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La Catalunya
La Hei de radio- Ahir, a
Davant d'un púbblic de tots els dies
Els malcontents Avui comença, al T. de G. C., la vista difusió a les Corts
D'esquena a Catalunya

Floz4neia

Una data històrica per a l'autonomia de Catalunya

del catalanisme del recurs contra la Ilei de Contrac-

fanatitzat, Espanya
no es deixà batre

Tot bon catalä té el deure de voler
que aquesta idea independent del
temps i de l'espai que és la Patria
es projecti cada regada damunt del
Ar, al Parlament de Catalunya,
sistema de realitats de cada moment
fou Ilegit el pressupost que el coni que hi posi la sera marca. Cadascú,
seller de Finances de la Generalitat,
Madrid, 31. — Continua essent tema
segons la mesura del seu esforç, ha
senyor Martí Estere, hä confecprocedime n t especial davant d'a- de comentari la qüestió del traspàs dels
de mallar perque Catalunya visqui
hieles 56 de la Llei orgánica del Tribu- un
quelles; regulant el que anomena
(Del 'lastre corresponsal particular)
cionat per al segon semestre de
la sera história; és a dir, es realitzi
nal de Garanties, primer i teté del Co- dret d'adquisició; creant un registre serveis de Radiodifusió ii Catalunya.
l'any que som. Les novetats ecoque
fou
prolongat
L'acord
de
la
Comissió
Mixta
establí
el
El .partit,
al llarg de les realitats essencial i
Madrid, 31. — Denla. divendres, tin- di civil, 36 de l'Estatut interior de Ca- especial de tals efectes que significa
nenniques que impliquen eis traspas- drà lloc, al Tribunal de Garanties. la
del
dit
servei
a
Catalunya
a
partraspàs
hei
d'enjudiciacircumstancial. Això el dura, preci33 i 34 de la
una anuRació preventiva en els re- tir del primer de juny, substituint la Gesos de serveis realitzats donen una vista del recurs presentat pel Govern talunya,
mitja
hora,
acabá
amb
un
sament perque és un patriota, a no
civil,
1624
i
1637
del
Codi
Civil,
gistres de la propietat amb tals i sinimportancia i un interés excepcional contra la hiel de Conreus aprovada pel ment
poder sentir amb indiferencia cap
1062 de la Llei processal i jurisprude galana efectes que modifica la llei neralitat en les seres funciona el minisal pressupost que sera sotmes a 'l'a- Parlament de Catalunya.
tre
de
Comunicacions
i
les
seres
diverpolitic o social. A cada moempat a un gol :: Avui es problema
cia del Tribunal Suprein de Justicia. hipotecaria de l'Estat i pot creure's
proració de la Cambra. L'amplitud
ment llama de pensar: "¿que convé
A Madrid cona que ningú no sap res S'indica que des del 13 d'abril, dia im- que esta en oposició amb les normes ses dependencies.
des serveis, la quantia de les partides d'aquesta Miestió, no ten parla a penes, mediat al de la publicació de la Llei i
El pla de Lucerna reserva a Espanya
mes a Catalunya?", i subordinar-hi
repeteix el matx
que segons l'article precitat fixa la una ona Ilarga, que es reserva al servei
corresponents, exigeixen una atenció fora dels rnedis parlament ari a:. I fins
una solució o altra. Fer exactament
reglanient al 4 de maig, data de l'escrit
de
a l'inrevés del que féu l'autor d'af una visió molt clara, per a ordenar tot en aquests, si se'n parla, és sense en el qual el Govern va promoure la respectiva competencia legislativa
general, i sis ones mitjanes. Segons el
enriat especial)
?sastre
(Del
l'Estat
i
de
la
regió
autónoma."
quella famosa frase: "Monarquia?.
i articular les disponibilitats que el un gran coneixement de la qüestió, de qüestió de competencia, han transcorrele s quadre aprovat a Lucerna, correspon
Considera
raons
"raquítiques"
El
partit
que
acaFlorincia,
31.
—
República? Catalunya!", que te l'inel
aquesta ona a Sevilla. Les altres ones
nou regim ens proporciona. amb les la qual ben pagues persones estan assa- gut més dels vint dies, i, per tant,
raons donades pel Govern en formular mitjanes s'estableixen a Galicia, Valen- ben de jugar Espanya i Italia és un convenient de posar Catalunya al capmúltiples i delicados atencions que bentades. A propósit daixò. hom ha fet Govern de la Generalitat considera fosa
el
recurs
d'incompetencia.
dels
mès
emocionants
que
recorden
davall. Comenear per Catalunya. ES
cia, Madrid, Barcelona i 13ascongades.
sen deriven. La realitzaci6 de l'auto- remarcar que. per la banda de la Gene- de termini la presentació de l'escrit. SeEl Govern de la República es recolza
Els representants catalans a la Comis- les niñees futbolistiques internado: a dir: "Catalunya!", i aleshores prenomía crea preocupacions inèdites en ralitat. sha fet poca propaganda i no gotas l'article 56 de la Llei orgànica d'ahei de contractes de sió
nals.
Vint-i-cinc
mil
persones
s'han
per
impugnar
la
guntar-se: "Monarquia? República?".
en
total.
dies
manifesten
que
l'apartat
onze
de
l'esperit dels governants i enrobusteix sha tingut cura de proporcionar ante- quest Tribunal, són 20 eh
Conreu en una base de reforma agrärla
aplegat a l'estadi Berta ja molt abans Aquest és el discórrer patrienic. La
La Llei recorreguda encaixa íntegra- que sembla que no vagi a aplicar-se a l'article tinque de l'Estatut — referent
la nació de la responsabilitat. Es tota cedents de la qüestió . El Tribunal de Gacomençar.
de
consideració de la patria ha de feals serveis en que la legislació corresla maquina económica de la Genera- ranties. per exemple. no tenia ni noti- ment dintre l'arca de la competencia le- tot el territori de la República.
cundar el nostre pensament; mai no
pon a l'Estat, i l'execució pot concedirgislativa del Parlament català.
litat la que es va posant en movi- cia dels artides dels senyors Roig
de
conreu.
Fons dels contractes
ha d'ésser un subterfugi per a Mhibir.
se a la Generalitat — assenyala els serment, i es natural que el noble catala Bergada i Maluquer j Viladot sobre
Aquesta última afirmació versa sobre el veis d'Aviació i de Radiodifusió. Els
nos, ni el seu nom una icaranga que
segueixi amb interès els debats sobre aquesta qiiestió. entre *res raons perfons dels contractes de conrcu, els a:- elements contraris a la tesi dels repres'enge g a per enganyar Festona i pasaquestes matèries i n'esperi els resul- que ningú no els hi havia trames.
guments del qual fonamenta en l'infor- sentants catalans que aquesta concessió
sa r tirant.
De totes maneres, les minories parlatats amb atenció.
preel
Penó si no casen contínuament la
unanimitat
emeteren
me que per
es fa: "salvant els drets de l'Estat a
Els catalanistes particularment sen- mentáries estan totes interessades, retó
del
Tribunal
dc
idea amb la realitat, de manera que
sident
i
els
magistrats
m va a
que
coordinar
els
mitjans
de
comunicació
a
donada
la
ignorancia
del
transcendental
la
significació
ten
es governin mútuament, arribaren a
Cassació de Catalunya abans de cons- tot el país. L'Estat podr à installar serd'aquestes iniciatives que són la discutir, és de comptar que el que Peuna de les solucions igualment
tituir-se aquest Tribunal: en qui la hei veis de Radiotelefonía i exercitarà la inssara
en
la
resaludó
del
Tribunal
sera
consumació definitiva de l'autonornia
quiques. O la patria nomes sera un
tos adoptada per les tres quarts parto pecció dels que funcionin per concessió,
política
de
cadascun
deis
memposició
de Cali
conquistada anth tants afanys; ells
norn sense virtut per cobrir una podels que integren el Parlament
a la Generalitat". Indiquen els elements
lítica dan realisme passiu, d'un deltambé, però, s'adonen que hi Ita algú bres que el componen.
-lunya;qestorbdivca contraris a la posició catalana que l'EsHi ha qui din que el T. de G. C dexar-se devorar per les circumstanque després d'haver-se proclamat ca- clara
de
la
majoria
democrática
que
l'elegí;
tat,
per
tractar-se
d'un
servei
super-reinconstitucional
la
llei
de
concies, sense fer-hi cap afirmació essentalanista durant moles anys ami es
en qué el problema fos bandera cana - gional, ha de mantenir l'estació de Barque dels vintde
cultiu,
puix
tractes
cial, i llavors la patria sifebleix i
fa un goig de negar-se a intervenir
les
Iluitcs
electorals,
en
totes
en
tant
celona
sense
perjudici
que
la
Generalitat
i-cinc dels seas components, solament
mor, o be la idea esdevé un sant dins
en la discussió i aprovació d'aquest cinc o sis votaran per la competencia
que la sera formació esta motivada per mantingui serveis purament regionals.
un altar que no toca de peus a terra,
pressupost de la Generalitat. La Lliuna necessitat democrática per evitar la Indiquen que a tots els paisos, àdhuc
Català.
del
Parlament
voltat (Fans devots que el tenen ben
ga ha deixat deserts els escons del
despoblac i ó del camp. l'estabilitat al als de constitució federal, hi ha una xarNo obstant, s'espera la vista de denla,
arrecerat del =in i espien el moment,
Parlament de Catalunya i freqüenta perque els arguments del senyor Hurcamperol i assegurar-li la percepció xa nacional de Radiodifusió.
mai no assolit, que els jara un mie:s del Parlament de la República; tado poden pesar en ranim del Tribunal
de les millores que realitza en la terna,
La qUestió ha derivat envers camins
rarle. Mentrestant no tenen altra
aquí es gira crespectivament d'esque- i fer sortir els components del Tribunal
perque aquesta no pugui ésser una for- politics per l'actitud del ministre de Copreocupació que tenir-lo que no li
na, i no vol saber res del pressupost;
ma
cl'explotació
del
treball
,
evitant
municacions,
partidari
que
els
serveis
de
de
partit.
toqui la pols ni l'aire. Gent admiradels seus perjudicis
a Madrid els seas bornes. començant
formació d'assalariats de la terra i con- Radiodifusió depenen en la sera totaliEn els medis polítics hi ha la impresble. Encara que poc exemplar. Si pee.
pel senyor Cambó. intervenen en el si que la qüestió é5 greu. porqué la sera
vertint els treballadors d'aquesta dintre tat del seu departament.
valgués el seu criteri, la patria no
pressupost de la República. i disco- rcsolvició tindra una gran influencia en
dels limits d'un patrimoni familiar.
existiria enlloc mes que dins el sanAhir s'havia de discutir aquesta qüesParla de les Pintes en els segles XIV ti ó. i s'ajorna per a avui. El senyor Gil
teixen partides, i no abandonen el les relacions entre els governs de Catatuari dels patriotes, fino que un dia
i XV moivades per aquest problema.
seu lloc ni un sol instant. ¡Quin ca- lunya i de Madrid La mateixa Lliga.
s'ensorraria tot plegat per defecte de
Robles ha manifestat que no es podia
Acornpanya a l'escrit tres documents anar a tot nou ajornament d'aquesta distalanista, per tebi que sigui, trobarà adonant-sen dóna cona un moho d'habase on assentar el temple dels purs.
que són: El "Butneti Oficial de la COSIÓ. Diversos diputats del set: grup
I no hi ha més solució. Cal ésser
una explicació mitjanament satisfac- ver dut a Madrid aquesta qüestió tan
Generalitat de Catalunya" de 12 d'a- es lamentaren pie la representació de Zamora, capita de l'equip espanyol, idealista com els purs i realista uní,
tória a aquesta actitud anticatalana?
delicada, les ganes de reforear el Parextraordinaseva
la
inseahir
referma
el
qual
apareix
en
que
4,
3
19
bril
de
els cautelosos. Pur com el colom
Les coses cauen del canto que s in- lament catala g rades a una sentencia
l'Estat a la Comissió Mixta ha g i apeoria classe davant l'equip d'Itàlia
rida la LIci; exposició que precedeix
astut com el serpent. Afegiriern: i
i ja feia anvs que la Lliga favorable del T. de G. C. Pero alzó, Alvaro de Albornoz, president del
traspàs dels serveis en la forma
el
rat
l'anteprojecte de Llei de Contractes
fort. La realitat ha de subordinar-se
Tribunal de Garanties
s'inclinara pel cantó que ha caigut. donados les escasses esnerances que n'hi
que sha fet.
que
han
prede
Conreu
elaborada
per
la
Cornissió
Els
pocs
espanyols
a la idea; quan riss hi arriba la traea
El senver Cambó va donar ordre de ha. no é5 res mis que una excusa, i fa
L'actitud del senyor Cid es compartide. no IU pot mancar la torea. Es menysrones
senciat
el
partit
han
sortit
Jurídica
assessora
del
Govern
de
la
no tornar al Patlament de Catalunya creure que, si ara fossin a fer, nos hanRecolza aquesta tesi en l'article ein- Generali . at l'informe elevas per la da pels populars agrario, per altres mi- tant cridar, i molt contents de deduu al costat
en un moment de malhumor, quan en- rien alçat aquesta liebre. — F. V.
gen número primer de la Conotitucin, i Sala primera del civil de l'Audiencia nories governamentals i àdhuc pels so- mostrar que Espanya no mereixia el p reahl e el Seny que no
la fortitud.
cara la boca li amarguejava de les
els u i rz de la Constitució. Fa una se- Territorial de Barcelona a la Sala del cialistes.
de segona categoría que li ha
tracte
ha
d'ésser
la
fe
de tots els
AixO
c o ses que havia dit pocs dies ahans
rie de consideracions genefiques, i diu civil del Tribunal Suprem en cotaLes minories de l'Esquerra i de la estat dorsal en aquest torneig.
bons catalans . Una fe que els inspiri
de les eleceions municipals. Ell sap
