfa latió; vocal segon, A:eix sa o
dinar,
que
se
celebrará
aquest
57'25
pessetes al e:111Ni de For en, el di a
Trainvies F.
:aus.
vocal tercer, Jacint Sala; vo- per a
Aleu;
Aerödrom de 'Ale- France. - Eelgueres
-025 del pagament, quedaut facultats
40.25
l'eu,,rrtades fatterveneione cal quart. Manuel Arner; vocal cin- e: dia del Congres. i prega de fer-ho
40 . a les 0'30 Sucres
de T
i del senyor Bas que. N'icen; Guallard, Aquesta Jun- com mis aviat millor, per tal len- Pr .ce.dent olosa.
+0.50 els tenidors estrangers per a
4 1.2 5
4 1. 75
S e::Amb poca concurrencia se ce,
dassa
quantitat
:Hr optimisme i llar ta Directi v a, en prendre possessiä se una idea de :a
arrin l'avid.s amb correr'. mercaentes
que
al
datar
del
dia optar per. rebre en pag.atnent ale le.bra la sessiö d'ahir en aqueett
és
de
Sucres
ben
C. R. a MatarO.
La tunca anterior
tents. Queda
deries 1 3 passalgers.
jr/dior,
abantn
Hura
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Funicular aeri de Montserrat
a Sant Jeroni wasame"'"
Ascendeix en 8 minuts al cim mes alt de la muntanya, I.35 m. am.
Visita obligada de tota excursió ben organitzada a Montserrat.
El mis econòmic dels funiculars de Montserrat, unit a l'Abadia
per un servei regular d'autodmnibus.

Al Passeig de Gracia, 6, ha estat inaugural, el millor
gran Laboratori Fologrätie de Barelelona. La darrera parnula de la I nenieit alemanya. Tretalls aeuradissims. - Preus reduits. - Tole
els enenrrers es Mitren 1.1 din. lrnmens assortiment d'aparells i material flP tela 111Plla.
La millor película
el rotllo 8 X 9 a Ptes. 2,

4444444444444444%

Viages Catalánia
Rambla

dels Estudis, 12 -- Telèfon 24774

Passatges marítims - Bitllets ferrocarril
Quilomètrics - Excursions a Mallorca
Sortides cada dia
Abans de Bogar un autocar per a qualsevol excursió
demaneu condicions a

VIATGES CATALONIA
4444+4.644+4,44444-iw

«DI>
Passeig de Grecia, 6.

Es un fet evident que el tur:snie
va prenent arreu unes prüporcions
sospitades. A Catalunya es nianif esta
pritnerament con un doble desig sentimental i prirci ic voler conèixer bates les coMrades. seguir els camtns
menys fresats, retre homenatge a les
pedres venerables dels montnnente
dels nostres predecessors. Els grups
d'hom es entusia st es 1 coratjosos api eeats al Centre Excursionista de Catacu y a i altres entitats benerneritcs,
acomplien una labor patriit i ca., albura
que conreaven llurs ¡orces finques.
Certament que l'excursionistne no és
el turisme; no pot negar-se. per& que
dels nostres corrents excursionistes.
de les periHiques exhiliicions del turiente internacional, dels desplaça nimia. ea i enllà. de gnus de oves
per a les competicions esportives, se
n'ha derivat una veritable passii turística. La nostra menestralia, la classe mitjana, els estaments obrers, organitzen sortides i riatees collectius,
de cada dia més nornbrosos. Peconeisem el tet no ene parear a analitzar
els efectes del turisme sovint incoatrolat.
Podem dir que la nostra terra té
tot el que precisa per satisier el turista mir assedegat de lielleses nat • ,rals
Le,

MAIG1932
MAIG 1934

2". any tle venda deis automòbils

SI
Mes de maig, darrers dies!
El grup de fàbriques SINGER & Co. Ltd., de
Coventry (Anglaterra), en celebrar el segon
aniversari de la seva introduccié al mercat espanyol, on l'augment de vendes en el segon exercici
s'eleva a més del 270 per 100! sobre l'anterior,
es ccmplau a oferir durant l'actual mes de maig

un benefici especia
que forganitzaciA distribuidora i els seus agents
de províncies traslladaran integre als seus cornpraclors.

MES de MAIG
Ocasió única de comprar el millor automòbil
en les MILLORS CONDICIONS

AGENTS PER A CATALUNYA:

Garatge Avenida

1

El mes nou i confortable
Pensió des ce 16 pessetes

eee 04

Direcció tècnica: K. GUBERSSEIN

Teleon 16023

)44+0444444

c\
el
D

AVINGUDA 14 D'ABRIL, 384. --

HOTEL

Passe'p: de Gràcia, 23 * BARCELONA
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SANT JERONI-MONTSER4AT-SANT JEttOtell

MIS

BARCELONA
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.
Cosmos fllatic Nitidez, 8, 1.

SALONS PER A BANQUETS I FESTES
BON RESTAURANT -- COBERT, 6 PTES. X
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444444+44++414+1444+044 . 1944444< J.1--34~444•44+.4stio4e444,4

1

Rambla de Canaletes, 1

Viatges Turisme
Excursions amb autocars per a tct Catalunya,
resta d'Espanya i estranger.
Llogusr de toba
mena d'autocars I petits turismes

ORAN A2SORTIMENT EN CAMBRES ULTRAMODERAIES
EGPECIALITAT EN EL FORMAT 24 .• 36

Sepúlveda, 185 - BARCELONA - Telèfon 33247

tarragonines sni del millor de Cataanca: la Tarragona romana, ghtica
i topográfica és una joia. Sanies
Creus, mai prou admirat; Montblanc.
de notable interés artistie i històric;
Poblet, de cada dia mes recobra la
neva grandiositat i esplendor; l'alta
muntanya tarragonina, té Prades a
"croo =tres sobre el nirell de la mar,
amb el seu aspecte de burg medievai,
rodejada d'interessants paisatges da! ti mo; el Priorat i Scala-Dei: Reus
Salou i tot el Camp de Tarragona,
verger permanent iCaldrá que parlem de la nostra costa, des del Masnou a la frontera, i de Castelldef,
Cus a rEl,re? z Ni haeent oblidat la
propäeanda de la Girona de pedra,
la ciutat que es reflecteix deliciosament en un dels seus rius, el millor
(1,21 millor que tenint? No oblidem
tampoc Ripoll, ni Vit. ni Lleida, ni
Manresa. ni Sitges, ni centenars
poblacions més. lotes elles interes=ante. Tenim els Pireneus, el Motuscny, Montserrat, i l'Empordá i el
Valles i el Baix Llobregat. Totes
aqueixes valor; que descone:xen molts
ratalans que organitzen 1 fan excursions de turisme a altres terres ni
remotament interessants com la nostea, sin elements turístics de primera
categoria, que culminen com a puqt
mes preat Barcelona, que no decep•
5iona ningú, que causa general/11cm
irnmillorable sorpresa. tant pel seu
contingut monumental com per la
sera grandiositat, jardins i voltants,
Inc escasses c.utats del telón poden
mostrar.
turisme es saneja rla font
zressos; mitjä de circulació del diner:
contribueix al sosteniment de la in.,
neda. El turisme i l'excursionisme
han desvetllat veritable passii, per Id
fotograiia "amateur - . SOn a milet s
les persones que tenen aparells fotog.rMir s i moltes que manipulen pelits estris de cinematografia. La iotnerafia té tal vastitud que només
en ier-se'n arrec els comercians del
ram a través de les seres vende s ,
dels seus laboratoris. I és que tan:
l'excursionista responsable com
cursionista banal i com el simple turista senten veritable cobejança
copsar ¡ retenir per mitjà de la can,
bra fotográfica les imatges i monornents que van passant per la sera
retMa; de guardar el rtcord dels
a plecs familiar: o atnicals, que s,l.n
en bona part la sal de la vida.
Als catalana ens ve de Iluny, tanmateix, l'aiicirí a la intografia. 1n 10113
dels records que documentalment ens
resten de la Barcelona vella els derem als primers conreadors de Fan
fn dográfic. que amb els procedirnent
primitius de llar temps irren versta ums filigranes. Modernament, en l'ordre professional, Fact fotográfic ha
as solit a Cataluuya qualita t quasi
superable: sOn ir I, a perfeccionar-lo:
cornerciants d'aparells, productes
laboratoris, que segueixen al dia toles les innovacions: els nostres fot,igrais professionals i eIs niatexos
"amateurs" que han produit obres
meravelloses, coto harem pogut
talar en les darreres exposicion. Finalment, ita porlem dir ben alt: rin
dels ini llore museus fotográfica (rail
d'Euro:la el tenim a casa nostra.
Tothom está d'acord a donar cada
dia una majo r valor a l'art fotográfie. Els seria horitzonts sihn llimitats.
La simple fotografia artística, la ci.
nematografia. la ciéncia, amb
ile l'electricitat, la coneiderern instrument precie.; de possibilitats

FdIs de Joan Gonzñz
Reparació Restauració
Transformació d'aparells
fotogràfics de totes marques
i sistemes
TALLERS, 79
BARCELONA

..++.**.•••n••••••••••••••
MATERIAL FOTOCRAFIC

hin (HIN RISA
Ronda Universitat, 37
Telefon 18651
BARCELONA
44,3•644te4e+444ea**44•4+e

bles a nombroses activitats humanes.
Del primitiu daguerreotip a les actuals maquines. tot un m A n de reaIttats ens demostra l'arene acaeceguit. Turisme, fotografia , dos ele'nenes absolutament diversos, pecó
que es completen i esdevenen soviet
:Ausió, cl ataseis per a la joventut que
per a l'home fet en els moments que
pot evadir-se de les quirneres del

viur e.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

/
4
•44+4-44+4444444.e44.e4eteee4.4.4.444444.4444+4444,-44.4-4-44+41

A BARCELONA
UN RESTAURANT TIPIC:
CAN
DE LA BARCELONETC.
Casa especial per al peix * Terrassa d'ostia
OBERT TOT L'ANY

easseig Nacional, 66 i 67. -- BARCELONA
4+44444444,44+0+44
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Excursions en autocars Pullman
organitzades per

VIATOES MARSANS, S. k
TELEFONS 21245 — 16552

15 junv: OBERAMMERGAU:
Anada per Suissa i tornada per
Austria i Italia (Tirol, Ribera
Italiana i Costa Blava).
Duració 12 dies. Pessetes 700
23 juny: NORD I NORD-OEST
D'ESPANYA:
Barcelona. Jaca, Parplona.
Sant Sebastià. Limpias. Santander, principals ciutats de Galicia. i tornada per León, Palencia, Burgos, Saragossa, etc.
Duracié 15 dies.
Preu n1olt econòmic
2 8 juny: ESTAMBUL:
Meravellós viatge!
Visitant tot Europa: Franca,
Itälia, Hongria. BulAria. Turquia. Rornania. Austria. Txecoslovàquia, Alemanya, Holanda. F3.1crica, etc.
Duració 60 dies. Pessetes 4.500
28 juny: COSTA DE PLATA,
PIRENEUS 1 LA VALL
D'ARAN:
Barcelona, Pamplona. Sant Sebastiä, St. kan de Luz. Biarritz.
Bavonne, Lourdes. Bagn:-res
Luchon. Fos, Lens, Viel la,
Tremp. Igualada,
Duració 10 dies. Pessetes 450
rS

HOTELS DE PRIMER ORDRE AUTOCARS PULLMAN
SOL.LICITEU OPUSCLES EXPLICATIUS
SERVE! ESPECIAL DE CREUERS:
Fjords de Noruega, Esmitzlmrg.
Nord-Amèrica i Canadà:
Cascades del Niilgara, Chicago, Detroit, Montreal i Quebec.
Anvers:
excu;.sions a Mescon. Len;-_, 77m1, ekc.

o
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ELSESPOIUTS
LA 14/111LICITIIT

ae. 3 1 de maig de 1934

Kennel Club de Barcelona
Final de l'AvInguda 14 d'Abril ,Pedralbes

Orans curses de Ilebrers iEl Campionat del e de futbol
Vers el desenllaç
de les
Cada

OPEL

quatre

dia entrenaments oficials
a dos quarts de vuit

Avari el carraVarat de! 1,,a11
Els partits que han jugat
carrete de ple ea ans rase que si seEspanya i Itàlia
ria exCe.394u CVIalli,:17 de ele:tu ya, re:mitra. no oNstant destres de celebra•Anvees
IO2n
da. de straar-se reepezte a! zesssible des- h:ea-1a:4a, a a ta,
enllaç d'aç2e!,,A magna c..rrepeticid.
tata. A \ft:i. Espanya-Italia. c a C.
.5.5re er parties z, e guares de final cne
l' e•24 A Calambes tOnalpilada i , Esve celebren .\ FIcterata. Italia S'en. ranva-Itilia. o a 1.
iromara a Fuspenva: a Seionva. Austria
:cae. A Valencia. E-5ranya-isiza,
o Llenar:a: a Ilite. Aleinar e a a Sial- a o.
7).e:eslavaSoiSea
a
a
Tora
• :
lc.27. A Bu. :Grlia. Esata.v. a-Italia, o a 2
qa:a.
A Gijón. Eapeav a-Italia, 1 a a
Ant. stercla.c.
Oiinrgadaa u.
rceis.
Austr'a "lanaria s; rosein e:s
esicrore que va baver de fer diurnertge Eeranya-Itilia. r a
cia_
A .\rosterdaui. ,dee.einpat Es.
reetlip reacesentatda del verimer
;ser a a enrer
leav-a-Itaaa. : a 7datas ? 7• 11
tgr... A gatar,a,.a . Ear,a,,,,,./ti!i4 3
seria un d'acutils partas e; desea.lac

Inauguradó amb apostes mútues
Av-ui. a les quatre de la tarda

Entrada general: 1'50
El millor emplacament de Barcelona
Servei de Bar

D'autèntiques rodes amb genolla

lurs .74 cerera el in
volee-, artimar per :u que
sur., %- ..z. t.t r:as de: seu 0.:42trIneant. Es"lt3

equie, .

De rat erren d'Italia 5 -4.311 formar
:reas espeziis out han de concluir el s
norr.nr,teoss Eicionats a Florenzia.
zalciga que -.'7..staja Berta seri yeti: per
r-ctinont tan r-ratterable
a ad-'retre
rubbc.

L'hora del matx
El cotxe mes primorós d'Europa

la :.2rta ci.sr pera .5Can-,
re:x slaa persas en eeme:zer ferCOntre
mes tal'(: per Ufo:.
li0C de leS gnavas/encara a ¿re quarts de cinc UlCra
;7•1'.

Concessionari:
des quals 'rmr, podria fut;ar --a
a z.
Io31. A Bilbao Espanya . ltälia. o a cs
rom una vicaria del, austriaca Arai.
Total: 3 parties guan Ya ts Per Es';' "ar rar t iss de quarts de
el resul.cat d'aqueas :nata: apareix
S. en Cta.
1 4 dernpatate.
indecis. tanc per le cirennestincia esrnele- ala: 3 per
avui •
is • •
tacla com. vier :es caracteristiques de loe
tau sernb:arts que pceaeetiert els dcs
EIs autors de:5 gols en els deu es- A FLORÈNCIA
Telefon '7300-1
en tl ig s: ar o be. la victoria d'Austr,.; :recreas partits
295 fcren:
Barer
es en aquests comenta ecticzada mes
Re; Espanya: Sesuntaga, a; Errar- ca •
a'
:inia, leaurl's all
a:ta que r! , 745 la dee seus c....rttr:et• Itr.n. t i t-aueeada.
Zald-da, r; Ye7Zertrete rTxe.cdsl.!vaquia:.
cents.
.44.4.4444.4444444444444444444444444444444444444444.4
Vantolra. r.
1t!'s 1; Regueiro.
Per Italia, Vilara, 'sesparac: t ; 13a. A BOLONIA
Mezái s indeds q ue l'anterier e5 pre5erda el rroex que a Mili
.Anstr • a-horgi- a: arbitre, Marte:
•c:c.zieri, 3; Zaldns, 1 (esparaol l ; LiAlemanya a SueMa, can mente, el
;ntges
Ircia, Birlen cAlerna1; .\lagrarsi, 1; Schiare,
▪
alernany dures quants ama ença B euard ir.i. I; iSl :volte, I; 125 ialt4.:: r- a , i Eszartin tEeranya.
gmgressa d'una rnarcra dezidila, el 3orr. Zcnetantini, 3,
A MILA
ocre tances rt:,iries baria grop , reionat al
3033sisen pa:s. e: marré en tri estas d'esL'equip
que
presentarà
a' a
:•, • a' ; jutues. dr ltit!a. Van Mcortancionament. per ras (lar ne crisi. A:en:aEspanya
rma dones. que diumenge vencia Bélire. !. rcut i Neme. iStresi.
ca per tres go:5 diferincia. sernbla
Cara ra diem en ia riostra echen, A TOR/
ilaver-se d'imposar a Sueja. cae el trareix dia bola l'Argentina per solacene doleir. ei jet slhaver resultan lesiona:
Sonssa-;l s.-: •slotigiata: irisare Deraur. gel de diferencia. No chlidéssim 7e- Mar-cc:teta implica a:guns canvis e:1 1.z. ara
a
jurges
gl7e SUeriO. meleral i”er coneide- quap d'Espanya, puix ecce jugant Pes- Mollataer t lig,ateu i Faerthir'.">uS
(Fran,;.4).
rada inferior a l'Argentina abatas del mcntat rUddor en el seu Eec implica
avant el
BARCELONA - GRANOLLERS A
matx de diumenge. aconseeur meres"- - un, esssibilitat ci ne e; seleccionacix
grmi canviar Lambe el raid-centre, Mai- LES CORTS.-Emre ele partas amiss
desares
¿'l,avca'.
als
sud-arnerican
'e
Bareei ua
les derninat el e:irle:ere per col • ue irr- re gacela. ;ser ;sosar-hi Soler. E2 que si tesos ¡tuse per a avui, n'in ha un que
se cap e, que Marculeta sera saber:- disputaran a! camp de Les Corta els
consideres ei resultat con, a just•
115 passat per Barce- 31121, ti el re5arg/nient del acetre
Aquests
dies
:lid per Fede
primere equips del Barcelana tarat.c- lona el comunt de chala q ue a vab mes equas. amb ten el brie entusiasme
Ela txecoslovacs apareixda ,,al sen
re: que to,,a a la devarrera , pot
llets. Aguest partir t'entercara a tres ras', pm ostentar :a supremacia 15/1111- que ene te acostumats.
:.istorial con, a inamadameat 5ure7i,-di
t. omenzaren la sitie de iugsdes que
z l'un contrincante divui, els suisses ner . sa gairebé ccar a seguir eue Liara quarta de cinc, deepres d'un elli e que dial del nater . polo. Superior a ell hi
Resceire
suP1:7t
ceniencara
a les tres t eue jugaran el ha notases tes seles:cions nacions, i haviett de er es:renur delito' '.0 eis
ieene•
Cal, ne obstant, recaniixer aire. en el
Per
tanta
es
probable
milers
d'espectadors que les presenque
primer
gula
del
C.
E.
de
Grecia
i
l'esInI
1,3
ca,*
alganes
al
eiies
hom
es
hapf-rmoment present. Tvedraloviqr:a
encara anal ,
cap s'arriba
eguesta tarda seniuntari al ¿-Itaca ontbinat amateur del Barciama.
deZarda711 a lavOr d'aquest equip. que ciaren, i de quatre gola 4
,nt teereny; el seu ecuin nacienal n•-•
Quincacea, isera,
Zamora.
Carraco.
a
zinc
¡ g is a quatre, enmig de ;algaFa. l'ealulp blati-grarta que jugad porta el nom de "Ujpest: - , : es hantrca. e: une trl q uatrd acre Iés. de
en les quals torcí
es
emecienams.
Fee,
Latuente,
Irad
laurren.
Musuerta.
agreste
tarda
in
actuaran
novament
Rac,
gares.
cerera. Els 31:i3505. per co-s•ta,
e:A-era.
A la acetre davant de re- tot el veritable valor de l'etn • P. Cuan
en franc progre'. rsgorri. Lángara. Regneiro i Ciorostiza. Erances i Lecuona. Tambe i(gura