Madrid, 31. — Les impressions re- que la crisi del dret civil, prenent per pliment de l'ordenat per aquesta data Lliga estan disposades a Ihntar fermaL'entusiasme apassionat d'un pú- accions, determinacions. Un patrioment, per tal d'acunseguir que les Corts blic pedant, gent uniformada i carre- tisme que no serveixi—com la "pa»
q ue molts dels elements que militen collides sobre el ple que celebrara base la situació económica del món, el de 20 de febrer de 1934.
sota la seva autoritat no compartei- demà el Tribunal de Garanties C0115- recolza, tenint, denles, en compte el posconvalidin l'acord de la Comissió Mixta. gada d'ensenyes feixistes, esbroncant trioteria" espanyola de Cavite i An.
Madrid. 31. — L'Assessoria
xen el sen punt de vista. Ni en ni titiicionals per a tractar de la Ilci de tulat que la propietat esta passant del cal del Tribunal de Garanties ha emes L'Esquerra te redactades nombroses es- quan els jugadors espanyols destejen nual—de tapa-bruts de la picardía, o
social.
funció
cap dels diputats han formular ni una contractes de conreu a Catalunya si.)11 dre t subjectiu a
ja el seu informe sobre el fall de la menes, si be la primera que presentará les jugades dels italianas, i exigint de la concupiscencia, o la incompetencia,
cueixa contra el nostre Parlament, que la sentencia no es coneixerà
Es refereix a la "timidesa' arnh que Llei de Contrastes promulgada pel sera la del senyor Palee, que salvaguar- l'arbitre un tracte de favor, no era pas ni d'allucinació dels toca-boires.
da els interessos de Catalunya. Si s'a- favorable a un resultat falaguer per
del qual no poden dir que se n'han fina a mitja setmana entrant.
el Govern de la República ha for- Parlament estala.
Rosaend LLATES
retirat: s'han nezat a tornar-hl. que
Segons els noslres informes, de ca- provis aquesta esmena cessaria l'actitud part d'Espanya. Cal, de totes manemulat la petició, no fent-la d'una
La vista, que començarà denla'
titol
obstruccionista de l'Esquerra, puix que res, reconeixer que els jugadora capamanera concreta, limitant-se, en ter- ra eles particular, que rectal:: a
éi molt diferent. I per que? Perque les onze, consistirá en el següent:
eis nlau el govern de la GeneraPrimer, el secretari Ilegira l'apun- mes generals, a recarrer-la i a dir: d'informad& sembla que en l'esnien- es respectarien els acords de la Comis- nyols han estat ben rebuts en presenlitat. e5 que per ventura els plau tament amb expressió de les circurns- - Que la disposició del Parlament ca- tat informe es diu que la Generalitat sió Mixta.
tar-se al camp, i lambe molt aplaudits
gaire més el de la República? ¿El tancies del recurs. Segon, el fiscal de talb regula els contractes de conreu no té rail en fonamentar que el reEl senyor Ventosa ha manifestat que en retirar-se.
fora
del
tercurs
s'havia
presentat
En aquest partit Espanya ha rensenyor CamM creu lleialment que la República, senvor Gallardo, fati en la sera veritable modalitat en un
la seca rninoria no baria presentat cap
serveix millor la catalanitat tolerant la impugnació de la Ilei de contractes simple aspecte civil, social o proces- mini, per n'-‘ que en el ion, del pro- esmena. ha expressat el seu criteri en un dit el màxim esiois de la sera hisl'actuació dels seus amics i subordi- de conreu; i tercer el comissari de sal, determinant les noves bases de blema la Generalitat té nací. S'argu- vot particular. L'actitud de la Lliga sera tarja futbolística. Tots els jugadors
nats a l'Ajuntament i mantenint el competen c i a de la Generalitat, senyor contractació; establir els efectes de mehta l'informe adduint textos de fixada terminantment despres de cone- han donat un rendiment notable i han
arbitrals en l'Estatut i de la Comissió.
jugat amb un entusiasme extraordiboicot pueril al Parlament?
gut el propósit del Govern.
Amadeu Hurtado, defensarà la com- contractes, creant Juntes
—a-nnn -•n •nn ••••--'
Ens fa malta por que, en efecte. petencia legislativa en aquesta mate.Avui el cap del Govern es reunirá nari, i emocionara veure el contrast
Madrid, 31.—Avui sha reunit noca*
ho cregui així; perb és víctima d'un ria del Parlament català.
anda el ministre de Comunicacions, amb que oferia el seo coratge i la seca
el senyor Ventosa i amb un represen- voluntat amb l'actitud del públic i de ment la Comissió Mixta de Traspassos.
dels seus errors tradicionals, i entre
del
Seguidament, si hi ha lloc, rectifil'àrbitre.
tant
de
l'Esquerra
al
Salé
de
ministres
els seus addictes n'hi ha molts que
La
reunió ha durat des de dos Marta
fiscal i el comissari de la
Tots els critics han coincidit a de sis fins a dos guares de non.
se n'adonen i no els fa gens d'illu- caran el
del Congres, per tal d'ocupar-se de traun cap terminada
General
ita
t,
f
millor
partit
el
apreciar que ha estat
si5 barer de passar pel que no són. aquesta rectificació el president deEl senyor Sbert ens ha dit que havfeq
bar tina solució al plet.
internacional jugat per Espanya. En ultimat la valoració dels drets reals.
Es possible que de bona fe, ell i alvista la causa per a sentencia,
altres partits, l'equip espanyol potser
guno dels que ei segueixen a ulls iclarará
LA
REUNIÓ
DEL
CAP
DEL
Li hem preguntat si hi haría emani
el Tribunal quedará reunit en sessió
c:ucs s'imaginin que encara repreEL MINISTRE DE arriba a portar a hernie jugades més diferencies amb les aspiracions de CataGOVERN,
secreta.
brillants,
però
mai
no
havia
aguantat
senten tot el catalanisme; però s'enlunya i ha contestat que no,
COMUNICACION S I ELS RE- amb tant de braó adversaris técnicaMadrid, 31. — L'escrit dirigit pel
ganyen de mig a mig, perquè, mirant—Com sabeu—ha afegit—, Ini havia
i sobre això ja hi ha una base
Madrid, 31. — A les deu del mati Espanya,
PRESENTANTS CATALANS
ment superiors, i en camp estranger, dues ponències, una del Govern i l'altea
ho amb motea benignitat nornés seis president de la. Generalitat al Tribusode
discussió,
per
tal
de,
amb
bona
ministres
en
Consell.
s'han
reunit
els
per
espai
de
dues
hores,
donant
propot concedir que aglutinen una niino- nal de Garanties defensant la tesi
hostal, arribar a una saludó que liardeis representants catalans, i ami., la disAcabat el Cansen de ministres, es reria molt exigua del catalanisme ac- de la regió autónoma en el que es La reunió ha acabat a la una de la tarmonitzi les tendències, fins ara dispars, miren al despatx del cap del Govern veo evidents de voler fer quedar bé cussió hem anat arribant a un acord
tual. No renten que les masses cata- refereix a la Ilei de conreus és exten- da. En sortir, el ministre d'Obres P u- de patronas i obren.
el sean país.
anda
el
senyor
Samper
el
ministre
de
entre ambdós criteris, tant, que CO la
bliques ha dit:
-3
lanistes són molt mes nombroses que sissim.
Tots els espanyols, sense distinció, han sessió de denla es fará la valoració deA propòsit — ha afegit —, Inc Comunicacions i els dipututs catalanas se—Tinc excellents impressions sobrs de dir que les obres de l'empresa Zua- nyor Ventosa, de la Lliga, i Tomas i jugat admirablement, i sería injust de finitiva de la liquidació i s'examinarà el
abans i que no en valen saber res del
En primer termo l'escrit planteja l'excatalanisme que s'enrevenxina esté- temporaneitat de la qüestió d'incompe- la possible solució de la vaga de metal zo no poden continuar alai. Totes elles Piera, de l'Esquerra. La reunió ha durat voler-ne assenyalar algun com a so- text del dictamen.
el Jurat Mixt acotd a la-lureis són a base d'armadures de ferro. Es una hora, i en acabar el president del bresortint. De totes maneres, cal fer reJilment contra la catalanitat que els tencia legislativa plantejada gel Govern
desborda. Els directors de la Lliga de la República. Es recolza en els ar- jornada de treball de 44 horca a tot portaran a efecte per tal de conjurar Canse!l ha manifestar als periodistes que marcar que el pes del partit l'ha aguanprenen aquest a realitat crin una mala
tat Zamora, que es pot afirmar que va QUAN I ON SERA ELEGIDA
l'atur forçós. Per aquesta causa, i pes- anava tima de pressa perque estava
partida conjuminada per algú que els
tenir un gran dia.
que, demés, constitueixen un perill, no vitat a dinar amb el senyor Lerroux,
vol mal; s'obliclen, preis, que els
Els italians han elogiat la superba acpoden continuar parats els treballs. Aixi, que a la tarda a la Cambra parlaria amb
MISS EUROPA
que pateixen mania persecutòria acadones, el Coreen adoptará una deter- els periodistes sobre la reunió que aca- tuació del gran porten espanyol. Cal
ben essent ricen-1.1es de la sera perveme
jugar
la
davantera
italiana
per
minació.
baren de celebrar. Cont que els periodistorbació. Lid gent de bona volunpensar el que hauria succed si ZaLondres, 31. — El Concurs de
1.1n periodista h ha preguntat:
tes insistien, el senyor Rampen sha li- a
tat va veient que aquells malavea el Govern de les obres? mitat a dir que s'havia discutit única- mora no llagué; defensat la porta repu- bellesa per a l'elecció de Mis g
—S'incautar
ranys profetitzats pels hornos de la
blicana.
Europa se celebrara; a Hastings.
—Es possible. Tambe pot , esser que el meta el projecte de radiodifusió.
Lliga eren pures invencions per acoGovern cridi els patrons per procurar
Ities de setembre
quinar-los i fer-los molt mes infeliEns hem limitat—ha afegit—a una can- (Segu-ir a la rägina 6 , ¡sui cOINM,1,7 4
que aquests deposin Ilur actitud, perquè vi d'impressions, i res mes.
e r, 5 del que se senten, en abandonarrepeteixo que les obres no poden contiUn periodista li ha dit:
se ingènuament a la realitat que cada
nuar parades.
dia seis fa mis acceptable i més
—S'ha parlat de la dimissió del miDesprés ha parlat el senyor Guerra
clement. Seguint pel cami iniciat, no
nistre
de Comunicacions.
dgl Río de l'anunciada vaga general de
trigaran gaire a veure d'on ve el corCamperols, i ha dit que la Federació
—Res d'això; no hi ha hagut ditniseó que prora de fer-los tornar agra
de Treballadors de la Terra havia pre- sió del senyor Cid, perquè está cornla rialla que els floreix espontàniasentat un escrit en el qual fa constar penetrat amb el govern i el govern amb
ment dels Ilacio.
les seves darreres peticions. L'escrit ell, tant en aquest cont en mes els pro
El catalanisrne en poc temps ha
— ha continuat dient — está redactat bienios, i per tant no tenia motiu per
exprés massa coses per poder-lo enen termes molt raonables, tant que si a presentar la dimissió del seu carrec.
ganyar fi c ilment amb un botzinar perels socialistes haguessin let aquestes pepeso; cons
corn tots els sentiments geneticions arran de la derogació de la llei EL QUE DIU EL SR. VENTOSA
roso,, té ganes de sentir-se fort i ple
de termes municipals, no hauria passat
DE LA REUNIÓ
sz`ut; vol tenir el goig d'esperar
res, perqui tot &banda evitat. Aquestes
2mb confiança, i Ante pot esperar
Els periodistes sisan dirigit despres
peticiono són atendibles en la seva imdels pie el betrauten i denigren i se'l
mensa majoria, Ilevat d'aquella part del al senyor Ventosa, el qual ha donat la
venen per la insignificancia d'una detorn forgés, que no ens sembla admis- següent referencia de l'entrevista
cepció personal sense cotització en la
—Sha parlat un xic del problema
sible.
història? ¡Qui se n'ha de refiar ni
de la radiodifusió. El ministre de Cosentir-se atrct per un catalnisme
—Doncs els camperols — ha dit un municacions diu que esta d'acortl a n i malcarat, desfigurat per una ictericia
periodista — es fixen especialment en
pectar tot el que afecta a l'Estatin, pern
inguarible?
el que respecta a aquest extrem.
han sorgit algunes discrepancies d'apre, —Si — ha > contestat el ministre —, ciació en els acords de la Comissid. Cruz
però reconeixen que els palmes tenen
es concretara en la sessi6 que
>444+~4+6.4444~4444444.
rail en cm/Marre el torn iorcds, ja que que tot
tarda al salí, amb la
en les tasques del camp no es poden ad• se celebri aquesta
EN L'EDICIO DE DEINA publldeclaració
del Govern sobre aquest asmetre els palotes, barbees, etc. Ells el
carem el test Integre del d'acure
que pretenen is que hi hagi una garan- sumpte. Hem arribat a una coincidencia
els artides 15
tia per part del Govern 'que tendeixi a en alió que estableixen
del senyor Amadeu Hurtado dede l'Estatut. La
protegir la llibertat de treball i a res- de la Constitució i 5
fensant davant del Tribunal de
discrepancia
radica
en
el
que i5 finta lit'
pectar la legislació social establerta,
acord en la inGaranties la competanola del
perque temen que en isser derogada la la Ilei; per ran$. hi ha
terpretació
de
la
Ilei,
perque
el govern
Ilei de termes municipals els patrona
Parlament de Catalunya per •
respecta el que hi ha establert en aquests
puguin prendre represilies, i aixó, nalegislar sobre els Clontraotes
dos
articles.
turalment, cal evitar-ho.
Conreu
L'alcalde de Barcelona adreça la pa nula al ptiblic, després de dipositar
Pita Romero al Vatici
(Continua e la pagina 5, rol. 5)
(Cont(nua a fa fslfjina 8, col. 1)
peu de l'estatua de Pau Ud.