Per a entrades i localitats a les taquilles del
camp ai Centre de Localitats de la Plaça de
Catalunya. sense augment de preu

final

Itomagosa 1

que han de jugar-se

C. Valencia.

* * *
Servei especial d'autoOtnnibus des de la Placa
de Catalunya

. n írstac

arnb
avaa a .2(

retriäric

Breu comentari l'actuació de 1.41:ipeati>
campió crItionüria. cl
o
C. N.

qu e ce:rhura

de la tarda, al seu e5.21r4ltaz! !3, (19, pral. ! , eu !a
7-..riaran Jaume Cornee. Daniel

dezorar.or- C n-. •,de
! . 7 ='!!e5
Barcelona contrnaueas a la tasre
ens 5orprendren-. Ce: 1/11173;3e saben ter. c,nan denla passat

A

-cara e-• r e. les facilirat sper
e51.:5 i • e - :ZderieS. hab;litant
73
- es-ra-_rd : ar-es cue cEgnin per
;:er a: diseable
ri c, a :a -.1r-da :a indn.
-a- enem celebrar-se atub toca sz-

-

.nauzuració de dos Dispensaris de Lluita Antivenéria
--- 7 . -= , -• : -• ••• c. -:-:. de -• --rar

1,

Vi:ene A. Ballest.r.
Rala i Fron; i Joan B. Soler i B!.",

• ••

La Joverdut d'A:era Catalana Reja:S:icen: del Districte IX anira aval a
portar un rara de llore: a 'estatua de
Pan Caes er commemoraci•5 del Corpus de Sang. Es prega a tots els socis
i simpatitzarts que vulgrin aseistir-hi es
:a:tare:ad:c. a les cure de: mati. a l'estarge de l'entitat, Valencia,

se.

mostrat darrerament

i laeiztt'sria ene aconseariest. dintrence

El Coticen Directin del Casa: d'Es- sobre Holanda, en contra le tose els
-,uerra Eetat Catali de Griria ha crea- aranastfc . que y'ha, ten ;,,t1:1!:tt aSares
Venitrat per a asui una vetllada gatribtica Tel partit. dem a strs . La força de
commemeracin del Corpus de San:. quip de Txecosloviquia consisteix arar
Hl parlaran Joaquim Barri, Marc Au- en la seca porta i en :a seva defensa,
reli i Vila i el cerseller-delegat del dis- terzet ¿ciencia que e!, aíiciatuus tatalames han litigia crisi d'apreciar
tricte, doctor B. Mori.
duna vetada. Acuesta mateixes aiicio• ••
cene maestree., maEl Consell Directa de: Centre Cara- nats esperaran as-o,
ce-isla d'Esa:ce:7a. Rambla de C3:z.'•/- teixes. eme aquesta element a siguin els

els ,e1- - ' ,. cicles de:5 g'.1a1-5
e no ::;ven en gred es:at de de:sfae7-se el trasnis dels serveis
1C. 7,--.•-,..a,.. e; director de la L::ta
a. 6, anirà asui a portar un ram de
.'. • t • e- era de ;a (Seneralitat. irle- 1”,
flor: a resr.tna de Par Claris. Tots els
:e“t • •^. la campanya contra el pe- socia que vularin acompamar-I,
..:: -..• ..ene, ,, , ,,ue es Idda de :es
reunir-se al Centre, a :es on:cc, • -_. afecta seriosarnerit Catalu- pregats de
-.s. . -. creat des nous Dispensaris ze del mati.
prorilaxia. Ve secan
-• d .--;;,. el ,1a primer de juny.
des,/ e::

... -. -...s Dieprisarie iuncionará. ol
c11 cie Barcelona, edif:c: Oe
--:-.
-st Exterior). ab con.vs;:.-e
CilIC a Ett de la tardo. 7CT
.i-.i-•. no tan tole ele marinera
:...t.a....t. 3131b 13 qual co .ti secan
...entats el: conven:s internac:o.
era . -7,.., ja es venia fent. ano per
roes eis ciutadans de Barcelona, des
ecurr ;ropero a: Dispensar:. Ha esa; pessible de crear aquest Centre,
tric:es a un ¡are,: acord de: doctor
k,O513. director de Saritat del Port.
s. : •,a1 ha donat toa nieta de id:la:a:a pe:- tal
. de desenvolnpar con-

:in-am e ra . obra crinterris coma a
imbries organismee: :a General:tat
••n Direcció general de Sanitat; la Ea1:-.trrior i :a Sanitat Exterior.
L a •• -e Dispensar; funcionara tarar ". a- atent. de den a onze del ma' a l - ' s' y o! de l'Hospital de la !Lid; •'. - aenéria (abans Hospital de :a
lac- .--;
al carrer d'Esteränez

.
a
t :-

-.ti-•:

_

per a arados sexes,

-- ,ran assistenc:a els veins
- -- - .---1 de Sant Andreu, Sant

La

rn. Gran
19'00.—Munio,
d.(s:questra.
1S25.--Suïssa alemanya,
fielt es, Cou, :o nl ci Ha y•iti.
20'00.—Risel lo Pari s, 1.630 ne.
\itar,-as q e eainbrn, Sdoubert,
Pergc, lesi, Mczart.
20. 10.—Kienigsber g , 291 metre, L.,[4cert
2016.— stutgard, 7,22 . 6 meCor o, r 4 d'orcreeslen.
20. 30,—Suissa romanas, 433.1
es!iva! .1.
40. 30.—Torre Eiffel, 1.569 m.
(oneert d'orques(ra, \Iilhatid,
Klineaer

BARCELONA
Edifici construït exprés -- 90 hahitacions
Ascensor - Calefacció central - Aigua corrent calenta
I freda a totes lea habitacions - Telefon Interurba
a cada habltació
Habitacions amb cambra de bany I habitacions normes
amb water privat anea

PENSIO: 13 PESSETES

Propietari: JOAN BADÓ CALVÓ
Telefon 16182

cqirP
Ansi mateix Sca 11a a•a g ut dient

seitcciaaador italri, i per tata la com
gosició sera: Cene:, Rei, set;., A:leu

-ron/ essc comprovar•se analitrant
dels matxt Italia - E s pam a la mateixa incertitud que e , :ana a :a
1 ellla del 5en °mal encontre. Els ,nalar:' gaudiran a nj «cm Ison uelv.hre
eiaventatges: el mata es fe a casa seta;
l' en ujr, qu e diumenee cas .(at era acarat
a; nenne temible dels cae diumenge

Prog-ramea europeus
selectes
—

gal diverses vcgades i per liaver..s'In
r: !dredät amb mires al cimpionat, els italians lluitaran centra els espanvele arnb
:11 7ea! optimisme. L'equip representatiu d'Espanya ha hagut de sofrir en

:es seves hules unes modificacions raile s ( de les quale Ign o ren, a l'hora que
eocri ,,ina 1 4 isC, rtc, c!elva de con,t,tu.r
un handicap. En carvi, cal suposar

cedor.

CENTRAL FOTOGRAFICA

prop del carrer de Fiveller)
RAMBLA DEL CENTRE,
' ira-les
- Ginernar , g; : n f,..s. - Naque:-. I püllieules
Diana
()g i r a - Müsira i Instrumente - ilhdjo - (inmoles i
Secció especial de venda a Ilargs crédIts
Radio 1 Aparen* lotogrófics a 20 centlms al die
BARCELONA
TSLEFON 170811
11 (

AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
tis vostres treballs I compres a preus económico I Illuramenta
', Celda els obtindreu de

léctrica

FERPA.

CLARIS, 12

V enda de material I bombeteie eleetriques - Asimila de RADIO
neoaraciono I material per a rkdie * Prima roduidisalreis

rail& rizziolo, Monti, Ser-, . ti.ia
rin, Mearra. Schaut,, re7ra7,-

L'expectació per al matx
Itàlia
Espan,ya
A tut Italia no es pada cfa:tra cura.