tes de Conreu

El President talla en sec
el debat ì suspèn la sessió

per hila

S'ha arribat a un acord
respecte a la valoració
dels drets reals

Els conflictes

Govern Samper

Les vagues de camperols
i de metallúrgies

El Corpus de Sang

>44.444+444444.414444.4~s.

una corona al

LA

es Lletres i les Arts
LA JOVE PINTURA

Un pintor
de suburbis

nré enllà anava a fer una exposició
a París i ho venia tot. El nostre honre
ni trionifara, ni ren t a, ni tan sola esposara, i el que és mes trist, arnb
penes trehalla0a. 1 és que les seves
penes quotid1anes tan sols
li donas-en temps per a cridar i pro.
testar continuament contra la incontprensiii dels seus saberme companys
gritos, i contra el buit que li ieia la
critica i el péhlic.
El Ribes i Rius d'avui ha deixat
de cridar i de rondinar i s'ha reposat.
Té el rnateix tras d'abons, peró els
cabells llargs Ii blanquegen un xic
prematurament, potser. Peri contrastant anth aquesta mostra de la maturitat dei cos hi ha. en rosperit
de l'honre d'ara, la iont sagrada que

En aquel l taller de Tantarantana. 4 ,
quart, dei qual sant parlar darrerament (ex-obrador de Nonell). hi concorria grat de tots els colors i de
tests els temperaments és cert que
una mincifia, els mis constante i els
que duien sempre tota iniciativa, eren
uns jo y as saheruts i estudiosos que
parlaven Po r i bé, i no tenien cap
matis ni color.
Ultra aquests, un dels concurrents
de mes temperament : caracter era brolla dels seus dits amb una plena
un honre prim i bellugadis. que per einocih d'infant, transportarla pels
cert no era dels que parlaren poc. sens pinzells s le mes:re. a la tela o
i en la fisonomia de perfil del qua l al paper.
ostentava un respectable ira- de CiAra parla ¡me. no crida ja tatt, i
rano.
l'enrociur, que antany posava en les
Quan entraren a la sala On PA seves lementacions d'artista incomreuma la gent d'aquella organitzacio pre s . avui dril la posa al servei de
artistica, "Conreadors de les Arts", la seva nuà creadora.
el primer que sentien en ohne la
Treballa molt, :menear-11cm: un
porta era l'eseardalenca i cridanera assumprie darrera Vahee passen pel seu
veu de ralludit, i el primer que veieu sedas. com ti d'una manera radical
en entrar a la sala era el sen enorme volgués acabar amb el» nostres monas i la sera 'larga i negra cabellera dus. Sempre ei ?robaren anda la seva
de bobeins em p edernir, ma1te cops mirarla iiquietz i escorcolladora
rooprimida pel 5ell harret paella d'en hant a la natura tota la sera alegria.
color
Aisti
és
el que lletn pogut constaL'home del nas Ilarg, el cr:daire, tar veient les obres que actualment
era el pintor Ramon Ribes i Rius. té esposados Ramon Ribes i Rius a
D'entre el cinclave, Ribes i Rius era 1e.• Galeries Gaspar.
el qui més cridava. perO ningú no
A trie de pinior de suhurbis l n arse l'escoltara. Un reia per dessota el celonins i de recons interessants
nas. l'altre el mirara per daniunt les Barcelona. Ribes m Rius es un gran
espallles.
retratista: vegeu, si no, el retrat de!
Els seas amics anaven ient ilur pintor Guinard i els de les nenes
mili: l'un triontfava a Madrid, l'al- Febrer.
tre triomiava a la Bordeta, i el de
Sense voler, davant d'aquestes te.

Els

Hilares

nous

"Diagonal"
d'Ignasi Agusti
(Ed. Altés)
El record del.» anys d'adolescencia
ha inspirar MOitea noveNea i de rota
els tons. Entre nosaltres, sobretot, la
ja inoblidable de Joan Minguez.
"Dies verges". El tema no sembla,
perb, a desgrat de tot, Inasegat ni
exhamit. Es ple de virtuts fecundants
i creadores. .\ixi ara !gulas' Agusti,
en seprendrel fa oir dels llibres de
to més personal, mis distint cFaquests
darrers temps. Hi evoca les impressions torbatiores del pressentiment i
de l'eclosiis de la pubertat. Una educaciä que desvia i mistifica els instints naturals, convertrx les primicies d'una vida amorosa. que hauria
pogut derivar vers un idt lii a la maitera ingenua i ielic de "Dainis
Clac". en una tragedia interior ontbrivola, on les revelacions t intrncions
sexuaLs no van sitió acompanvades de
remordiment s de vergonye s. El
goig de la vida hi es aixl alegar, esflorar constantment.
Ignasi Agusti h a escrit unes pigMes d'una lucidesa analitica inexo„

rahle. expremut amh valentia

trencades, allusions i eufennismes
atrevits o graciosos. De vegades recorre, estilitzant-la poeticanient. al
mcneileg interior. De cegados expiara
el monóleg interior en tercera persona.

Espumilles, l'article del dia, a ... ... 120 ptes. metre
Les Royalines mes precioses, a ... ... 1'15 ptes. metre
Crespons de cotó, molt vistosos, a ... 0'75 ptes. metre
Estampats molt vaporosos, a ...
... 0'55 ptes. metre
GRAN DEVESSALL DE SEDERIA
a 2'25, 2'50, 2'65, 3'25, 4 i 4'50 ptes. el n-ietre

.1 desgrat dels encerts psicolOgics

constants. el que no ia convineent
el final del llibre. Despres de la ru.s.
sessiO sense Iracas, na seinbla del ist
Jus"ifirat el suïcidi del protagonista.
Es Una es -asid. mes que del protagonista. de l'autor. que ha volgut trabar un desenllaç rotund que potser
no tuba.
L'adolescent trist , e s biaixat de la
natura. d'ignasi Agusti, fa pensar vagainent en "Els Mimas terribles".
tan salvatges i tan naturols con' una
droga, de Cocteau. lii fa pensar. mes
gUt pe,/ contrast. pel seu tcs poetic de
rralitat somniada, i és realment la
mes iorta i autentica inilueucia ile
Cocreau entre nnsaltres.
Domènec GUANSE

1
tVALORS

BORSA DE BARCELONA
A A,
bar.« P.s..44.41
5

VALORS

D.n. s•s••is.)i

nivendree, 1 tie juny 51p 1934

Fira del Dibuix
Condiciona per a prendre part a la

revisió d tots els se115dilsis sos mine
ea portin a la Fira , autoritzant-los per
nfitjä d'un "vist i plan - que el propi
autor posara amh signat ira manuscrita sobre un segell, que custodiaran les Galeriem, el qu al segell *rs -

tainpara al dors de cada :\ la
Fira no hi podré hacer cap dibuix
sense l'autorització expressa del set,
autor, i tractant-se d'un artista traspassat. la de persrma degudament antoritzada. I:na altra innovació que
presenta la III Fira del Dibuis ro 34
consisteix en qué, per a donar una
major garantia de sele:ció i de mäAma quebrar a les obres ofertes al

públic. sets lii podran conearrer
aques t any els amistes que figuren en
les Ilistes d'expositor s deis organismes oficial., "Sal'', de Barcelona" i
"Sale; de Nfontjuic"; els artistes socis d'aquest darrer. i els artistes que
hagin estar invitara a constituir els
das esmentats Salons.
Barcelona, maig de t034.
Casa Renart, Galeries d'Ir( "Syra".
Galeries Laietanes, Joan Merli, La
Pinacoteca, Sala Busquets, Sala Gaspar, Sala Pares.

NAFTALINA

contra les

arnes

EL CORREU D'AVI:i
* "Balotes - . - lIcin rehut aquesra
revista curresponent als ntes,5
maig. Bs un nnmero extraordinari n'oh
ben impres en paper excellent i que
conté una interessant collaboraei5i bilingüe. i
¡Ilustrada anth holles fotogralita i dibuisos escallits. Una bona ou ',Wad)", dels estudiants de VInstitU5 %/mea, que esperen/

l'home independent. Quan la propietat estigui
bes/ repartida. Elionte podrá tenir una
petita sensació de llibertat. Aquest
ha d ' esser, per als :propietaria que inai
no han treballat, un Mal menOr. El
mal major seria. per a elle, la coHectivització total implantada a la U. R.
S. 5,, amh la (M a l l'Estar és amo absoler de rota la terra.
Mentre es paguin jornals insufirieras per a poder +j ure amb ditz lOtat
hi haure conflictes que no els podré
propietat. ISoniés dj » j ure

L'absència de la Lliga
1..1 111'.11.1NIT.1T recorda que luni

ep ot donades toles les facilitats per tal
d'evitar la defercid de la i qualtfica la sera obshrin de menysprcu
Ces el polde catalä:
- Han passat me sos i han sobrar
hores per a la meditaciO ireda i ponderada. La politica de la Generalitat
té un accent, una direcci6 i una ina-

dliteSa, producte d * Un Ciar pensament

de tiorern i d'una norma que troles
encaix i juetiücacia periectes en la
realitar. Les organitzacions públiques
del cnnjunt autnnOmic es perfilen i es
posen en inarrsa en un sentit nie justicia, d'equanimitat i d'eficiencia que
ha hagut de reconeixer tothom. Es
realitza una politica totalitaria i amplia, de la qual s'exclou sistemätivament rota possibilitat de divisió.
L'explicable impuls del partitlisme se
supedita constantment a l'interes total de la patria catalana. Sense debilitats ni claudicacions es realitza una
politica social el primer objectiu de
la qual es la justicia i requilibri. Cada
discurs del senyor President de Catalunya Ita estat una crida sincera i
comprensiva al patriotisme de tots
a les responsabilitats rio cadascú.
Qui afirmi el contrari ni sera sincer in i porlrä provar rafirmarin, Podia esperar-se, a desoir de tot, qac
abir, a la renhertura del Parlament
Catalunya , 1.1iga Catalana ha r ina torna t als seus escotas. I lae. No hi ha
tornar t ul vnl tornar-hi. Ella sabrä per
quid. I , sobretot, ella salen-si és que
queda encara una mica de consciencia
del que aquestes coses Sigrti11qUen-que l'opinió pública esta atenta als
gestos dels seus representants politics i discerneix perfectament el valor
de les paraules 1 de les actituds.
No anem a requerir la Lliga perque
torni al Parlament de Catalun .s a. Amb
ella o tense ella, la tasca es realitzarä i es realitzarä be, ami» aquel l
sentir equamme i ponderar que es
l'essencia mateixa del P0054111ent
tic de la democracia catalana, que gap
que governa. que sap per que governa
i que aspira a afermar el regim auto i a deisar darrera d'ella una
nu
obra realitzada. Km: amplia, prou nurprou duradera perque serveixi de
i n nament al lutur histaric de la ciutadania de Catalunya."

reforma

(0)

SUR1 ELS

DIJOUS
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sui,rerror, 1,a Policia de la

agraria,

querra toda su fuerza coactiva y rr
espectacularidad fascista. y las acttus.

ciones judiciales, y los desfiles brillan,

Ces y las manifestaciones, nutridas.

Cuando el entierro de Macii, lo ti'.,,
atrevido y él mismo tiempo lo
lucido fue el desfile de más de die
banderas separatistas de Estar Co,
tala ' ante el propio Presidente de h
República v ministros del Gobierne
de Madrid.
Estar Catalä ha ganado hoy su pi',
mera escaramuza frente a otros gr.,.
pos rivales. Y pnr c n ntentos Puede%
darse los otros elementos de la a
mierra con que la decisión contra
Grau Jassans haya sido sólo de des.
calificación, por mucho que haya te.
nido que doler a Cornpanys este
acuerdo."

Catalunya, quan

El cas Grau Jassans

Totes les notes rregadei

han d'ésser trameses ea
i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.«

XI

Les d'esports, a Barbarà, 11

Festa ribfants i de Flors
a profit de

l'ASSOCIACIO PROTECTORA
DE LASENY A NÇA C ATALANA

La vaga dels camperols

Dia 3 de juny de 1931
a les quatre de la tarda

Parc de

rals
Aquest de el problema. Aquest.
Mentre els turren» terratinents pa•
guin jornals de iam, jornals irrisoris,
mentre e t pensin que perrttlü varen
heretar nna terra, poden explotar el
que els la treballa i neguin que el
inrnaler es un esilan mités, ha es poden dictar tots eis decrets que es villg in, que el problema seguirá insoluble.
Nosaltres, catalans, hm propugnar
deia excellentnient lahm re dia
Joan Lluhi en la sera conferencia del
C. A. D. C. "-per l'extensinr i de la

Montjuïc

(POBLE ESPANYOL)
amb eis jocs d'aigua i de llum
BANDA MUNICIPAL
Esbart Infantil de Dansaires de l'Orfeó de Sans
Institut Català de Rítmica i Plàstica
Esbart Català de Dansaires
Cobla La Principal Barcelonina
Grup de Dansaires del Barcelona'ko Euzko Batzokia
Pallassos Focs Japonesos Gegants i Cap-grossoz
Putxinellis

ENTRADA UNICA: UNA PESSETA
Cotxes, entrada gratuita
Els infants que vagin acompanyats de llurs familiars, tindran entrada gratuita
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Genera.

dad no es ya sólo un arma al senic,,
de la Esquema: es una organizarii-,,,
armada de Estat Cataiä, con excl..,
sión casi absoluta de los dernis
cleos del partido. incluso cle los ii,
la Falc.
Estat Catalá ethe la Es.