FI fet que Espanva haqi batut el Er..s il, ecaup al (val tata ele (tallara tenien
en an concepte molt super a r ale raranyols, ha cloral al paran d'atri un relen que na batirla tineut enlatar catan
Brasil el contrincant ¿Italia.

mació del nostre redactor

Per tant, l'expectació regnant per eca
renaleraren per a:5 vuitens de final, es Italia davant d'aquist partit i5 formipresenta sense can ania..nÓ j amb rosd'acomplir un esferc maxim:
coneixedors del camp, per haver-hi ja-

:l'ir moral cene de les més t'evades, c.ir
és evident que la viuthria tue 335,:i
- i n rueng e sobre el Brasil ha dinas er
elevat al miximum l'entusiasme. factor
aquest de veqades decisitt ev. les lluites iutlyaisticues. Fls mateixos italians
rensideren avui Escama com un ereinic null mes temible que 5 .3!1 dies enrera. Si els espanyols bón capaces de
descabdellar davant deis italians el matriz joc que exIlibiren diumenge a 14
primera nart del sea matx amb el Brisil, /10 sembla arriscat de decantar-se per
una d'Espan; a. Assen' alem encara que si Nnal arrenalera la da: alttera Lafuente. iraragorri, Langara. Reeueira. Gorostiza. Combi. el vetere porter italiä, la forma del cual na és avui
sis “nisiderada cona a brillant. r,t e-asee
batut diverses eetrades, inalarat estar
serundat caer una bona defensa. El ter-et central de la da; antera espin.n ola
ferina un conjunt d'une s cararteristiques
t an Perdloses Per a l'arBer,ari, que a
nosaltres en ens sorprendria que langasa, admirablement serundat, dones la
nota iris destacarla de la partida.
Si el tnatx es disputes en teeren:' neutral. nosaltres, després d'haeer virt
,lient primera part Que fondeen els eseanyels a t ienewa. no vaeillar i em a assets:velar F.sisanya corn a cegar ven-

LABORATORIS FOTO-MECANICS

que sera prever E proner eocup.
d ' ocluir, que Y reoenlori e l 132,0e!'''''
estada format per Erancie. SalO, Rata,

Els itvlians. en ..rget- ri-otra els Estats Unis. que rarillata un conpli:: exressiument Iuix na van has er de lilaCnr-se a ion>, i per tala sea
resseati, la qual cosa P erilleiT4 que den
Ira Eean ya ruguj irgan el 1114teIN

de vista d'una superioritat futbelistica

gulo del C. N. Barceleue, ira azor. l'àrbitre deni la senyal d'acabat. ht
MelteS
:.eguit dos resultats, tete al sets favor. hatia n101te g reus 17,, nqUeS.
g pe1n nervis , i a
gerb tots ¿CO ben cdrerents un de re7SOUCS eXleiVade havia demostrar.
! l aigua 1:0 elUip qt:e
genera:, que te
Santos, 3funclina. Lecuona. Pedro!. Tra•
El primer. en (-da de mestre i amb ¿avale: :a satis:ea:cte.
pron zondi:Hons per a empatar arnb
1111 net doneint en tot el l'arta. Va
jille, Rata Mercra i Cabaaes.
:onjullt
de
club
millor men.
el
nearca, set gols. rom timbe n'hauria
poeta marcar dcii u en :altea va giro- Aquest equip es el del C. N. Barcelona.
mes ar tan Ittst. que per pec el resultat
F.s a dir, que :a soluciO per la dicm tradreix en un einpat.
ferencia d'aquests des resultats leo is
explicar
aquest
fe?
Con: ne pot
LA PUBLICITAT ha destapm.A nosaltre., en escentre aquestes rat- res mes tue el nostre equip, 1
eat a Florència un dels seus 'des. ens ve a la memOrta allö que ma/er d,a, s'en:di de: seu proa( valer
d'aquel' valent d'orici, que per considerar super-loe els honoraredactors de futbol per a expliquen
ata dia la clavaren una grata pallissa. ses. i I segar, es convence de tot
que per nota excusa i cansolacisi ell el que val.
assistir al matx Itälia-Espa- explicase
En la precisis d'entrar a les acque el que li havia pegat
nya, vàlid per a la Copa del no ..-entusila la sera personalitat de tracions personals. hem de remarcar
%aleta. Si llagues coneguda na he fil r7Uner 11« la dels vencedera Nemetli ; aquest; dos juGaders.
Món. que se celebrara avui, nauria (ea
En part, agreste ceruparanqa ve tota do5 canipions mundials, rieren,
dijous, a l'esmentada ciutat. inolt a tc, amb la diferencia d'aquests a; 110stre entendre, ele que mes jtu.
resultats. i tot el que ra-si ands pressfo causaren entre els ej.:torta:s.
Llegiu a LA PUBLICITAT dos
els nostres jugadors. davant VI'jpesti.
Nenteth es el davanter-centre
de demà, divendres, la infor- que va estar a pum de ter Iracas5ar Vequip !vengares; la seva actuacies ert
l'ea tti a Mundial,, un mig centre amateur

L'equip italiä

qui en el partit d'aeui tlecideixiit la e ir.vie j a a favor de Ticeenelmiquia.
Ort dir davant - Escara a
Reconertem que una eran inciiettni
reina en els dos camps. Italia i E s
enfronte den vegades-anv.que'h
des de dally 20 Ofereixen des del pura

T.S.F•

Hotel Peninsular

BARCELONA -

Rau passat per Barcelona eis mestres
del water polo internacional

xrurei:-icisca J..seentut
F.
ta:a • .; •• 7-nel:orara el Corpus de Sang

s -

Cia.,

NATACIÓ

COMMEMORACIO DEL
CORPUS DE SANG

NOTES DE LA LIRA
DE BARCELONA

1934

La vä/ua de l'ermita italia no ens is
des ,-oneguda. la qual cosa eul dir une
si Espanya guama, equest resultat la
cedlocarà de ron i volta entre els equins
millor qualifires reer a endttr-se'n la firel Abans parlaven del porter (-umbi
i (lelo dos defense s : a la linia de mit'
jos tenim el trig-, entre Idunti, que cal
ronaiderar com l in dels ;Averiar:5 Mi,
temible s encara que no 'aire ben secunda( pels das ales Guarisi i Oral. cl primer en ne gaire bona forma i el se.
eco snta el, efertes d'una ina ho r t arn laque l'ha ohligat. en ele darrere par.
tiR. 3 ninotrir • Se excessivament trumilesit Ca Unta elaeantera ale veritableruent el pinvol ele l'ermita italia. Té

Ferrari rl tilvanter centre, un element
de perill ereilt Nu:1 conductor de la luna.
integrada ner marraders de veis tan se2,1I- S i intelligents com

I ..A.P.A.RC
Administració i Compra-venda de Finques

Rda. Sant. Antoni, 62 - Tel. 15766. - BARCELONA

Pilota Basca

Curses de llebrers
AVUI AL CANODROM PARK

l 'er a aviti estaan anunctades les seguents curaes al t...anäilrom Park,
tallat al "Gol de Bala-,
Primera cursa Risa, soo jarcies:
DOcil, Marabú, Mocito, Chile.
Risques
Primer, a les ¿ea: rotula
Segona cursa, (j'aquella categoria:
Joandö.
contra Cehrien
Mera. Pilla, Flamenco. Pantera.
Segon, a pala: Pedrucho . L'Ilivarri
Tercera cursa de cinquena catego
contra J. M. Hernindez - Aguirreurre- ria! Peralba, Coqueta, Estrella. Drita•
no. King, Jume Ker.
Tercer, grup B: R. Bo - E. Fto contra
Quena itif54 de quarta categor:a:
Vallninjana • teerst.
C,olondrina, Llamp, Argentino, Tuna,
The Oreen, Rondoiia.
Al, RRONTO PRINCIPAL rATACE
Cinquetia ctirsa ile quarta categoria:
Es jugaran &mi al mati els següents Tu. Golondrina 1, Barallam
Cola, Gog.
partas:
Sisena carca de quIrld Carear/lid
Primer, a les den: Valentí - Vtladot
Rotatelia,
(vallesl: Argentino.
contra &I% Villalba.
Gala.
Segon: Sanasen . Sabadell centra Ri-

CLLII BASCONIA
(FRONTO NOVETATS)
p a rtutt per a aun al rnati:

Tuna.

Escudero.
Tercer: Díaz - Jordi contra A. BoRodellee.
Quart °Per - Monto gin (-entra

LA INAUGURACIO
DEL KENNEL CLUB
Avui a la tarda se celebraran al

balta

hin- A Steeernann.

Id cairel Culi les primeres en r 5e.5 de
Ilebrere anda apestes.

la cattioria internacional del waterpolo caleta, que tant ens ha costat
d'aseas:ir.
En el primer part,t, e peores tantesina de la potenc,a de l'equip hon,ares pese e in gran masera sobre
miau de:: (lastres jugadors, oraren
a jugar completaineat cohibas, tayen convencuts que anaven a lluitar
contra un rileinIO in011 superior a c113.
i atxö sol ja ls predisposava a perclre. Es jugi solanient a la defensiva,
, un pared de gola liongaresoa als
¡un iere ma tulnuts del partir coi-robot.)

!a suposici,) dele jugadors catalans, i
al calar no existi ni,ts que un equip,
rhanga (-C s.
En el segen encontre, cls nostres
jugadors es Ilangaren a l'aigua amb

tots da': encontres iota formidable, cada ',usada era azoinganya:la per un
grapat d'adjectius dadnuracio: no ne

va es el davanter-centre de regula
luan. Melisa:: es el tu.
canipia
gaJor creatraordineries condicions Qlle
la-d./Inicia esa a ratee corn 1 la de.
retase: en tot,, do a parras brilla magmacament per que ti 1.1ue

da tot.
Dels nostres jugadora. en prime?

lloc cal :dar Ricard Bru1.1, tou Cl jugador de sempre. de gran rendunent
a l'asar i molt positiu a la defensa;

en la desfeta del primer die fou on
va lluir mes el seu treball. Eh nia
comparti el pessitnisme dels Seta COM•
p all Ys a ni per usa memela abandona
el coratge que lisa fet famas, semprc
eis maleaos anima que el dia ante- va rsoir al scal 110C, i en mott e s ocarior, perb ancla una petita diferWia. sio no a l dels alares. En el seden parFitaven convencuts que anaven a per- tit, quan s'aplaudia la bona actuació
sine. i perrita per perdut, ferien el general de regulo, ell en recollta la
que s'acostarla dir, de -vendre cara wats-e part. Aquests dos partits 340>
la y-lec:aria". Als primers minuts, el minen dos llorers mes a la seva briparta sa tenir les matrixe s carac- Lammt carrera esportiva.
teristiques une I anterior. E hr honVesprei. cal remarcar l'actuaziO de
garesas marcaren un gol darrera Eal- Rafel _tintinea, refuta: davanter-centre tilia O ((ratee. pera amh malta tie de l'equip :aula. que en el segon
mes dificultas.
partir demostri les seres extraordiMalerar el lesultat en contra, i da- inicies comlicions de marcador de ante
5 an t les possibilitats d'una aova der- i el gran coneixement cte loe: a ell
rota que 1 onia 1 eniOliar hur, les se li deuen els dos manients de mis
Ilusiono, del walee-poln catali, sorgi entusiasme eni rls espectadora en mars! .113 jugador amén amor propi tan ,ar das gel, Une ele mateixos han.
caracteristic entre nasaieres. i obli- garesas admiraren.
dant tine clavan( d ' en, tenles; un,
En el segon partit setvesortaea
(-ampions mundials. per veure-hi ma- tanate Palatal i Borres: aspen darmes altres jugador. :mil ella es pe, reir, daaant la sorpresa general, erec, aren a ¡liga:- COrn tantee vegades el, me tui partit que no deidlgui en tt3
heni l eist. l'u trodult en gol. del en cap altre jugador. destent ans, elv
jugador me, (tau ihr fentip, ute Elio- clubtes que origine la seva inclospi
me en el quil. potser, hi baria truenes al praner e(111(9,
s!v nii3 n10, faul el 1",' de ,! • 11 i 1111e
atereia ti mbal e›ser remarcada la
111.4011.e4 actuació cts tot% dos partan
de l'arbitre. Tenas Batalle% el qual