El $el, nr..11i 914 X ti Cf a a EL DE.
BATE per seguir difaman/ for.oanill.aciá de l';limI nnurnuiu, L . 1171 CIIIÍSiL2 ,
qualserol diria imspirat per les carneanyes dc la Lliga. supnsa que la desquolificació del seeor Grau fasans es tl‘•
yudo a l'actitud de &dio, 1
- El directorio de la Esquerra tiene
motivos suficientes para sospechar
(me. en caso de ponerse a Badia en el

LLEGIU
QUE

llegando incluso a poner ell de5airalt,
trance. si fuera necesario, al comisare

la Llei de Contractes de L'entren ve
tractar, Si no de resoldre, d'atenuar
el problema, la Lliga tracta de fer
fracassar la solució.
Aquest és un pais-la República
espanyola-en el qual la gent te gane i de viure he, en un terma rnitia,
sense Ilançar-se a l'extremisme. Vegin les dretes dad i les d'alié-mm:1rallant-se en els exemp.tes de tants
Paisos-de 110 essen tan insensates
Ilancar-l'in elles.
Quan es debat un problein2 ele iam,
l'imic que té rat es el que passa
gana."

les Obres de Maragall. titulat "Las Fies- serva que el Goteo» .4zaho tenia una
tas" i prologat per loan E.••Itiridl.
o rienta rle; j us t ic i era en matèria agraria.
21207 anunciar definitisament que aquest 1 recorda l'oPosició que vea trobar a les
volum comerle:1re a ésser repartir di, 1 mm!s_dh,-110 Z'Olt• rt sor::'
Il uns als mscrintnrs. Seguire rnialt aviar del 1,16/une i del regio ' feudal:
el rallen XVII, pral gal per Miguel de
"No fa encara quinze dies que un
ITtrarruiro.
•7;titat socIali,4 a denunciava al Parlament. que anib la signatura d'un
diputat del gripa de Gil Robles ha11111111111111111111111111111111111911111111111111113111111111111111111111, vam estat presentarles pe: » patrons de
Salamanca unes bases de treball amb
les quals e< tractava de pagar els jornals del camp a den rala, i si l'obrer
es quedara a menjar se li desc o mp
en al--tarienlsmxoduai
tres cases tres pe-setes. Es a dir, el
campero l o haria de treballa; per la
vida, o hacia encara d'afegir-hi do:

MIRADOR

tranCe de dimitir, la casi totalidad

isss nue vos agentes de Policia de la.
taluña harían causa común con el,

evitar, per mes mesures que jurengui,
el Govern de mes bona voluntat. A
Espanya les dretes, els agraris. cls
que permeten el; Governs lerrOUXi5,
tes que vagin "Ilaurant", han iet
qiiestb r, de gabine t que 1/0 prosperi la

veure redactada inte-
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Revista de Prernsii

LOPIN10, conten g an t les mesures dei
,n nyern central, diu que n'hi ha fosen
* Mordmall. Retarda.la per uns uhu prendre mesures yresso &masa de!»
cssants dies Fariarici,s dci rolum XVI de ‘'anflides, siod que cal eritor-los. Ob-

ärahrent en catalä.

COMPTAT I A TERME Dia 31 de maig de 1934
VALORS

ITT

(1934)

La l'ira de! Dibuis 6s una manifestad() de l ' art dels nostres dibuixants,
que es vol que sia erninentment popules, el cap, cl pensament, Se us en va lar i educadora alhora. La Fina niel Dicap a Goya i a l'aristocrätica religiovetllant pels interessos dels arsitat plàstica del Greco. No es el listes i la dignilicació en general de
stress intent i er de critir ist volgut
de Catalunya, exercirà un con'retratar. arnh quatre pinzellades. un Fan
trol sobre els dibuixos dels artistes
heme (le fe i de talent que lluita des- desapareguts, envers la qualitat
esperadament, perti cense crits ni so- les obres. i evitant, amb la punició
rol', per imposar una obra conscient corresponent. la presencia de d i b utsensata. plena d'emotivitat plàstica, sos que poguessin resultar talsiiicats.
la interessant personalitat del mial La Fira del Dibuix - dMia ami, al púbalanceja astil» dolc equilibri entre el bife, una garantia
absoluta en ¿a totaretrat personal profundantent hunta litat 1 autentiritat
de la producen')
i el paisatge alegre i joganer, perh esposada. I.a Fira del
Dibui x presenIrrt, del suburhi harceloni.
taré aquest any una innoracu'a resIgnasi VIDAL pecte als dibuixos deis artistes vireut.» . eis quals s ó n invitats a fer una

la !tiritona, sense espantar-se dels
ácida ni de la trtatesa, ans sovint ates
una complaença masoquista o vindicati v a. El moralista s'Iti fa present
no en les paraules. sin q en l'actitud
revoltada que mostra. sense dir-ho,
tot el mal que ens tan o que han 20gut fer-nrss. Per s., t'autor. simplement
poeta. d'aisO no CO parla. Es limita
a Vanälisi dels estat s d'espérit del
protagonista. Deriva vers la l inca.
Si en aixO lii ha la sera Intuid i la
seva fo rç a . lri ha tambe la seva
taeid com a novella. L'autor esdeve
suhjeetiu. Limita a un de sol els perscuratges. Els alfi es gairebé no seit
s i n ó Proiccci o ns dels somnis i del desig del protagonista: fantasmes dels
seus remordienents. Envara que l'obra
no is escrita en primera persona,
pren deliberadament el to duna confessió. Revelas tono insedites, ira.ses

VEN ELS GENERES DE NOVETAT
A PREUS DE COMPETENCIA

PU IS LICITAT
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S TRANGER
La representació Els cadàvers de les
proporcional a víctimes de la catástrofe de Liposde rergaP;tació sen un conveni de 'huiFrança
Masiva de les
they són trasIla-

Les tasques üinebrines
El mariscal Petain
parla E la Crea Eis països neutrals propo-

fronieres
.s. 31. - El ministre i le
1: 1. mariscal Pelain. ha doaque,sta tarda explicacions
detallades davant la Coniissió .le
Einaimes de la Carnbra sobre
VorganitzaritS defensiva de les
fr:m le y es. i espeoialment sobre
la proporció en qnd han esta l rebaixals alguns crhelit s. la qual
csa es justifica pels errors
Fit'emisecutius a la eneverat de les ( ' 1,21-. :S pels Serveis
t n•cnices.
Cal cementar les dificultitts
imprevisibles mide qué s'In' topal
per a Ii realitradó d'alnuns ereespeeialinont per la na.turales.a del subsiel.
hi ha hagut algune
tus rors degul e a la llegralela
¡leed es feren els 1`011 I l'a eles. davant la rieees,ilat (Fenlleetir les
idees abates d'acabar Fany I P3.
I.a t:omissi."n cliiiadhe r i t sense
dificultats al punt (le vista 'le/
mariscal. el qual ha afirinal la
r;eeessitat de pm feceimier el material per tal el'ostalvior les vides
dele hornes.
'El ministre ha rebulla' algoneS c. bjeeei .M.s fúraritlailes pele
¡ ha manite s t:it que
els vaeillarien a
volar els erédils sollicitants si
coneguesSin eala • dl els detalls
dele ;un-mine:11s alela:tuve.
mostral dispoFinalment
:.st a romunicar als nienebtes de
detalls tpie
els
Comissio tols
vulgun t sobre els armarnents
d'Ateneanyu.

Ca r,nt& de desgràcies
27. - A les provincies de
31adra, Bengala. Hyderabadja i Dekkan les tempestes ciclons han cau er Creus danys materials i han deixat un miler de persones sense aixop:'..c. A conseqüencia dels temporals
cielons s'han produit inundacions i
incendie de gran importancia.
Creydon. 31. - Aquest mati un
av.ó trances, tripular pel capita De
Fives. el pilet Huiller i un raecanic,
ha topar contra el pal de restació de
racl:otelegrafia a causa de la boira.
L'aparen ha caigut als jardins del
ean-Q d'aviació. Tots ele seus tripulant, han mart.
Mal... 31. - En una Ferreteria
alemanes. s:tuada en un dels barris
d'aquesta capita!, ella prodaa una explosii). que ha ocasionat
graos danys materia:s. Den/es han
resu.tat quatre persones mortes ¡ deu
de ferides.
.Segons els priniers resultats de l'eneberta per la policia. sernbla
Iracta d'un atemptat de carie:f.

r-ece

c: ,--

3t. - Un violent cicló,
terrib:es incendis, ha
enormes a les provin3fadrae, Hyderabad
-:lers les persones que 1:an
axopluc, particularment
els efectes del cicló han

tació d'armaments

Les qüestions del Chaco i del Sarre
Anginenta l'interCs cuzers el que pas•
sa a Ginebra perquè ca te la eonzicei,i
Clic aquests clics es inevitabk que siguin
treses deeisions dclinitives so h re la Conferencia del Desarneament - i cansegüentment sobre la S. de les
pila es mes imPorlani, per la Causa de
la pan.
La prennsa de lela' els paisos seguracomen:are: l'impravisat dis.ners de Barthou, pronuncia: din:err es, tan! mis que
l'ha ratifica( el Consell de ministres.
adonat que el ministre
franca ha usat mine Ilenguatge non a Ginebra i en la diplomacia, caracteritzat
per una frangziesa que ha delinea: clarament les posicions.
llora ca-leona el que ha dit Barthea
ontb el que roes dies abans birria esCrit
.-Insten Chanil,erloin Sobre la sin:oció
.-eiropca, la qua/ dep.'n ett gran poli ac
les relaciones entre Vrança i Atcluanna.
Les Parouks de Chamberlain han posal
en ei•ifihicia les responsabilitats del gavera brittinic, n71te tel i dol, i ai.ri ha
ein; or a l'audacia hitleriana.
Dalle banda la furlusa de Berlín, eamcntant la represa de lasques de la Con•
ferinicia del Desarman:ten, diana rad
que In CS
Tereer Reich.
Es impresseti general 'que John Si •
mole zol persistir in fin(anl un record fcr
a un convcni sobre cl desarman:01f, cos ei que fa estrany qual es pensa que cap
país, n Anglaterra menys que cap, no ha
1ingut gens en compte eis caarennis »erals de IVashington (1922 )
de Londres 11930).
Si a Gineb ra es vol arri5ar a aloe:
resulte pritc l ie. cal resoldre abates que
res la qüestió de la seguretat, i no es
treeessi:a el eaneurs d'Alemanya per a

fcr-ho.
Az•oi semi:ron les discussions, que roden sser apassionants si rs planteja
qiiasliií de les responsabilitats.
lletvj erson i Barthou han jet l'cloui
de la intieictiza de les cinc naeiones, ent re les quals Espanya, sobre el nzennorlednine presentaf. Pera tenme egrest
M'olear S:9111 etelleS C.rdneraf cal sauer
pr?Uner si ..11Cmanya repr:nt sea Ilae
a Ginebra, cosa que t:o sembla probable.
El Consell de la S. de les N. s'ha
ocupo de rembarganunet del material
de guerra destinat a Bolftia i Paraguai,
i s'ha risS ten, ki ha /visos que no han
resPost a la invi:aein3 dc !a S. de les N.
sol , re arest particular.
FI (7,11,01 s'In:zis d'aenpar taneW de
la qüestió del Sarre, paró .4loisy, presiden:: de la Comissió dels Tres, ha demaizal que crieò sigui &acta, elentä, Smtan fent negociadores activissitnes per
tc/ d'arribar a ten atore!, pera els punts
szisla de Frasea j d'Alemon:,a no
eran crgrixru.
Ginebra, 31. - El discurs pronunciat pel senyor Barthou produi una
gran sensació, a pesar que llague
d'esser improvisat degut a la necessitat de tenir en campee les declaracions l'eres a darrera hora per sir .101111
Simon.
El senyor Barthou llague de donar
un to personal a la seca intervenció,
puix que Sir John Simon féu un discure enganyós i injust per al Govern
francés, passant intencionadament en
sileci els plans irancesos depositats
Ginebra i les notes canviades entre
Londres i París.
El discurs del senyor Barthou respongue als sentiments de la major
part deis amics de Franca q ue, cle
,:omentar-lo a la nit expressaven
pinte, aue la situació obligara evidentment als francesos a (In' algrnes veritats als seas ainics d'Ang:aterra.

-. 31. - A l'Agencia Reu• .:•::1.quen des de Tientsfn que
. . iMna de Kilam alta precian
...astrofe a conseqüencia d'un
i han more 32 minaires.
• 31. - Als centres o'icials
formalment la infor- El Cabinet francés ratifica
7.ublicada pel diari de Madrid
segnn, la qual la fa- el punt de vista de Barthou
• le ¡'ex-re i
-:am a Alfons
Paris, 31. - Aquest mati s'ha ceestat
:
de França. lebrat Consell de Gabinet. El ministre
de 31arina, hl. Pietri, que havia tornat de Ginebra, ha donat compte
dels debats de la comissió general
LA REVISTA DE LA MA- del desarneament i de l'acció de la
delegació francesa,
RINA NORD-AMERICANA
El Consell ha aprovat unanintement l'actitud del ministre de Ne g o1
.
en 'e
Itüruserell, cis Estrangers. 31. Barthou. a Ginebra, i ha pregat a 31. Dotimergue
leaslladat al que
snanifesti a 31. Barthou que el
embarear . a bond del seu discurs d'ahir expressa iidelment
1 1.dianapolis”.
el punt de vista del Govern irances
ha ealpal ininiediala- i és una prora 111e5 de la continni:
a trasIlailar-se a Val- tat de la política ele Franca.
• station IltiiiI ,n es desComentaris alemanys als
• .; la revista naval.
-L r .ent, senyor Ituusevelt, discursos de Carthou I de
a Nova York mutes' Litvinov
re
acucie in de Gelysburg.
Berlín, 31. - Comentant el diseurs
passara revista a les ele 31. Bartheu i els esdeveniments
, de la Marina nord-mne- d'alta', el 'Bóer Zeitung - estría que
• a (Mes
tira n le lotes les desillusions relatives al desi durant lot el tenues. armament han créseer irnputades
.:•1 la revista i la desfilada Franca. Barthou assenyalà Alemanya
unilats liarais el träfee com un pais apassionat per les arme.,
:. 1 complotan-10rd suspes al qbe tracta d'imposar la sera voluntat al alón enter. Però ha de saber
31. Barthou que tot Alemanya viu
inspirada per u:1 mateix e5perit, mas, par , per a especular en una LerSa
d'accions de cara humana.
; MANTA DETENCIONS
Berlin, 31. - Comentant.el discur:
P el senycn Liteinov a GinN UNA MANIFESTACIÓ pronunciat
nebra, la "Correspondencia Política i
Diplomatica"
diu que tots els que
DE COMU143TES
participaren en la discussió s'estorcarea a posar de relleu que obraren
FRANCESOS
en defensa dels interessos de la IluIota, 31. - Ahir a la nit els nlanitat, mentre que els 5Ni: fim
tistes van organil zar 11113 ego¡ste, es trobaven velats per les seinani ?slació de protesta contra res paraules més o inenys transpauna
que celebrava el Par- rents.
Adlnic . el senyor Henderson parla
td Na n onnt.
"pro domo", tornant a plantejar
l ' a alivia es va veure ohli
M'esta')
de la fabricació i comere dar_
gaita a lonar diverses cärregue
mes, vanament discutida durante any.,
• e Pra 'icar 60 detencions.
davant diferents comissions.

Una entrevista de Barthou

amb Henderson
Ginebra, 3z. - El ministre frances
ele Negocis Estrangers, senyor Barthou, ha estat conferenciant 'aquest
mati amb el president de la Conierència dei Desarmament senvor Henderson. pnix que aquest desitjava parlar amb el ministre francés sobre les
conseqüencies que podrien derivar-se
dels debats entaulats en l'actualitat
davant la Cornissin general de la
Conierracia.
Reunlons de Gomitas. El memorändum dels paisos neutrals
Ginebra, 31.- L'ajornament fins
demä de la reunió de la Comissió general de la Conierèneia del Dzsarmament. ha permis que es reuneixin avine
diversos Comités del Consell de la
Societat de Nacions.
El Comité dels s:rians lea celebrr
dues reanimes sota la presidencia del
senyor López Olivan, el qual s'ha
reunit lambe atad) els senyors Aloysi
i Cantilo, per a seguir l'estudi de la
Miestió del Sarre.
Als circols de la Societat de Nac:ons dominant era bastant
optimista en el que es refereix a
aquesta Miestió.
El Comitè dels Tres per la qüestió
del Chaco tMéxic-Txeccslovaquia-Espa:lea) s'ha reunir per examinar la petició
formulada per Bolivia que r'apliqui larmiele 15 del
El senyar Madariaga ha assistit a la
reunió eetehr,da a,,uesta tarda pradelegacions dels raisos neutrals amb lob
jene de n'un- la sera actiteu ld Conferencia del desarmament.
En el dia d'avu¡ Fatenció s'ha caneentrat en l'activitat desplegada pels representaras dels paisos neutrals, Dinamarca, Espanya, Suecia, Suïssa, Noruega i Paisos Baixos.
Segons sembla, en diverses reunions
celebrades per aquestes delegacions s'ha
e s tudiat la possibilitat d'arribar a un
convela de limitaciú d'armaments sense
sacrificar les garanties de seguretat a
qué es refereix el memorándum enviat
pez les diles potencies a la Comissió en
14
darrer.
En la reunió celebrada a l'hotel Richmond , a la qual ha assistit el senyor
3Iadariaga, sien acordar que denla el
ministre de Suecia, senyor Sandler, exposi els pinas de vista deis sis paisos neutrals davant la Comissió general de la
ConferencIa del desarmament.
En intervenir altir a la tarda en /a
sessió celebrada per la comissió general de la Conferencia del Desarniament, els senyors J olio Simon i
Barthou alludiren, sobretot el primer,
en termes molt elogiosos, el menmraudal/1 presentat per les cinc potencies neutrals, entre elles Espanya.
Es probable que en una grupera
reunió de la Conferencia, i tal vegada
en la d'avui, Fesmentat memorándum sigui deiensat per un dels representants de les dites potencies.
Ginebra 21. - La reunió extraordinaria del Consell va esser presidida pei
representant de Portugal, i en ella Espana va es-ser representada pel senyor
Lórez Olivar.
En examinar la qüestiO del Chaco, el
representant de" Bolivia en el Consell
ha acceptat les•conclusions de l'informe
presentat per la Comissió d'enquesta (te
la. Societat de les Nacions que intervé
en aquest ,afer.
En l'informe es compren la solució del
confliete per majá rie l'arbitratge.
Pel contrari, el representant del Paraguai va fer reserves explicites sobre el dit informe i en vista d'aixii el
delegat de Bol:via sollicita que s'apliuni l'article /3 del Pacte, que roncedeix al Consell el dret a intervenir en
el conflicte.
.S'acorda enviar un telegrama als
país-os que no han contestat encara
a -la comunicació referent a l'embargament de les armes i material de
guerra destinat a Bolivia i a Paraguai.
E1 baró Aloisy ha notificat al Consell que el Comité dels Tres (Italia.
F....panya i Argentina) no podia presentar l'informe sobre el Sarre, puix
que les negociacions encara no han
an ahnt.
De toles maneres aquesta qüestió
sera examinada abans de dissabte.

L'AGITACIÓ SOCIAL
ALS EE. UU.
te asliington, 31. - si•aniilieLa
per al ililluns vinent la declaraeió de vaga de 400.00u treballa-

París, 31. - Avuis'llbnvia le
'racial' a la Camina de la pro-

posicin presPnlaila pel senyor
on la 1111111 CC COUVida
la Comissió del snfragi universal
a informar un projecle de representaehi•prmmreirmal.
El prPsident I le la Comissi,`,
senyor Mandel, ds oposat a la
representació Im roporcional. i
creu que en non/ ele la Coiniss¡ó
parlará, el senyor Barely.
Es deia que en el uns que intorvingui el Govern es eren quo
filra per a sostenir desprds al
Senal el test de la reforma eleetoral que pugui sortir de les deliboracions• de la Cara/era.
Despres d'una exposien5 iota
pel senyor Frossard. hi ha intervingul nreument el senyor Douinergue, el qual després de ter
eonslar que la Cambra te absolul
dret modifiear la Ilei electoral,
ha declara', que ell est Mueva que
era necessaria i fins indispensable la reforma de l'Estat. s¡
Ve l evitar difienllats i descartm
perdis inconvenients ¡ abusos i
eonfitsiö do poders.
Entre els aplandienents dels
del renlre
diputals de la deia
i adheic d'alguns de Vesquerra, el
senyor Dournergue ha dit que
eslava

ennveneut que

la gran

roapria del país desitja una refferilla Selüblanl.
Es al país - ha prosseguit al qui únicament en bu nostra
doinocräcia correspondra en l'horo oportuna pronunciar les pa_
cintos decisives en aquesta

Vinalinent, desprds d'una d i scussió bastant animada, la Ginebra ha aprovat la pelició de discussió immediata de la proposicid del senyor Frossard per 288
vnls contra 2 7 7.

dats a Espanya
LiposIbry. 31. - Altir se roletira oh trasllat ele les despulles
de les victinws de l'arridrn:
nrurregta el anim e n-

ELS

ge eine rrer.

Una delegació d'obrers espanyols de la regid s'ha associal
al dol.
Les desuelles l'oren dipositados en cinc fdretres, que foren
exposals
l'Alealdia.
L'andmixada d'Espanya ha tramès 111I telegrama per 1:11 d'agrair 1;1 inlerveneió de les penso_
[(es que arudiren a soceirrer les

\

N,,SECTES

propaguen la

MALALTA

..ernateu-ios amb FLAT
La malaleia truca a la vostra porta

(luan una mosca entra a la vostra
llar. EsCgueu amatents a la Iluita
eficaç. Les mosques deixen germens
mortals en els vostres aliments. Els
mosquits ingerten amb el seu fibló
febres fatals a la romea sang. No poden combatre aquest perill amb insecticides de qualitat mitjana. Cal
emprar FLIT. Rebutgeu les imitacions. Compren sempre els btdons
peednials que son grocs amb una
frisa negra i porten la marca del

El eapellä de la licalitat lea

resat una absolta en presdacia
del governador civil de Guipúseme. senyin. Muga, de les
1 als 10eals i ole noinbrosos liabitants de la regid que han
10 a la cerimönia.
El Govern espanyol havia iranids un fil rg(i d'ambulancia per
soldar ,
al trasllat dels tferelres. el qual.
venaa el Otter- FICSIDIETS6EIZYMICIA.
una regada aeabada ha -erimOnia,
la,:s CiA3I5fleS,
ll2ICtlfdla
sorti en direcció cap a Espanya.
Baiona, 31. - En passar per
arnmsla població el furgó que
condueix les despulles de les vicirnes de l'areident ocorregut
un autocar espanyol el ditimengo
darrer prop de Liposthey, l'alealde senyor Latfourcade, volliel
i te' tots els 'nombres del Consell,
iliposita una corona de flors naleirals sobre els fbretres..
A l'Alcalina hi havia les banderes francesa 1 espanyola
mig pal.
EI
Es formä una comitiva presidida pel sols-prefecte senyor
Antelme, a hl qual la policia nnecoses
teieipal, amb uniforme de gala, va
1,dia, /hollo/ S. Entre les persona- Se'n pesquen 300 quilos
'dais que formaven part de la
31. - Els aviador;
e.-ontitiva figuraven el president
ai riu
francesos Codos i Rossi han mani.
de la Cambra de Comen; de 13aEstrasburg, 31. - La policia ha extret iestat que estan veritablement en¡otea, senyor Eeramona, i el coavui de les aigites del Sarre, entre Sarronel Comerzeau, que represen- regad/linee Bliedersdorf, tres-cents qui- cantats de l'acollida afectuosa que els
i
dispensba ahir el President senyor
lava el comandunt militar de la los de documente procedents
deis arxius Roosevelt, en la visita que li forca
divisió.
de la Direcció de les escoles jranceses a la Casa Blanca.
Ila assislit a la cerina/min /inri del Sarre, en els quals amnios, corn es
gran multitud.
recordara, es comeré un robatori fa al- Un premi a Codos i Rossi
guns dics.
Paris, 3r. - Aquesta tarda eis meint.
La Instrucció del procés
bree de l'Acadèmia d'Esports han con.
contra el xofer conductor
dit el prem de 29.000 frailes (any 1933),
als aviadors Codo si Rossi pel record;
M n-.nt de Marsan. 31.-El jutge
EL BANC DE FRANCA de
distancia en baia re ct a cr.le assoliten
d'inserucció ha procedit acinesia
tarda a l'interrogatori del xifer REBAIXA EL DESCOMPTE l'any passat.
ralleeSC OCUrla MallilleZ, que
suposat sabotatge al
ofenderla l'aulocar espanyol quan
París, 31. - El Ea ;Ir e¡ol` Frall- "Leonardo da Vinci"
es produí l'accident de Lipostlicy.
Nova York. 31.-Les autoritats de
Eti presimcia del set! defensor, ra ha rehaixat la tarifa de des01 xofer Isa mantingut la sera oomple del tres al dos i mig per aeròdrom de Floyd Bennett desi•ent.
menteixen
enèrgicament i categóricaprimera declaració, protestanl
ment les manifestacions fetes per raenérgirament lcd III l l'acusació
v ,ador trarbatlantic Pond, el qual ha
formulada, segons la quid, es se
declarat a Londres que l'avió "Leodormir quan conduia el schiele•
:lardo de Vinci", en Cl qual va inten
-tarelvoNaYrk-Roma,hv'
estat objecte d'un sabotatge mentre
esperara
el
munent
de
sortija.
L'ETERNA QÜESTIÓ

relator; de docu- De corn es veueri les
ments al Sarre
segons es

tr i crin f i

EL GOVERN DE LETONIA
BUSCA L'EQUILIBRI DE LA
BALANÇÀ COMERCIAL
Iliga, 3 1. - El Govern leti't
pres l'actual d'establir per a l'esdevenidor un servei de cont ingents de les mercaderies per a
tota mena de productes.
1.ii n'estira abans assenyalaila
per objecte facilitar l'equilibti de la balança comercial, i al
nia I eix tenim dOnar preferUcia
a les mercaderies dels paisos
que, al seu loen , siguin compradors de merowleries d'origen
leló.

UNA PROPOSTA PER AL
NOBEL DE LA PAU
Linea, 31. - El periòdic "Crónica" deniana que el Govern prima es posi d'acord andi el de
CoMinbia per a sollieilar que el
Prenti Nobel nie la pan sigui

EL TRACTAT ENTRE CUBA

YEMEN I L'HEDJAZ
1.0ntires. 31. - ContuLiqueii
.1e1 Caire a l'Agència filmlet . que
el perill d'una represa de les
entte les tropes (le
l'hilan del Yenien i les de nol
Sand scinbla que simmim esvitit. El
de la siluaciú sembla degio
a qué el princep heidi ilcl Yemen. que, s'oposava a les condii • ions do pau de Ihn Satul. les lia
aeCeplal.

QUI NO ES CONFORMA
ES PERQUE NO VOL...
SOfitt, 3 1. - L'ex-president del
Guisen senyor 3Iuxanov diu que
el Govern acluill de Bulgaria ha
st e''
que segueix. la

DEL CHACO

I ELS ESTATS UNITS

\Vasliington. 31. e:ni
Negocis Estrangers del
a l , r,gat al setly , r 31ello Franem. Senat ha aproval
votat el 110U
Traelat amb Cuba. No hi ha hagut ummcuiiieuiltml, perü tampoe
eslat !non folla.