1444444444414.44

CANODROM- PARK
Camp del "Sol de Baix"-Antics terrenys d'entrenarnent del 1'. C. Barcelona
Travessera

de Les Corts

Avui, dijous, a dos quarts de cinc

Grans curses de llebrers
m b Apostes Mütues
a

Entrada:

UNA

pesseta

Queda alerta l'adrnisaló de socia. Quote, 6 ptas mensuals, ame dret a aseistle a tetes
les fastos que s'hi celebrin

TRAMVIES: UNIES 7 i 15

S1N(sAPUR ,441.44.4********4.4.44.444

AUTOBUSOS LLETWA E

re( la seva dificil tasca ta saber resildre-13 ande el consentiment tic tob t,.
deis jugadors i del prhlic, i aixa en
erarineAla cat egoria és el mis
e- ans elogi que es pot fer a Un arTomàs Bataller
bitre.
nve COnlpt3 ia aria, un ärlUtre
,ategoria nitrrnoCiOn31.
I imalnlent. per acabar. tramcrivim
ii prec que se'ns feu repetid verga -

des. L'equip hongares tenia rApuiAl
interis cmi què idealista remitir, per
mala de la preinca que quedata altameta aarait al comportarnent i esportivitat del nostre púhifr Fn les en en
set enes pe,. ted el man riman :rohat de totes menea, perd de cap quedaren tan contenta :ora del de Bar; elona.
Queda aisci complagut requip hangares, i molt S it tIstets nesaltres.
Antoni TRIGO

ENVIEU LES NOTES
EN

CATALA,

Mo y a, 31 de maig Be 1934

LA PUBLICITAT —

Clelism

ab per punta, s'adjudica el campionat mundial dele welter. — En un
combat vàlid per al titol mundial dels
pesos welter, Barney Brota, que os- TROFEU "JOSEP M. SABATA"
La Volta a Itàlia
tentava el tito! de campió dels IleuEstan ultimant-se els detalla d'orgagen, aconseguí batee Mac LarMn,
La novena etapa se l'adjudicà Guer- campió dele welter. Barney Bross, nització d'aquesta cursa d'avions, entre
Barcelona
- Guissona - Barcelona, en
ra, el qual recupera el primer lloc deslaces d'aquest combat, serà campió
aviador i gran espori per tant el jersei rosa :-: Trueba, oficial dele pesos Ileugers i welter. homenatge al pitos
tiu Josep Maria Sabata, mort l'any pas
per primera vegada, s'ha distingit
sat a Guissona en un accident d'autocom a escalador

Terarno, 30. — La sortida a Canapobaso per a la novena etapa, que
compren un recorregut de 27b
metres, la majoria en muntanya i terreny abrupte, ha estat donada a les
34 del mati.
Els primen 30 quilömetres han estat coberts sense novetat. A continuació s'ha entrat en plena muntanya,
i han començat a destacar-se els escaladora.
A Isernia s'ha registrat un fort
"demarrage" per part de Trucha, i
collocat tocant a la seva roda
Bertoni, mentre Guerra i Olmo han
perdut contacte.
En iniciar-se la costa que conduetx
al pas del Consiglio, que puntuava
per al Gran Premi de la Muntanya,
Trueba ha intentat escapar, però Bertoni, Camusso i Barrat l'han seguit,
com també Gotti, Vignoli i Giuppone.
Guerra també ha resistit el tren de
respanyol, i el petit grup ha anat
prenent alguns centenars de metres
d'avantatge sobre els homes que en
retapa d'ahir s'havien distingit i del
qual esforç s'han ressentit avui.
A un quilòmetre del din, Bertoni
i Camusso, amb forts "dernarragcs",
han intentat despegar Guerra, sense
resultat.
L'ordre date bada al tire del pos
del Consigno ha estat el següent:
Bertoni, Giuppone, Barral, Trucha,
Camusso, Scorticatti i Guerra.
En descendir cap a Sulmona s'ha
reformat el grup, i trenta-cinc corredore han passat junte per la dita
localitat.
Prosseguint la ruta cap a Agui:a,
reprodueixen els intents de fugida,
durant els quals punxen Guerra i
Trueba (aquest dos cops), Bertom,
Plamontesi i Vignoci.
Arriben sola a la susdita població,
a les 15 hoces 24 minuts, l'independent Gotti 1 Camusso. Guerra segueix
arnb un retard de mis de 2 111., i 100
metres darrera ve Bertoni tot sol.
Després segueix un nombrós cecamot, i en ell Trueba, que comanda
Cucchini.
Poc abans de l'arribada finada per
aquesta novena etapa. els dos capdavanters són atrapats, i l'arribada es
disputada a 1 . -sprint", amb el següent
resultat:
Primer: Guerra, en 16 h. 28 na 8 s.
Segon: Bertoni, a un llarg.
Tercer: Cazzulani.
Quart: Rogora.
Cinqui: Camueso.
Sise: Gotti.
Setè: Piamontesi.
Ve a continuació un important escamot, en el qual va Trueba, molt
poc distanciar.
Després de l'etapa d'avui Guerra
reconquereix el jersei rosa de líder,
seerm de la general és Camusso.
i
En l'etapa d'avui e s cobrirà la distancia de Teramo a Ancone, amb un
recorregut de na8 qnilómetre s i mig.
La sortida es donara a les den del
mati.

PRINCIPAL PALACE

Teatres

AVUI, DIJOUS
Tarda, • les 4:
GALLARTA II - LEJONA
contra
NARRU II - URZAY
Mil, a I« 1015.
844 partit de campionat a pala
ZARRAGA - UNAMUNO
~pa

GALLARTA III - CHIQUITO
GALLARTA
Detall. per =dalia

o x a

Dernpsey re pretensions. — Jack
Dempsey, al qual els propietaris del
Madison S ,,uare Garden oferien un
fix de trenta mil dotare per dirigir
l'esmentat establiment esnortin,
presentas unes contraproposicions demanant-ne cent mil.
Les activitats de Jeff Dickson. —
El manager Díckson té gran, projectes per a la propera temporada destila
De moment organitzarà al ‘Vitite Stade, de Londres, el proper dia 4 de
juny, una reunió a base del campiona: brisa/sic del, pesos forts, que enfrontará Len Harwey, campió, a ,Jack
Petersen, challenger; és un combat
revenja que no seria difícil que aquesta vegada guanyés Petersen, el qual
anteriorment havia ostentas ja el titol
en litigi. En el cura de la mateixa vetliada el jueu Seelig, ex-campió d'Alemanya dele mitjans, será acarat a
rangles Arxie Sexton.
Dos dies més tard, a l'Estadi RoHand Garres, de París, Dickson posará en planta una reunió el mata
principal de la qual acatara ele pesos
lleugers Humiry, francés, a Kid Berg.
anglas, i els pesos forte Charlie BeHangar, canadenc, a Fernand Laudrin, campió de França de la categoria cementada. Demés seran enfrontats De \Vía, alemany, challeng,er oficial de Marcel Thil per al titol de
campió d'Europa dels mig forte, a
Candel, francés, i Populo, francés, a
Kid Jhons, anglès. 1-li ha rumors que
aquesta reunió se celebrara al Palau
dels Esports en lloc de l'Estadi Garrea.
Neusel ha arribas a Alemanya. —
Comuniquen de Berlín que el pes
fort alernany Nansa] ha arribat en
aquella capital, procedent dele Estats
Units. Horn parla d'acarar Neusel
a Schmeling, mata considerat a Alemanya coro un dele més atractívols
que hom podria posar en planta en
aquests moments.
Al. Sauvage bat Malibran. — Al.
Sauvage, el mig fort francés que després d'haver fornit brillante actuacions al principi de la temporada havia experimentat un cert eclipsa reaparegué dissabte al Central S. C.,
de París, on vence Malibran, cuba,

Companyla de mistes de

TEATRE ROMEA

can" t - E/ hijo improvisado".
Bese. — -Colige" t "Guerra de valses".
p oner.. — "Felipe Derblay", "El laclo
pródi g o" 1 "A batacazo limpio".
gohemla. — "El mensaje secreto", "Lobos pastores" 1 - Mujeres sie post1n".