LA GUERRA ENTRE EL

o es frocossi

.1a11111'11.111. 31. - El il)ilmi5b le
de la litierra declara que en el

seelOr elia Canadä. Stronger ha
estat tidalment derrotada la terg•era

FRANÇA PRENIDRA PART,
EN

EIS JOCS OLIMPICS
DE 1936

(Pie en

París, 31. - Al rnMisteri de Sani.
oquesls darrers dies baria inlenlat, una ofensiva. L'enemic tat Pública ha estat facilitada aquest
ha deixat nombrosos presoners, mati una nota relacionada amb ets,
loes Olímpics, en la qual es diu. en.
roolis cadavers ¡ material de tre altres coses:
allnrra en abundancia.
El Gavera ha acordat la partidINCENDI D'UNA FABRICA
pació de Frana als Jocs O límpics
Suissl 1 el proveiment
de 1936, i a tal objecte, aquesta tarda
DE PAPER A L'HAVANA d'armes
sera presentat a la Cambra un proe:
jecte de Ilei encamina t a aconseguir
600.000 dòlars
Berna , 31. - El Govern fede- la enncessi.5 dele crèdits neceesari1
ral ha decide t decretar la prolii- per a la preparació i participació
de pèrdues
biei,i del suleininistrament d'ar- nostres atletes en aquests jocs.”
11/('S i tmilmniieaues deSdilladeS
Paragl!al,
L'llavana, 31. - A la :elanufactura de paper La Paperera
que es la mds imporlard
de la ella, produil un violent
incendi que ha orasionat
FRANCA I ELS PA/SOS
Ii importiinent dels quals es
QUE NO LI PAGUEN ELS
calcula en uns 600.000 delate.
DE MADRID
Se sosidla
l'ineendi hagi
DEUTES
e Stal, Ilegtit a aixie
UNA BOMBA
hellt eslat del itiicuut 5 den impraris
l'aris, 31. - Sembla que el
de la 3/a:1/ir:miura sinislrada.
Ifadrid. u m'43 matinadal.-En una
1 n 0%ern 'n'ondea en eiensideracio carboneria installa.la al cerner de Lista
11 proposieiä lilIa 90 51 tina bn . taxa ale produelos proeedents Inc esclatat una bomba de gran potencia, lia causat gratis destroces.
dels paisos als quals Franea

Nuera hora

UN AUTO CARREGAT

del seo 111inisteri.
D'EXPLOS1US 1 CONDUIT
Persortalment , era oposat
PER UN BOIG
l'esperit de partils que inipedien
d,d. s de la iffilústria
El general Johnson, a fi d'evi- una tasca efieae, i per iixk, apelara
,
lea
\isla ande sitoeiir miau vaga que e misaria gccus
A la med a ((' a I i
) , 3 1.-La
els periodistes eslan vi
danys, lii convingut celebrar una palia l'actual sihnició que portara
la
tlitiO
gibuil , des d'aliir a la nit, 111 n 111reune() ;11/11I elS d ir P clors. de la
I enint - se "•e ltel'e a certa distanAmericana del 'Freloall j lee
cia, un auloimMil en el filial
alll o ritals de la indústria
coló.
ha un individu que I A perlorkiMANIFESTACIÓ A TEXAS eles les fatmllals nunelilils i
M'asbinglon, 31.-La
rió d'Obrers del Ferro, Acer i CONTRA L'ADMINISTRA- diSpoSa d'una gran quantilal
d'explosins.
Estany anuneia la vaga general
Con% que el elit inilividu ha
D'IMPOSTOS
on lot el país per negar-se els
decimal que rara sallar 01 vehiele si Mg» intenta aciestar_slie.
amueles a recoudixer el dz st als
nio Grande (Texas) , 31. - Eti s'llan adoplat precaucintes pernbrers freseoller-se repreuna renniO de prolesta (Mitra fil'', en el ras de produir-se una
senlanls sinflicals en les empre
illinposlos han explosió no s'llagin de ¡diluye,
ces.
resultat dOS Morta i sis !culis.
1victinees.

emprdstits i que aclualinebt
paguen els intrressos als teIndors i le hons emesos.
lt. un suposa que entre aquests
b o lis hi sün rompresos els de 1:1
lee

LES SUBVENCIONS
DE L'ESTAT

Madrid , 1. (‚'43 matinada).-E1
ni,tre de Gmernació lia (lit nue la "Ga, • Mlat dc Toeptio.
ceta peld(cara avul una ordre del sea
Departament en els termes de la quat
‚'ordena als Ajuntunents i Diputa- •
cions que liagin rema qnantitats de
EL CORPUS A VIENA
l'Estat per a obres des de l'adveniment
de la Repalica, hauran de trametre,
Viena, 3 I. - Sense
eap mena &lea celebra( la dintre del termini de is dies una reja.
ciA de les obres realitzades i de 11
processA del Corpus.
Enes 1:,0.00n pel'SO/WS 11.111 destinació que hagin de donar abs diners
tee l-e rregut els prineipals carrers eobrante.
do la capilal.
El cardenal ha dit una
inissa a l'aire !Hure, i desprds
ENV/EU LES NOTES
Ala

eanlaf nn 7'edeum

tedral de Sant Pere,

•

a la Ca-

EN CHALA,

e

Divendres, 1 de juny de 1934

LA PUBLICITAT

BARCELONA AL DA

rieles anglesos "Strathnaver",
substitudd del general Marzo,
timb el seu equip i 5 passatgers
que ha passat a la reserva.
Servei Meteorològic
d'aquest pont i 860 de transa,
L'alcalde a Ellontjuic. — L'aleso a Napols, i "OronteS", amb
de Catalunya
calde. aenyor Carlea Pi i Sunyer,
iniciativa que porta a realització el el seu equip i 4 passatgers (faCal
als periodistes les xifre.s acompanyat de diversos colasetant
nucli iemeni d'Aula Catalana. Aquest quest port. i 348 de tränsit, cap
SITUACIO OSAKAAA ATSIOSPERICA
SENERALITAT
re:,
Ilers, va aisitar ala ir al mata les
senyora
alobale del m ' u Pi essuposl.
dos
deis
In
Ajaccio,
tots
particulars
i
ena
renova el seu prec
D'EUROPA A LIS 7 MORES DEL DIA
21 ci;
nimbé el Conseller de Finan- abres deixamplament que es ve31 DU MARI DE 1934
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Solament hi ha dos casos d'urgen- missió de Reas; Ajuntatnent i Sin- burg, 51 ii 1 rl guI i Ta rra gona,
per fer les demandes pel mes de lerroviaris senyor Manuel Fergeneral, el "Cala Tuent"; de Pat- ele espanyols i de 27 en ea esi • drrega general i de traneit
cia. Va sortir cinc vegades anib lob'
juliol.
liadiz.
'14
dinat d'Iniciativa de Tirrega, anal aiaii
na""
cadaina , atab eärrega general, 1 — E a
de
trausit,
el
l'airterament
de
passalgers
camplimentit l'alcalde, itere d'ordenar
l'alcalde i el president del Sindical,
lesenda. — Ahir van contiRasa el -Cala ala--tela".in
vera d'altres unir morts, tots
vaixell alemany "Prócida", dein
senyor
Carlee
Pi
i
Sunyer,
el
gedel
Fe
unta
senyor
Angel
Oliveres;
J
Yachts
nuar amb gran intensitat els
mort natural, si be en una el metge
de Turisme del Pireneu Català,-rnet aenyore Baquera, liuselle j Mar- jor'.•
treballs de confecció del mal neral de la Guärdia Civil senyar es negà a estendre el corresponent
amh el sea president, senyor Jaume t in; de Palma, ainb corren, mera
Vaixells sortlts. — Distància
pressupost. que fou liegit a la Frederic Santiago iglesias, que certificat.
Bragnlati Sindicato d'Iniciativa de eaderies 1 151 pasaalger.a, la maa l s.. ••• ••• •••
liti estat destinat per al comanaessiú de la Cumbre.
A les secretaries S ' han limitat a re- Caniproclon. Girona, Vic, Montseny ternal postal "Ciudad de Barce- navegada deis vaixells que han Espana
1
••• •••
sortit: fora entorila es trobeu yard-atnerieans..
Avui al migala el senyor Martí dainent de toles lea t'orees de la tire declaracions. La calma fou tan
1
probablement la del "Consell lona"; de Nalencia_ amb carreta els espauyols "Sil", amb carrega
Civil de Calillunya
gran que fidluc al Jutjat número nou, deniolt
Esleve Hin:ara una nota facililes Valls" de la República d'An- inereaderies ¡ 172 pasaatgers, el
que its el que instrueix el sumari per
g eneral i de traneit, cap a Casadorra, el qual Ira anunciat als orga
la fallida de la sastreria J. A. r., nitzadors del Salo', de Turisme i dels motor corren ' Liudad de 1
hlunra i escales. de la Comercial
no va comparèixer ni un sol posaeidor
Cambalia Sagrerrt; l'"Ampur- ARXIUS I B1BLIOTEQUES
d'aquella corpoEsports
el
propòsit
—
lii ".==1
de tiquets.
amb cärrega general, cap
ració de delegar un dele seus nomDe Catalunya. — Ristre, 3 err a 131.
a Roces, de la senyora Vidua tic
bres perqué assisteixi a l'esmentat
Joventut Socialista de Barcelona.—
ASSENYALAMENTS acte.
C. Martorell; els entrena. "Ciudad Rambla
de Santa Mónica, ag. segon.
Bareelonit - , amh passatge i (Oberta al palie tots els dies feiners,
PER A AVUI
g
carrega general, cap a Palma. 1 de set a nou de la n'a Diumenges,
AUDIENCIA TERRITORI
Capital: 26.000.000 de pessete3, totalment desembossat
PER A AVUI
-Ciudad de Valencia", ami-) pas- d'onze a una del mana
XI FESTA D'INFANTS
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
Sala primera. — Divorci: Pilar Vesalge i eitrrega general, aap
PASSEIG DE GRACIA, 3
d'Estudis
Comercials.—
Acadéra. la de Bones Lletres. — Car
Institució
1 DE FLORS
la contra J.. Bernadell. Menor quanVa limein ; ainh pas3o,
el
senyor
Mateu
Bar.\ le, 19.
tia; Enriqueta Gebert i Vidal contri
a:
general, cap a rem del BisbedeCaçador.
salge
i
oärrega
Academia Medicina i Cirurgia.—
Herens d'Adrobau. Menor quantia:
dagi i Móres donara una conferencia Cartagena. Uds tres de ha ComSuCURSALS i AGENCIES: Arriposta, L'Actabç, Badalona, Be n ga. Figueres.
El pr mera ma definitiu de la sobre "L'estalvi i l'activitat econó- panyia Transniediterränia; Van- Carme.
N'autor, Mantesa,
Ignasi Maria Feteve Iturre centra
caceo. Glrona. Granolleng , !aunada. Inca. I aficia.
Pedagdgic Experimentaa—Tra
e.
Montblanc, Mora d'Ebre. El Moren, Olot, Palma de MallOrea, Porlbou,
Pompeu GalindoLeal i un altre.
XI Festa d'Infants i de Flors ha mica" al local de la Inatitucia, carrer
ll:
Pulgeerda- Vila, Pulgcerda-Estan. Illp011 Seltz Feliu de Gullo ge. Santa
Sala regona. — Executiu: Joan Ci- estat confeccionat a base dels se- del Eiche, 6 (antiga cara dels Ca- glea "Sutherland", anib carrega vir :snitica de Dala 74.
Jj
Tarragonadi
rgell.
n
l.piecall.
*P
I
de
ColOrna
Santa
CoCotoma de Farners,
general. cap a Londres, de la
Academia Catalana de Belles Ami
nonges).
91 rujeda contra Jaume Pedrea i Mata. güents elements artística:
Bnrsl . Tarragona. l'arregla. rorredemberra, rortosa, valle,
inereial Combatir! Sagrera a l'H a - de Sant Jordi. — Casa Llotja (ce
E , Venaren, VP' I %llueca
Banda Municipal, Esbart Infantil
l.: Divorcii Maria Pasto Caudina contra
Atentu Popular de Gràcia (Salme liii "nassini". amb chrrega g ene- nou a una). Especial d'Art i ArqueoFelip López Salamanca i Ministeri ,te Dansaires de l'Orfeó de Santr•
li:
ti). — A lea 20, loan Salado des
2 paseatgere de logia.
NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT !III Fiscal. Ineidenti R. Sauer contra Institut Catalä de Rítmica i Pliatica• ren,
envolupara una conversa pública so ral de tränail
Social i Industrial. — Urpe.
Cobla
Va landa ¡ Genoaa,
cnp
Eshart Catala de Dansaires.
E. Blasi.
1IIIS fragment
tare
literatura,
i
Ilegira
PRIMER DE JUNY DE 1934 I ELS DELS .j.
"La Principal 13arcelonina". Crup de de la seva novella "La linia recta",
del senyor E. Carandini: els tu- número 187.
AUDIENCIA PROVINCIAL
I
I
Enzian
DE L'ESTAT VENCIMENT
Sudó primera. — Un jurat per Detiaaires del Bareelona'ko
il
Batzokia.
violació contra Francesa Blaue,
pallas1934
Mi haurà tambe putxinellis,
PRIMER DE JULIOL DE
Secció segona. — En jurat per as505, gegants i capgrossos.
sassinat frustrat contra Sadurni
Compra I venda de valore, al oomptat I a termlnls. - Ordr33
A la plaça he Monestir sItj ins0. de Dorso. - Negociael6 de cupons I Mole amortitzats.
cada 1.
tercera. — Dos orals per ultara un campament de Minyons
Secció
de
valora
corren,
DIpbet de valore en oustedia. - Comptes
estafa contra Jaime Ferrer i Conrad de Muntanya.
s e.
contra
PARTICIPACIO A EINIS8ION8 I SUIS3CRIPCI0
. .. Manou. fin oral per lesions
Els darrers donatins que Ira rabio
Joatp
Vilaplana.
A EMPRE3TITS
jurar P e r ho. la Cemissie Organitzadora per al
Secció quarta.
ill micidi frustrat contra Josep
INFORMACIONS FINANCERIS
sorteig infantil de joguines han estat
Mari,
ll CARIARA CUIRASSADA, amb oompartImente de Iloguer ?(.1 rubias. Un oral per estafa contra Jo- oferts per "Patufet", Germà
mitjons "Moltfort's" • casa Bonavia.
i
sep Tocha Galau i un altre.
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Barcelona al din
ra CORPORATIVA
La Cambia de jAutoinóbil de
Catalun ya sha adreçat a la Direcciö de la C 11 P S A. en
rein dels seus associats i agents
d'aquesta, venedors de gasolina,
en súplica que els sigui concedida una prórroga per al pagament d'utilitats sobre comiseiens atórgades, mentre es re
.lgui.,-,).bre una raonada petició
que ekmenlada Cambra ha
naratitat a la Companyia Arrendataria del Monopoli de pairo.
lis , S. A. Amb mcitiu d'Ila y er estat atorgada la distincid de "Officier
d'Academia" pel Govern de la
y ema República francesa al senyor August Bou t Consolat, prei. ident de jAssociation des Anci a na Eleves des Ecoles Françaises de Barcelona, aquesta entitat
iii organitzat. per 31 diumenge
‘inent, a les nou de la 'etils, u„
banquet a honor i homenalge del
seu president, en un dels salons
de l'Hotel Orient, sota la presidencia del ministre plenipolencian de Franiia a Catalunya, senyor Morawiecki.
En aquest acta li aman 'Horades al senyor Bou les insignies
cjaques l a distinció
que han eatat costejades pels
aocia de la dita AssOciaciö, j el.s
tiquets estan a disposició dele
seis 1 Aires simpatitzants fins
a denla. dissabte.,
Canuda, 33, principal.

Rosselló, tresorer, i Fidel Celaya,
~piador. - Obrir una subaeripcba a favor dala vaguistes
metallUrgies, destinant-bi pessetes 50. - Reafirmar-5e en la
imprescindible necessitat que,
com a organització obrera, ha
ele fer tole els treballs que calguin
encaminats a organitzar tots els
obrers matallfirgies que estiguin
'elosorganit zat s.
EleccIO d'un vocal per a l'InaUtut Nacional de Prevls16.-Tal
eötn Iteni vingut antinciant,
Sereieí N1 . /11111011! d'Organització
i Treball del Centre Autonomista
de Dependents del Cometa; i de la
Indústria celebrara mili, des de
les tres fins a les set de la tarda,
releed() de rassociat que Miura
de representar el Centre a la Comissió Assessora de 'institut
Nacional de Previsió de Madrid.
Cal que farin Uta del seu dret
al sufragi tole els socis del Centre.

LES SARDANES

ELS
Avia ció
DE L'AERO CLUB
DE CATALUNYA
UN FESTIVAL AERONÀUTIC A
PALMA, I CREACIÓ DE L'AILRO
CLUB DE MALLORCA
Prosseguint ca la tasca d'expandiment i divulgara, de lee coses de
l'aire, el diumenge passat, dia 2 7.
l'Acro Club de Catalunya va organitzar a Palma de Mallorca un interessant festival aeronäutic que reuní
uns quants tullera de persones, que
assistiren per primera cegada a una
fasta d'aquest carácter.
Des de tela ja temps l'Acro Club
de Catalunya venia treballant per
poder realitzar a la famosa illa de la
calma un festival d'aquesta mena que
despartas l'entusiasme dels mallorquins per les coses de l'aire 1 poder
arribar-se allí a la creació d'una enaerqnäutica.
les gestions portadas a cap culminaren en la festa cementada, que
assoli un rotund exit. Actualment ja
e : ha nomenat una Lomissió organitaadora per a la creació del que sera
l'Arre tilub de Mallorca.
A la festa del dia 27 prengueren
part els elements de l'Aero Club de
Catalunya senyors Jaume Camarasa,
Pérez Esteva, Antoni Gaztailendo i
Guillem Xuclä, els guata pilotaren,
respectivament, ele aparells .4v ro
Avian-Cirrus 85 HP.; D. H. MothGipsy, 95 HP.; Romeo-Fiat 83 HP.,
i D. H. Dragon-Gipsy 26n HP. , 1 el
paracaigudista Pérez Mur, que efec•
mi els seus perillosos i emocionante
exercicis.

VI APLEC SARDANISTA
AL BOSC DE "CAN ^ANTIQUET'
El Fontent de la Sardana de
Mollet recorda als eardanistes
que desitjant que aquesta
sigui de les raes liuiies dintre el
seu caire , s'h a aasegurai la collaboració de los prestigioses c.).bles Antiga Pep. Nova Barcelona
PPalatiugell, les quals tindran
cura del programa a interpretar ELS VOLS GRATUITS MENinati, tarda i nit. del dia 10 de SUALS TINDRAN LLOC EL
DIUMENGE A LA TARDA
juny, en la qual data,he celebrarà
Una Comiaaita de. l'Asaociariu el dit Aplee.
Reetiltant ja molt calorosos els made Propietaris de Santa Eutälia
tins, a partir d 'aquest mes de juny
de Vilapiscina. junt amb el conX APLAC LLEVANTI
l'Aero Club de Catalunya ha disposeller delegat del districte no'c',
El diuturngea'iner.t, mar, tar- sat que els vols gratuits amb que
G . derriti, efectuà una vi- da i Mi, (hidra lluc el X Aplec mensualment ve obsequiant ein seus
aita d'inapecciii a diferents !Idas Llevantf. organitzat per la Jo- associats tinguin lloc a la tarda.
Eis vols correspanents a aqueet
de la barriada. El senyor ron- ventuf Sardanislica dc Calcita.
mes, doncs. se celebraran el diumensell e n pugne comprovar l'esta!
En aquesta testa hi col-labora- ge rinent, dia
3. Dama, diesabte, a
Ea:dimita en que es trobaven di- ran les cobles oficials de la a o
la tarda poden p au sar-Se a retirar els
ferenis carrers Quin els de Pan
Pein c pa 1-neralit,Bco
tiquets
a
la
secretarla
de l'Arre, Club
Sabater. Acàcies, Ramon Albú i de La Bisbal, i. a mes, la valuosa
de Catalunya. on secan Iliurata previ
sspecialment el 'le ftialp, que sequals
Els
Montgeins,
les
eorteig
cobla
dels que ts 'hagin inacrit.
Inalment esta intransitable. Del desgranaran un extens i selecte
Els vols s'efectuaran aquesta cegaresultat cjaquesla visita els progranta ata un total de 39 da amb l'aria "Dragan", laimotsar
velas d'aquests carrera n'espe- sardanes orieinals dels mes Gipsy, que darrerament ha adquirir
ren resultats positius, cona els prestigiosos autors.
l'Eacola d'Aviació.
obtinguts pels dels carrers Porta
Per a traslladar-se al cante, l'Acato
Utilitzant els trens que surten
Amitaar. que actualment ja Je Barcelona. eslacid M. S. A.. a Club ha disposat, com de costum.
un =cruel dautobmnibus que 5ortir4
s'esian arranjant.
les cinc i a un pian de liou del de la Ronda
de la Universitat canto~U, s • Iii arriba aulb Vta Oper- nada
Balrnes a les quatre de la tarda.

L'ACTEJACIO

uni tat.

SOCIAL

ELS JURATS MIXTOS

NOTICIES

Les cartas d'identitat professional. - Li Jurats Mixtos del
j de Banca, Assegurances
interessen dels sübdits estiangers que conté aquesta lelació que es presenlin a les
:aves Clicines, Passeig de GräCid, 75, entresol, qualsevol dia
fi:1nel . , de sis a vuit del vespre,
llevat de i s disaables. per tal de
le ,:o;:ir la - Carta eldentilat Professional - sollicitada per cone aquests Jurats:
Abuaf, Caries Alga,
Allgayer Haisch, Hans
Arnberg. Bartotneu Angeltat
:Marte, Adolf Anghessa
Albert Arditti, Assuinpla
Auerbacher Leva',
I rin Baeriziger, Eugeiii Barthelniess, Enric Bantle, Kurt Basche,
Betr. Erna Benz Barata
u. Lergdunkel, Amat. Berth€w
Henrik Bjorkander,
Bloch Lion, Pere Bloch
n l, Maurici Bloch. Josep
iUtI...Issin Bonfil. /lurte Bou0 1':..z a , Jaume Boyd Kelso,
ioerTlialer, Joan Braun,
zgol Ortega, Oscar Bror Buttheli, Joan Buchsc har. Hermann Busch , Esta) s.s Dizzanca, Antoni de Cabta
iras. Joan Frunces Cachin, Caries Cu
a
Caali110, Víctor Cairol
castill. Leo H. Calan-ibera, Dant
Xibixell, 'loan Cantieri
Paolino Canlieri, Caries
.arat.liui Dalla Rosa, Juli Caandnj balla li o sa. Josep Carunid. B e ltintird Juli Casanoves
tosAs.
Cl;reits Vivee.
17. •:lornb Ilumbert, Abogara
.tan ! i Sanntart in. Enric Conli
nrr,,

SOLTES

La Delegacia diiisenda ha assemalat
per a avui els següents pagaments: Elles
Tjendro, 3.32541 pessetes; Joan Altertin, 8.87491; Lluis Alferez, 126.93 2 96;
Bartomeu Bennasear, 33.63232; Francesc
Claro, 33 . 578 33: Guillen, Casar " , pe"

setes 133.29213; Uuís Fajardo, penates
79.87837; Cristedol Garcia, 28.59431;
Francesc Gómez, 76.009'36 ; J osep Gac
110.366 .88; Pare Leim,-elaGonzá,
23 .33o' 33; Joaep Montagut, 95carad4a;
Vicenç Martorell, 49.13824; Jaume RosSt.7.4 8'54; Cardes Real , 49.52478;
Llorenç Tele, 9 8. 43; Francesc Terrados, 30.466.01; Antoni \iallesca, pessetes 68.396'52; Eduard Albor>, 5.813'97:
Teófil Arcana, 63332; Manuel Alonso. t99 . 979.09; Ranytn Bardia,
Jeep 51. CaSteilvi, 28.32208; Ignasi
Dozninech, 7 . 707 0 7; Emili Gascia. pe s seres 1.096.66; Pere Garcia, 2.3.679.3a.
114afona Garcia. 4. 535 1 9; Vicenç H.
Tollo, 23.05420; Josep Jofre. 47.48544;
Amadeu airear& 14.3144 6 ; Manuel
Martinez, 6.6091; Jaume Mace., PeSSes
teS 3477 . 86; Joaquitu Martinez, 6.16 3 79;
Catimir Manzanares, 6.256.e3; Josep
alada, 9.1°6'74; Daniel alorlanes, pessetes 6.17777; Robert OMS, 178 34.a.o7;
M iguel Pardo, 66.a80'79; Jos cn M. Roca.
1.2541 63; Jcan Rubio. 7 .1 44 61 : Plàcid
Rey, 290.606'49; Manuel Rodrigutz.
13455 06: Josep Real. /74.000.40: Caostanti Sancha, 1.232'9o; Manuil Vilches,
Ugarte, 1.644.99:
36.899 37: Josep
Josep .M. Xandri, 14.43692; Virg/li Z a
morano, 6.609'11; caixer Cinquena ¿011a
G t, äe di a civil, 60.58622; cap Scanió Sementals Hospitalet, 27.63528; Joan Cotilla& 300; Antoni Escrivà. Ao; Josep
M. Pareja, Tono; Mariä Pujades, g.000;
J o -rp Ramos). 11,298'13: Teresa Xapell.
2.19350.

Eta que tinguin joies empei . yorades a
la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
(Central). ;es dates de prore,gacid o
empenyorament de les qual sIgnin anteriors al 31 dagest darrer inclusivasón avi5at5 que en la s,bbasta pUblira que tindra lloc en aqueei Motu de
l'ietat el dia 12 de juay es prucedira
a la venda de les pemores dels préstevs
Sindicat Obrer de la Indústria números 26.574 al icsoaxio i da I': al
etaúúrgica. Aquest Sindical 32.883 que no hagui estar prorregats.

ELS OBRERS

o euuts anterorment.
elebrara el dia 97 del eorreul desempenyorats
i na na.a sisblets extraorditsäria.
contribuents per LarEs
recorda
als
Sr ti, d'aeordar, entre altres
bitri municipal sobre tinença ; cUrculacia
()sea:
de gossos que fine al Sia tus del proper
Gata:talar cola fins ara al mes de juny es podrà satisfer la placa
itargr. de lela central sindical, corresponent a enguany a les ofirines
t ropu g nant, pena, per la cread' (Provenca, 3 1 4, baixos), de dem a tina
un litont Unte sindical obrar.- del mati 1 de neutra a sis da la tarda.
le gir per a la Junta direotiva: sense recàrrec de cap m--na, l yac pliosep Do menech. president; An- sada aquesta data seri exigt . l'adules
oli Pevretón , eeeretari; Aulcati amb tot rigor.

Dissabte dia 16 del proper mes de
juny es donará a ice terrasses de! Circo]
Hijastra /in hall de nit, en el qual pudran cm/arietar els socis que ataviarla/U
s'inscriguin, juntament arnb llurs lamílies i amistats. amb les adaptadas illt - ifac ion s de a Junta de Govern que es facilitaran a Secretaria i que donaran a
llurs poeseidnes dret d'assistència a la
• testa i al buffet. que amb l'objecte ¿c
citar aglomeracions estarà obert teta la
nit. Les senyores i Denyoretes hauran
d'anar ami-, mantons, i els senyora raid,
vestit d'etiqueta.

i

EL VOL alEXIC - SEVILL A S INTENTARA. EL 13 DE JUNI"
Meine. - A burd de l'avió "Bellanca - arribaren a aquesta ciutat l'aviador
pilot Franceec Sarabia i el tutela de cor
intentaran el vol-betaA.Cors,qu
aféxic - Sevilla, que será el Inés llarg
que fins avui sha intentar sobre
la
mar, pui g que els nostres pilote hallan de fer un recorregut de 5.3o9
i Yucatan será el flor le sortida
per a ia iniciació daquest vol.
L ' objecte del seu alatge a aquesta
ciutat obeeix a la necessitat de procedir
a l'a rranjament del iloc des d'on saniciara. el monumental i emocionant vol
amb que c orrespondri Mèxic al dels inlortunats pilota Barberan i Collar.
L'aviador Sarabia ha fixat la data dei
19 de juny per emprendre el seu gran
vol transcontinental, que realitzaran a
born del - Bartreran i Collar'', ocell dacer construir i diesellaat totalment a
Mixic, amb art cost aproximar de cent
cinquanta mil peses.
1. asió está equipat amb un motor
\Vasta" de cinc-cents cinquanta cavalls
foraa, antla sis tancs amb una capacitar total de cinc mil litres dessincia i
tres-cents d'oli. suficiente per a un vol
de seixanta hoces, desenrotllant tina y eIncitar de tres . cents quilometres per liora, i portara eis Matra/mema més moderna ea/pf-ata iins avui en ia navegaci,",
aeria.
Té un tauler per al control que consta de vint-i-vuit instrurnents; porta
beúixoles g iroscOpiques i els marcadors
ren a horitzons artificiale, aparen inventar recentment per a veas ceca.
UNA NOVA AVIONETA A
L'AERO POPULAR
Procedan de París, arribara en vol

a,ui, a Im quatre deis tarda, a

drom de la Volateria, l'avioneta "Patea Ion CV" adquirida pel soci (Taqueara entitat senyur Ramón Torres i tripulada. ultra el seu propietaria pele senyors .Antoni Guitian, aviador tinent de
navili, que pilotara l'avioneta. i Carles
Coi]. Aquesta avioneta erra inscrita en
nom diere Popular tic Barcelona pela
aferres de la Federada Aeronàutica
E5 presea a ten, els 'rein fine puguin
que assisteixin a l'aeròdrom, per tal de
rebre els nostres companys.