Oc 11. Valercel 1
de lienlluch I Rivera,

MARGARITA CARBAJAL

"Santa", "El hijo Improvisado"
"Los tres guapos del batallón".
Ideal. — "Extraila, aventura", "Amor,
honor y camandulas" 1 "Parece que
fue ayer".
Kursaal. — "Cupielo de uniforme" Olnleamant tarda). "Et neg0c10 ante Iodo"
I "El diablo se dtvierte", en espanyol.
Lalstana. — "Barrlo chlu0", -La vriont
quabrantada", e l.a tuve en mis brazos"
i -La locura del eine".
MaJeatIc. — "Civismo", en mamo/. "La
t!'llaidatl no es el dinero" 1 "La VIO%
de los cielos".
"Su S'Olmo pelea", "Hariendn
Marina.
SIC las suyas" 1 -El elan desfile".
Metropol. — "El tio Ernesto' , 1 "Caza.
dores furtivos".
Mundial. — "El hijo lmprovIsado", en es
LA VISITA DE PREMSA AL
panyol; "Todo lo condena".
Monumental. — "La dama del arlSn".
CIRCUIT DE MONTJUIC
"Ese sinvergüenza de atoran" t "El reAqu est

/latí es (aré la visita oficial

vénen efectuant al Circuís ele Montjuïc
amb motiu de la propera cursa internacional d'automóbils de Penya Rhin del
r 7 de juny.
Les obres celan ja molt avanzadas, i
la visita (a la qual concorreran probablement les nostres primeras autoritats
municipals) permetra ja de fer-se bon
ciurrec de la importancia de la millora
que dotara a la cintas, d'un magniiic
circuit perrnanent.
Penya Rhin ha convocat els representante de la premsa esportiva, a dos
quarts de dotze, a la plaza de Catalunya, davant el Cireol de Caeadors, d'on
tetan traslladades al Circuit.

sucitado".
— "La mujer desnuda" OIntaa-

ment tarda), "India habla". en espanyf.:, I - Esclavos de la tierra".
Núria. — "La dama atrevida" 1 " rare.
ce que fue ayer".
Neu. — Tarda: "1:110 vida por otra".
espanyol; -La hija dal regimiento";
"Melorlia en azul" I - Una vida
por otra". en eSpany01.
Paria. — "Las sorpresas del coche cano" 1 "Lo que suenan las mulereS"
Path6 Palace. — "El terror de los viles"
- Murallas de oro" 1 "Peregrinos".
Pedró. — "Lobos pastnres". "Mujeres
(ir postin" 1 - La prometida de ml ma•
ralo".
Publi Cinema. — Reporta/gas d'actuailist.
Principal. — "Congo" t "Guerra de val.
Rambla'. — "Coa vida por otra" 1 "Tres
caballeros de frac".
Recreu. — "Allas terreM010", "La se •
hora no quiere nulos" 1 - Barrio chinn".
Rosat, — "Parts-Medilerraneo", -Ese stnv,,r g ilen7a de Mnrän" / "Fi reenenado"
Saló {Meterla. — -La

Frontó Principal Palace
dijous. Tarda. 415

ANDRINUA - ULACIA
tnntr,

18IDORO II

-

MENDIZABAL

Nit, • les 10'1E:

A8TIGARRAGA - GOMEZ
con' ra

IBARLUCEA I - CAZALI8

II

Eneuraionisme
FEDERACIO D'ENTITATS
EXCURSIONISTES DE
CATALUNYA

emisora fantasma"

zarevitsch".
Salé Comtal. — Rnha corazones", "El
hiJO de ii parroquia" 1 -Sarnarang".
Select Cinema. — hombre del nitras blanco", "Un recuerdo de la
guarra" I "Babara".
Spiendid Cinema. — "In disparo al amanerar", "El húsar negro" 1 "La llano eterna".
Smart Cinema. — "Paady, lo melor a falla de un coleo", en espanyol, I "De
rara al cielo".
Talla. — "La Hermana Blanca" "E/ za•
ravItSah" I "La hija (PI regimiento",
Triomf. — "La ültima pelea", "Haaiendo
ele las suyas" I "E! gr'ail dasflia".
Trlanon. — "Se ha fu g ado un preso",
"Falsa ami =nilón" I CInnir111,1 della
res una vida".
Urquinaons. — “aeropuerto central" 1
"Pasto de IlbilrOne3".
Volga. — l 'Carlomagno" I "Todo lo condena".
Xile. — "Lns tres rarditos",. "A la
sombra de les muelles". en espanyol.
1 "Felipe DarblaY".

MUSIC-HALLS
apoco. — Vsrletata 5 Merreles
Se-Ta-Clan. — Varietats. Roalta
Emilio Domingo".

Valles I

inau g uran', de la temporada
ne primavera. Gran, atracclons.

Pompeya. —

Valanola, 111)-211

ra Diego, Amada Alegre

Fastuosissima presentació
afeo, da ball, Lisie Robarla, 1,aeor 51
López.

Es desparten lorallials per a les 0011
primeras representacions. nissalre I diu ',muge, tarda 1 int: LAS MUJERES DEL

LA EMISORA FANTASMA
FOrb e s 1 V1,1enne Osborne,

per na:p

ZODIACO

TEATRE CATALA
Canfre Autonomista de Dependents.
5 1110 5 15, a les 15 de la vatIla, representan'',
extraordinaria AM drama en 3 artes de
Navarro Costabelia

EL ZAREWITCH
delicada opere:a sentimental, versió alemanya. música de Eran a sellar, magna
cread() de la feral! estrella Marta Eggertb
I Hans Sohnker, 1 George Alexander
Preus: sessió Mitra numerada, 2 pessetes; nit, especial. 050 ptes., 1 preferém
C18. 1 pla.

Vegeu

EL MES FRESC DE BARCELONA
Esplendld piren profusament itlumlnat
Cia. de re y late• del Romea, de Madrid
Director: Viceng Maurl
av111, dijous, festivitat de corpus, fardo,

a les guaira. cepos ame de la revista
del mesure Guerrero
QOL

centres

de localitats

SALONS CINAES

C:01.1iElq110.
.
e

.k% u', tarda, 5 le s 4. 1 5 111, a les 10:

REVISTA PARAMOUNT. LA NOVIA
DEL LUCHADOR tc .'ml c al. DIBUIXOS I PESCADA EN LA CALLE,
P er S I I‘sa Shiney 1 George holt.

SAO bicis Paramount
•n••n•n•

CAPITOL

No hl sereu •

temas!

EL REI FA TREBALLS

FORÇATS
d'Aitona g etire I mostea del mealre Sunyer.
150 vestits nous cle la casa Caro! atol
Wary. 11 decoracions novas de Balite,
Lluia 1 Suya. Ballables de Roberto.
jan. planos

D'Huna dia

5

a 'SI

EXCELSIOR

CATALUNYA
Diles SeS5i0n5 3'30 1 6 tarda,

FLORELLE

I 10 nit:
-Aves sin rombo", en espanyol, trusta.
Fugazot 1 Demore. Cómica I documental

-

cinemelograttca

EU AAAAA

I tarda I 5'30 nit: - ovni*, de unItne.
me" (tinirament tarda). "El negocio an:e
lodo". "El diablo se divierte", en espa-

Es

p ort s

nyol, Ciclar Jery

FUTBOL A LES CORTS
Avui, a tres quarts de cdc.

s"ssid cennuma:

Continua 3'30 tarda: "Anny y los carteros", - El corre misterioso", en espanyol,
i "Peregrinos"

La cabeza de un hombre

/S IRIA
tau/Orina -330 tardas ''La mujer desnudi", - India habla", explicada en espanyol
-Esclavos de la tierra"

t1113, de

PUBLI CINEMA
Matinal. a l a s 11. 1 pta.: larda, 505 1 e.
numerad], 2'20 amb IMpOSI, CURIOSI-

TATO MUNDIALS. DIVERSIONS NAUTIQUES, NOTICIARI FOX SONOR, notudes
d'Espanyr 1 /iderna t ion 5k. ElerCIO de Miss
Espanya 1034. VIATJANT PER TUNISSIA
1 8. A. LA VENDEDORA, Oil, ute 8•50
seient, 1 pta.
1 nuttinada,

ORAN TEATRE CORITA,.
Inclinas 330 larda:
- ciclón

lajano".
-La mujer desnuda". "Esclavos de la
l'erra"

jdJ

Avul, darrer Ola de

;

1
i

Aeropuerto Central

i

EL DIFUNTO CRISTOPHE BEAN
1 vve s ,.111aCi ,, ,I,
GONZALEZ MARIN

EL TROPEZON

(la más gran parella acróbata)
Entusiasme nehrant arnb la drusa
Je! jaro

Continua 330 tarda: "Paris-MerIfterri•
neo". "Ese sinvergüenza de Morán",
acaques Baumer. -El resucitado", Boris
Karloff

WILLY STAR1

KADRA BAKER

Consumarle. corrent: 0'80 pessrus
El local mis frase

Continua 330 tarda: "El mensale ceneIU". "Lobos pastores", Mujeres de postal'
PEDRO

•Tnnflnua 330 tarda: "Lobos pastores"
-51ujeres de postín". "La prometida de
MI marido". Acillciarl
DIANA
Continua 330 larda: "Tras la mascara".
carne de cataren'. en espanyol, 1 una
altea
IDEAL

-Amor. honor y cdmänclulas", Sitia/ Sumnterville. "Parece que fué dyer"
ALIANZA
330 tardas s Extratia

aventura".
Conttnua
-Amor, honor y eamandulas", S'in/ Summerville. "Parece que rus ayer"
SALO COMTAL
aonitntia 330 larda: "Roba rorazones"
tl hijo de la parroquia", "2amarang*
RECREU

rntirROPOI

....••n•n•n•n

',OVAL

COntinlia
del aviAn".
-Ese sinvergüenza de Moran", Jacques
Baumer. "El resucitado". Boris Karloff.
Resista I Noticiar'

cantinua 330 larda: "Extrafia aventura".

PASTO DE TIBURONES
,
dlvendres, la sensacional prO•
4 Paniä.(Meció
de Marie Dressier

Entrada, 1'50 u el 10 per cont

(Junt al Teatre EspanyA)
CABARET - DANCING - ESTtLISTA
25 atraccions - 50 tanguistes
Esit de

BOHEMIA

Ufl9jJIflflOfl1

BARCELONA
GRANOLLERS

MONUMENTAL
3'00 tarda: "La g una

Continua 330 tarda: "Atlas terremoto".

Aval, tarda. a les :pausa. 1 ut. a les rleu

Avui, chions, funcionaran totes les als
mons de dos Quarts de cinc a rl-,s
sIe nos de la 1501 5 . FESTA INFANTI
DESFILADA DE GEGANT8 1 CAPGROSSet
Ena cg atta d • utut TRACA DE sOCUIsts
ninota 1 caramelo. La entrar a/

Bar - Dancing
1 enal:a s :1
Gran-lí o s ead

EXCELSIOR

Vegeu LA MARQUESONA al ROMEA

Companyla de JOSEP SANTPIERE

MARICEL -- PAR

-El heroe se rinde", "Simone es asi",
lienry Garat

Dues sesslons 3'15 I 6 tarda. 1 515 MI:

AAAAA •ALACE
;-lensfit. lmfa34.3',3.01aljdaae: • O'Er ol J.err4edreegljnovsl..,

IM.•n•••••n•••••••n••n•

GRAN TEATRE ESPANYOL

1 64 - Tes, a
dl jous, festivitat de Corpus,
de sometat, tarda 1 r..0

TE SELECTE

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!
1S11. o les 10•1n:
¡AL PUEBLO:, ¡Al. PUEBLO!

Oval,

arui. C0rpu s . de

revista de/

pals imitelxos :frlistes de la tan la, Dama,
di tendres, tarda, a les
1 pm.; generar 000: L A S TENTACIONES.
Nll, a les /0'15: grandiós fe.siival orgazio•
,ai psI Comité d'AssIstAncia Municipal del
Pi:Ariete II, a be/tetad de les ramtlies líesessilalleS d'aquest districte: ;AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO: Esplendid fi de fasta paf Hall-A-Vbal, • Isabelita Hernandez,
Alady, Lepe, Josep Santpere, Matilde Vhzquez, Laura Pinillo., en. . Es des/misa als

Venus Sport Palace Ba
Rda. litnt Antonl, 62

RESTAURANT DEL PARC

rime!, a hure'. tres horas de Malla
continua amb
LAURA PINILL08
Mean, Alady I Lepe en la
turstre Rustilo

Cinc único dios en !unció de nIt

LA MARQUESONA al ROMEA

ant Inkijinoff

COMIC

Florelle

roncurrent sera absuqulat amb ‘.:., .
na sonora. Entrada al parc, an •.
)'unl c ultr u entrada, 1 p'/.

DIrecc16: Enrle Huellas

nit. a les dea:
Gran red de Harry Baue en el film
d'intriga

TEATRE

I

SAMUEL

LA E. M. E., da Pera munnz
Seca

vaateu LA MARQUESONA al ROMEA

Toleren 7211131

-

Avul, dijnus, festivitat de Corpus larda,
' 1 mi,
a les 445, sessm única numerada,
a riOS quarts de daut
JOURNAL
ECLAIR
ALREDEDOR DE ACROPOL18
MflOu

EL CASTO DON JOSE

Aviats

Muele-hall Internacional
Anal, sil, gra ,n e2f2, 2Aa
,k

SALÓ VICTORIA

¡MI.Xlt:
ABU E L I TA t i POOD E L

1

EXCELSIO

P er Kate de Nittl Y 1 Luden BO roux

Carmen Tudela, Paco Ga/lego, Nlapy Cortés, José Bisecan., Mary a Darson, AuroMorelos 1 Atonal,

Dvirsos

••nn••nn•n••nn••n•••......n•••••••n•n•••••n

Carlos Garriga, Concha Rey, Juanita Bar.
celé, %quita Campos, Consuelo Gómez,

Catalunya. —

Iris. —

per la auperveletie

DE FUE6Q

Una aventura nupcial

Espanya de la revista

LAS MUJERES
DEL ZODIACO
S. Franco Padilla, música

TH1111E1103

latee Mentan. 1 d'Iba.

EL NOMBRE MECANICO, dibulxos.
EL LOCO AVIADOR, per Benita. Ruma (nomas a la tarda). EL TERROR
DEL REGIMIENTO, per Luda Eziglish

Director Gerent: Llula Carnosa
Dern8, divendres. drflnitl y ament, a les
lela nIt.
ESDEVEHIMENT ARTISTIC:
Inaugurara) fle la lemporarla. Estrena a

I yema, M/f/mires, larda: /lanera de

aroaaway. — "Con música y astucia",
-Llorada de empleados" I "Vuelan ans u
caltelase5".
Capitel. — "El héroe se rinde" I "Simona es ast".
"Aves sin rumbo".
Coliseum. — "Pescada en la ralle".
ersue vale el cimero", - non,
comuna.
piendose la crisma" 1 "Como tu
deseas".
Comtal. — "Ciclón tejano", "La mujer
desnuda" 1 s Esclacvos de la tierra".
"una aventura en el tren'',
Deuda,
"Mi ebiea y yo" 1 "Se Oía l'Inp00
preso".
Diorama. — .Cabalgata", en espanyol,
"Sluchacha cara o cruz".
Diana. — "Tras la inseara" I "Carne de
e.tharet", en espanyol.
Esplal. — "El loco aviadOr" 01111CaMent
ola I, "El terror del reginnenio" 1
- Una aventura impelan'.
Entenga. — -Decepción", "La Isla de las
almas perdida.s" 1 •• Era Diavolo".
Exeelalor. — "Ann y Y los carteros" (nnicsmunt tarda), - Peregrinos" 1 "El cofre misterioso", en espanyol.
Fantasie. — "La cabeza de un hOnibre".
Femina. — "TrlängulOs de fuego".
Frágoll. — -Se ha fugado un preso",
ral›a arusación" 1 "Cincuenta Mila•
res una %Ida".
Goya. — "E/ agua en el sualo", "La no.
via universitaria" 1 "Dime quien eres

COIIIIECLA.

MARGARITA CARBAJAL

Programes d'ayui

de premsa esportiva a les obres que es

CINEMA ESPLAI

PALAU DE VESPECTACLE

El Comité organitzador ha fixat la
Telalen 1•11111
data del dia 24 de juny per a la celebraRaedera
Compansla N
LA II COPA AUTOMOBILISTA cié de l'esmentada cursa, tenint en
BARCELONA : V GRAN PREMI compte que el dia 17, data fixada priA les 530 1 a les 1015, SO l 40 repretentaclona do LA MARQUESONA, fla
PENYA RIN
merament, coincideix amb la cursa de Quintero 1 Guillen. La millor ron-tedia, la
interpretada, la mas celebrada. QuaMentre segueixen les gestione enfo- Montjuic organitzada per la "Penya mater
rama null especladors Ito
cadas a procurar per a la II Copa Rhin".
Domo, divendres, dlosable, dlumange I
Totes les entitats aeronàutiques de sempre. a tes S'30 I a les 1015: LA
Automobilistica Barcelona - V Gran
MARQUESONA.
Premi Penya Rin, del 17 de juny, una Catalunya han anunciat la sena cooperació,
i l'Aeri Club de Catalunya i Esinscripció de primerissim ordre, amb
els millors valore del "volant" inter- cola d'Avació Barcelona han enviat imnacional, els organitzadors vénen tam- portante donatius per a les ¿espeses del
bé preocupant-se d'estudiar tots .els Trofeu. S'han rebut també altres quanTEATRE NOVETATS
Josep
altres detalle d'organització per tal titats deis senyors Josep Canudes,CatanCometnyla Ibuoa LLUIR CALVO
Bosch i
Carreras
i
Rómul
M.
que corresponguin a la importància
neu.
Tarda,
330. Grandiós programa:
ja
pot
assegurarextraordinaria que
BOHEMIOS, per Banyuls 1 Godayol.
se que obtindrá en el terreny esportiu.
Doña Francisquita
Ha estat anunciada una visita colVIES URIN ARIES
Sensarional rapartiment: Vds/juez,
lectiva de la prernsa esportiva a les golaltie « secrete* - rietertes sexual,
Mayra!, Planes, Palacios, Llanos, BaPOLICLINICA PARRE PIJOAN
obres de reforma millorament del
raja, ele. Sin, a les SSS, resparIció
Rambla do Canaletes. 11, 1.or
de la gran tiple «mica Trinl avení
circuit, que avancen amb una gran
en LOA DE ARAGON, amb Banyuls,
celeritat. En aquesta visita scran estuAntolinos, Ruir Paris, Baraja, etc.
diats també sobre el terreny la insLOS CLAVELES, creach5 de Id frian
suple Matilde Vázquez, amb Ase111,
tallació definitiva dunes tribunes per
Llanos, Godayol, Tejada, Ruiz Pral,
a 4.000 persones, així cont els servcis
Boyo, ele. LA DOLOROSA, pel celebrat tenor Godayol, Banyuls, Aleill,
• affichage - , box de revituallarnent,
Llanos, Ruiz Paris, Gutlerrez. Baraeronometració, muntatge de ponte per
ja, ele. Dernä, tarda. g utaques des
ele :Mes pessetes: l'exilas LA CHUtal que el públic pugui pasear d'una
TEATRES
LAPONA. Dissabte, repostcló
banda a l'altra de la carretera durant
"El
casto
don
celona. — Tarda I nitt
Barcelona.
la cursa, etc.
La Princesa del Dólar
Pel que respecta a tribunes, sera- Cbmtc. — Tarda, sagon acte de "Gol"
"Al pueblo, SI pueblo".
MnIt aulil, estrena de
lila que seran rnuntades al mateix
— Torna i ría: "El rel fa trelloc de l'any passat, paró duna lon- EspanyoL
halls foreats".
La
Embajada
en peligro
gitud gairebé doble, a tot el Sarg de No y eatts. — Tarda: "Bohemios", "Dona
1' rilleiS(1111ta".
l'Avinguda, des del lloc de sortida Nou.
Tarda:
-Miguel
Strogoff".
—
fine al primer dels viratges que por- Policroma. — Tanta: "El alcalde de 7..aPanca"; ni!: "Ol al amor ni a/ nlar
ten al Poble Espanyol. La tribuna
marquesona".
Veo. LA MARQUESONA al ROMEA
comportará dos coseos a una i altra Romea. — Tarda t all: "La
banda de les escalinatas centrals. daCINEMES
vant les quals es deixarà l'espai lliure
— Reportatges d'actuantat.
per a passeig del pablic de tribunas Actualitats.
Anu.trica. — -La mascara de Pu•Slanchn",
¡ bar.
s oussna llene un secreto", en espanyol.
TEATRE BARCELONA
1 -Catalina de Rusia".
Des d'un dele coseos de la tribuna Arenes.
Companyla del Teatro Merla Isabel
— "La cruz y la espada", en esde Madrid
es podran seguir de molt a prop les
panyol. -En nombre de la ley" 1 "Altas
la condesa".
intaressants operacions de canvis
— "El rey de los hoteles", "E/
Aval, ditous, tarda. a dos quarts de
rodee, revituallarnents, reparacions, Avinguda.
agua en el suelo"; a mes, a la tarda: t sis I nit. a dos quarts de den: etll
"Se necesita un rival
etc., i de l'altra es podran veme pas1 nlelirant de la comedia d'Arniche
— - Extrafia aventura", "amor,
tar els cotxes a gran velocitat. Segons Alianga.
hallar y can/mídalas" i -Parece que fue
. El casto Don José
les preferències de cada un serä preferit un o altre cos de tribuna, si bé, Barcelona. — "Santa", "El Jinete Suraperò, ambdós seran installats aquest
any de la millor manera per a assegurar una visualitat perfecta de rota
la recta, sortida de viratge inicial i
entrada del viratge final.
Ben aviat començaran ja les installacions de les estacione telefóniques
que posaran en comunicació les tribunes i cronometradors ami, els nace
estratégics del circuit, així com el
mtaitatge de ponte i serveis d'assenyalament i informació al públic gräficament i per altaveus.
Les sessions d'entrenament oficial
seran segurament els tres dies anteriors a la cursa, i probablement (si
ele corredors hi donen la seva conformitat) l'ordre de coHocació per a
la sortida será establert segons els
termas emprats en els entrenaments
que, en conseqüència, han de resultar
intereseantissims. car tots ja miraran
de donar el máximum per tal d'assegurar-se el sortir a les primeras filares.
Una cosa que demostra l'interès
que ve desvetllant la cursa és que
ahir a secretaria de Penya Rin foren
rebudes ja comandes ile seients de
tribunes des d'Anglaterra. També han
estat ja rebudes nombroses peticione
de Hoce de revituallament per part
cases nacionals i estrangeres de neumatics, carburante, lubricante. etc.,
que concedeixen una extraordinaria
importancia a aquesta cursa de Penya
Rin, la qual promet assenyalar una
de les etapas més brillants dr le< organitzacions automobillstiques de la
nostra terna.

A.

Avt/1 1 coda Ola, 4 leo é 1 6 I e.
1 10 mi: la sensacional pe110/111

Notorisme

FRONT4 NOVETATS

B

ESPECTA.CLES FEMIN

Aviael6

e

senora no quiere hilos". "Barr10

china"

H PO S ICRI llE
SALO DE L'ART MODERN
.le l'avingula 1•410/57,1
del Para de Momia!,
URA - ESCULTURA - ART APLIC
Oberla AA 10 mal( a 7 larda

Entrada. 1 Dessela

11n111.11~MMMMINIM

GRANJA,,ReAr.;
casis dus

10 CRAZY ROYO

50RT100 DI
q ue octano co als TES I
TEATRES

De to a re. nit: SEXTET TOLDRA
5,11i, nit. gran 1,,.1,31

e

llarts. 11S - Titiéton 81825

de O a ••n -. Mi. a les 10.
Temporada do grans repreSeS

dijous, ruda,

SASTRERIA F. COMAS

LA VENUS RUBIA

Fontanella, 9, pral.

Monsieur, Madame i Bibi

NOMES Ä v11DA

per Marlene Dietrich, I
per Florelle

Tall elegant - Confecció acurada - Qualitats superiors
Gustos selectes - Generes del país u estrangers

comiat de la companyia

I grandins festival a hr00:11,1 00 )4 primera acula' Roseta Herneez.
Grua; sorpreses

PREUS RAONABLES
ESPECIALITAT EN VESTITS DE SOCIETAT

Vegeu LA MARQUESONA al ROMEA

Matinal. 1030, larda. I.. sassid, d les
a'ao, numeraria, a les fi ; nit, a les s'u,:
[mes grano pm-fin-clon!, g aviota I Dibui-

TEATRE POLIORAMA
Companyia XIRGU - BORRAS

Ovni tarda a les s'fs.: EL ALCALDE
DE ZALAMEA. Nit. a las 1 0 '55. clarror,
reprr o entacha de NI AL AMOR NI AL
MAR. Denla, tarda: EL ALCALDE DE ZALAMEA. /31t. estrena sie LA SIRENA VARADA. Fermi tope de Vega dd
mant de Madrid.

Vegeu LA MARQUESONA al ROMEA

CIRC
CARL HAGENBECK
cantonada Urgell - Diagonal
de Buenos Airee)

ovni dure funcions. u ten 4 rie la !sed:
a les deu de la hit en pum
Irrewooablement, ola
quatre die.
2 5 nnnsel 05 sensacional!, entre ells ELS
14 FORMOSOS TIGRES DE BENGALA,

amh 115501 t Slatthles, l'astro Internarlo
naiment rreonegut entre tots els domadors. ALFRED PETOLETTI, el Ben-ifur
modero, aebres I catnells LULU GAUTIER,
el cláPlle de Palla esrnIn. etc., ele.
Porteu •is vostraa fIlls • la Unció
de la tarda
ne5pall de Dintel s sellso recOrrer a la
Papereria VIllan, Mambla de Canaletes. 6.
teléfOn 154153, ala centres de revenda i a
la taquilla del aire, telefon 33541 , des
de les den en endavant
Entrarles a 2, 3, 5. S, /O 1 ID pesseles.
L'olla arnb d entradas. 50 pass/das
(Impostos a cierre del pnblle1

Havent despartal un extraorEdén Canean. — Varletats I Angelito
dinarj interés l'organització d'anMartha.
1 Mareadas All seco
tomas por la Federad() d'Eral.- Anendoe.—varietais
Moulin Rasgo. — 50 artistes, 50, I Misil
tats Excursionistes per tal de
SamanlegO.
poder assistir a les tradicionals raMbUl. — Ethel amarnos.
festes de la Patum, que se celebraran a Berga el dia 3 de juny,
DIVERSOS
es recornana als qui vulguin preRito. — A y a! I cada dio, The dan
senciar-les que s'inscriguin eoun Hotel
san(
Pepe HIlrlado.
més aviat millor a la dita PedeLlIbra. — Aval I cada Ola. 'Ehe dan
EXHIBICIO DE FERES
ració. Santa Anna, 10, de ruft a Casa
sant.
nou del vespre, o a Autocars Sala Doré (Granja Boyal). — 10 Croan
cada dio, de 10 a 6 tarda
Boya.
S'Imantad/1
de les !eres, a les 11 del
Plaça de Catalunya, 3, se- Maleen Dor&e. — °muestra «canela' mall. Entrarla:
1 plau nens, 0'50 ptes
The
per punta.
Jan.
gon, primera, de quatre a nou. Triana.Itanot
Servel
especial
da tranlVleS 1 aulobUscis
— Tiple café flamenc ellrIglt per
despide de cada YUneld
Pepe Hurtado.
Raen', Rema, en vencer rdac Lar- Telefon 12026.

so.. Florelle en

LAS SORPRESAS
DEL COCHE CAMA
Triomf de Gustar Frohelleh en

Lo que sueñan las mujeres
utunlettre. Inuttr.tl.
NO SEAS CELOSA

i

le' 1 , 0 0 00000,'
YO SOY SUSANA

El Secret de Uncís

de la Dona Elegan
El

coneixeu?

Aquell din:neme a la tarda Joaneta anavl
a estrenar un capell i un parell de guants
SPLENDID CINEMA L'home deis seus ensomnis anava a essen-.
Conaoll de C.t. 217 - raleen 22414
presentat per primera negada. Mai cap dona
(ie 3'30 a F: no haría desitjat semblar més perfecta.
Atui. tarda. 5e 10111
ió
31.
G.
31.,
t
La colossal supelprodun
Es trobaren. No foren ni el capell ni els
ett espanyol.
guante el que observé en primer lloc: fou
LA LLAMA ETERNA
el seu rostre— esplendorosament frese, clar
Gran creac15 de X,letsl.l y hearer I Fresierieh
Maratt
i avellutat—i d'un aspecte mat tan acabat
i atractivo!. Sols després
EL HUSAR NEGRO
casats deeeobri el y erren a la
per 01: p ly CnrIstlatts 1 tatuad Vehlt
DIBUIXOS IIIGNORS
seta tauleta de tocador. La
vejé que usava, al mati.
Oil, a mCs:
Tokalon, Color Blanc
Un disparo al amanecer Crema
(sense greix) i que. alians de
Gotland
Jean
per anta Mima 1
sortir, es posava una mica de
,
POlvors Tokalon, una llcugerissima
fOrnte a la cara i al coll.
Aques t s dos famosos productes parisencs,
tan poc costosos i que produeixen, no obsCINE RAMBLAS
tant, tan meravellosos a(ectes, els usen, dinRambla del Cantee, 14 - Telf. 181178
riarnent, les dones més elegante — les que
tisis. REVISTA I NATURAL
saben cona commoure el COr d'un borne. QueUNA vma Pon ovua, S010,1,0
:Meció en espan/ol, per Nancy Tor- •
daren sorpresa i encisada quan els provareu
res I hollo Villarreal
a la vos lea mateisa cara. Es garanteix l'asit;
eres caballeros de frac
si no, C 5 tornen els diners.
Ittla gran erearlA de l'emir/en( tenor
Nota: La Crema Tokalon Blanca, tense greix, es ven ara en
Tilo SelOppa
al preu de Ptes. 265 tia grossos i Pus. 1' 9 0 els petits ( t i m bre inC5S
(SessIO continua)