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIVENDRZA
Tarde, o la• 4:
CHIQUITO •UNA° QUI
cont•s
Z • VILLANO
en. • lee 10•111:
SOLOZAIIIAL - QUINTANA
motee
ARAQUISTAIN - PACAY

Dotan. ner »mona

Front6 Principal Palace
\ emires. fas n In , ;15
RIALLACIARAY

• SI ENOIZAIAL

PHIGALDA II

•

ANTON

Nit, • leo 1045:

LANIR USKAIN - 111 ELATA I
eeurrs

OURUOSA0A - OUTIERAILE

LA PUOLI OITAT

ESP

OR

Campionat del Ming de Futhol

Malgrat una pròrroga de mitla hora,
Espanya i Italia empataren a un gol
Els espanyols marcaren tres gola, dos dels quals foren anullats per l'àrbitre
Avui, divendres, es jugarà un nou partit
Austria, Alemanya i Txecoslovàquia restaren qualificats per als dos matxs
de semifinal

Davant l'ahoyen
(D,1 nostre ràdio.oiont especiar)
El repòrter encarregat d'explicar, fil
per randa, als radiötnans peninsulars, el
descabdellament del partit de futbol Espanya - Italia ha demoatrat ésser un
meravellós motor d'articulació.
El seu rapid i fácil verb ha fet rose
l'emocionant partit a milers i milers
d'espe.rtadats, a través d'un fil telefnnic i de les enes misterioses de liter.
La "birra" italiana ha palesat a bastament la seca eficacia per a evitar labula mes rabiosa. La cervesa florentina ha demostrar la seca supremacía sobre el popular rovell don. tan recomanat per les mestresses de cesa.

La "verborrea" de l'esmentat periodista ene ha fet :vare la cara esgrogueida i vergonyosa deis fills del Duce,
els quals, previ pagament de l'entrada,
ocupaven la notja presidencial.
La radio ha copsat amb una realitat
frapant els crin de: 1-ta-li-a!, I-ta-li-a!,
horrorosament desesperats.
Amb un plaer sadic reelin-rc iérem els
esgarips poc menys que histerics, els
pels de punta i els bracos assenyalant el

ELS PRELIMINARS

zénit, dele intlers i rnilers de feigietes,
demanant i exigint "joc ras i cop de pm(
al cap" ala .5eUS jugadora.
ho denanava el corresponsal
d'un diari bareeloni sIe l'emesprir, pesa;
perque ho poses en practica l'equip de
la VederaciO Eapanyola de Futbol. Celebrem que aquests no creguessin aquel]
enviar especial en les seves crportives
recomanacions.
Eis italians. per la seca banda, comobren al peu de la lletra els consells
del periodista barceloni i les ordres nonores del 90'08 per no dels espectadora que ernplenaven les gradadas de
'estudi Berta, repartint estopa a tort i
a dret.
Mciii endecinat el "furore" amb qua
l'inofensiu i ahrandat "speaker" era mirar per un "cavaliere fiorentino", quan
sense poder-se contente, va dubtar un moment, entre anar a escometre't
el micra. .afortsinadament
deixar
o a
per als radio-nients, el deure i la dignitat periodística proiesaional van triomfa r.
L'afici6 deis italians a fer Opera i
remalla es va confirmar en el teatral
aterratge del davanter centre blau als
peus de Zarcera, com un sulgar dimeni de Pastoren, retut i confas sota la

Els quarts de final

L'Estadi "Berla - , presenta un
imponen:. No s'arriba al complet.
Resullats dele parlit a jugats
perqué es veuen alguns petits clars
als seients de preferenca. A la llotja aliir a Italia:
hi
assisteixen
els
filie
presidencial.
del Duce, les autoritats italianes i es- A Florència:
ITALIA, 1 - ESPANTA, 1
panyoles. També prengueren seiem
els directius Cornite de :a FIFA.
Bolónla:
repre s entants del furbo i talia i es- A
AUSTRIA, 2 - HONORIA, 1
nanyol.
A
El partit
ALEMANYA, 2 - SUECIA, 1
Florència. 31.-A l'Estad: Berta. A Torf:
totalment invadtt per un públic en- TXECOSLOVAQUIA, 3 - SUISSA, 2
tusia s ta i amb un dia esplandidi contenga a jugar se el pacte; de futbol
entre Itaaa i Espanya. .Actua d'ar'brit el belga Baco i els equi9s s'arren- passi de Vede a Mugucrza i d'aquest
a Lafuente motiva un brillant avanç
u:tren de la segtient forma:
cn cl qual intervenen eta !cinc d a
ELS EQUIPS
-vanterspyol.cbam
val dc Reguelro que salva Combi.
Zamora,
Ctriaco,
QuinEspan;a:
coces, Cilaurren, afuguerza. Fede, La- E:s italians a la seca cegada inicien
fuente, learagorri. Ligara, L. Re- un bon avanç portar aquesta regada
p er l'extrem Oral, el qual posa et:
gueiro i Gorostiza.
el xut
Italia: Combi, Rosetta. Allernandi. perill la meta espanyola, però
?izziolo, Monti, Castellani, Guaita. de Schiavio també va fora.
.Meazza, SchiaaUn. Ferrari i Oc-:.
ESPANYA MARCA EL -PRIMER
GOL
SURTEN ELS JUGADORS
A coneeqüancia d'un fould, el jugaEIS penners en sortir al oamp de
joc han estat e:3 espanyols, anib Za- dor e s aanyol Iraragorri, sotreta una
mora al cap, que actua de capita. els lleugera COntusió. En reprendre's el
quals des del centre del cantp 1 for- jóc es Ilança el Cap de cástig contra
inant circo] han liante els Intrree Italia per part de Litigara; la pilota
reglamentaris. En aparèixer els ita- va als peus de Reguero el qual >alta
liana el públic esclata en entusiastes 1 fa e; primer gol de la tarda. Se santo/ alguns aplaudiments.
ovacions als seus equipiers.
EL SORTEIG AFAVOREIX ELS ELS ITALIANS REPLIQUEN I
ZAMORA HA D'ENTRAR
ITALIANS
SOVINT EN ACCIÓ
COMENÇA LA PARTIDA
Els italiana apreten en el seu ats c
Fe: el sonata del terreny. que ala- i obliguen a entrar en joc a Zamora
vore:x els italians. comenca el P art:i el qual daté un boa tret del centre;
llançar el as-Coresn a uoc els italiana insiateixen en la
espanyola. perú els italians s'apodere,/ seva ofensiva i el propi Zamora. d'una
räpidament de la pilota i inicien el magnífica estirada, salva un altre gut
primer avanc oeriUs. conseqüenc:a Perillós a córner que es tirat sense
d'una topada entre Cilaurren i Oral el canse/Inane/es. Un altre segon carnet
contra Espanya és t:rat a la poca es.
jugador espanyel ha d'esser
Je la contu s id rebuda i prossegueix tolla per apreciar l'arbitre que la piel joc normalment. Els ataca italians lota ha estat desviada per Vede, metihan estar més freqiients i han donat ere que els espanyols sostenen que he
loe a una brillant defensa dels backs ha stat per un italiä. En ésser tirat
aquest c9rner dona Bese a diverses niespanyols.
ades d'en/ocia davant la porta de
ELS ESPANYOLS CONTRARES- Zamora, refusant debilment Zamora
primera regada i aconseguint per
la
TEN EL JOC ITALIA
fi allunyar el perill després de la in.
Per
els mitjos eepanyuls aconse- tervendó de diversos jugadora.
g ueixen desfer-se del domini italiä
donen més i oc als davanters cepaDIVERSOS CORNEAS I UN
nyols t comenren imp asar se obli- FREE-KICK CONTRA ESPANYA
g ant a entrar en ¡oc els detentes itaAugmenta l'atac naba que aconseliana. Es produti g un moment de
gran emeció. quan Cilaurren pasea a g ueix un tercer córner que Ciriaco i
Iraragorri i aqueo a Regueiro, pera el Zamora allunyen i a por es tira/ el
mia dreta halla s'ap o dera de la pi- nuart, també sense consequencies. Un
lota i pasea a Ori, el qual creas free-kick contra Espanya quasi a la
mateixa linia de penalty per falta de
el terrena' a gran velocitat i zata,
salva QuMcoces des del nropi marc Quincoces, el tira Ore: molt fort
un gol que semblava inevitable. La la pilota rebota contra el mur de ju•
brillant jugada de l'espanyol és salu- &adora espanyols i resulta un nou
dada amb una ovaciO, malgrat de lar- cdriser. El joc es porta a gr an tren
;tut del públic netament favorable als sobretot per part dala italiano i es
re y quc els espanyols procuren unanseas equipiers.
tenir-se mis a ;a defensiva que en el
començament del partir. No obstant
MOMENTS D'EMOCIÓ
un avanc d'Iraragorri torna a a s seLLEUGER DOMINI ESPANYOL nralar una torta pressió per part
d'Espanya. Un non avanç italia acaUn altre moment d'emoció ha esta: ba ami/ cbrner per pan de Vede. A
en un bonic avanç de la davantera conseqiiincia (le !a Vivesa del joc
eipanyela i quan Regueiro anava del nervinsisme es produeixen algunas
sol amb la pilota, ha relliscat i ha discussions entre ela espectador, pro.
p erdut una ocasió de gran perill per curant els guardiea apaivagar el:
a la meta italiana. L'emita espanyol inims.
continua dominant lleugerament i el
oúblic aplaudeix algunas de les juga - EL GOL D'ITÀLIA ES CONCE'lee in n•Eviduals d'ambdues bandas. Un DIT PER L'ARBITRE DESPRES
avane d'Oral. el qual aconsegueix bur- DE CONSULTAR EL JUTGE DE
LINIA
lar a majos i defensea passant a Ferrara, peré armes s'esvera I xuta fora.
Continuen dominant el sitatauus, el
Pn nr, avane it,Iiì l' à rbitre castiga qua!, marquen diversos c¿irners i5
una falta del centre italii ner carre- rs reuen els bell S defensas
situar< en la
ra a un jugador eSpanved. EN tira el meitat del camp. malgrat la qual cesa.
c ,ao inane sanee conseqüincies.
la deienaiva espanyola es enèr g ica. Es
produeix una protesta del públic per
ATACS ALTZRNATS
nans de Regueiro, i l'arbitre concedeix
Segueix el inc molt animal i es el cop franc amb les protestes dala esHuela la davantera espanyola per al- panyole" A comsequencia del cistig es
g una de lea seres combinaciona. Un pn .dueix una gran confusió a la porta

petja de l'Arcàngel Sant afiquel.
Els habituals del Lungarna de Florancia, cum diumenge els de la Via
de Setembre, de Génova, han batejat
laicament algune jugador, forasters.
U 11 5 dels principia son l'Iraragorri
- ben mirat té aquest xicot un non/ ben
simpatict - que Ii diuen Iragarori. i
Quincoces, que hom l'anomena "Quintcoches".
Tots e:s que, té o malament, arnb galena o amb un superheterodi, hem esta:
a raguait de la paraula radiofónica del
repórter castellä, hem v:st perfectament la cara esgrogueida i racialara
dele espectadors italians. Barrera seu
Uns semblava que televisionavem. tot
commogudes, les cinc-centes obres enestres de la Galeria Pitti, i fins el cap
regalimant de suor del Goliath que
aguanta el David de Miquel Angel, davant el Palau de la Senyoria.
La nostra emissora particu!or ha captar un discurs misteriós adregat als jugador; italians, lassats i eamorteits.
guanyeu, anircu a Li"Si denla
bia, a fer compaayia a Balbo. Allí podreu caçar Ileon% i aixi una altra regada podreu tenir a ratlla al "león español".
F. 51. i J.
de Zamora, el qual és durament carregat
pela contraris, malgrat trobar-se a terra, i, per fi, la pilota s'introdueix a la
xarxa. Matute el ptiblic prorromp en
ovaciona i cisques, els jugadors rodegen
l'arbitre, cl qual, abans de concedir el
gol com a salid, reclama l'opinió del
jut ge de linia. Per ii la pilota és centrada, i el marcador aesenyala un gol a

TS
BRILLANT ACTUACIÓ DE LA
DEFENSA ESPANYOLA
Un altre avanç deis italiana l'aclareix
Quincoces, i Regueiro avança, fent una
bona pausada; la jugada es perd per no
arribar a temps el mig ala dreta capanyol. Zamora salva a carner un bon xut
de l'extrem esquerra italiä. Els defensas espanyols es multipliquen, i tallen
tots els intents davanç italiana. Un linfa
cantar contra Espanya, protestar per
aquests, Es llançar neme novetat. Zamora ordena els ama interiors que ex
replegutn, i migrar tata els Se115 intente, els ataca italiana queden frustrats.
S'ea/sena que en cada córner ala italiana empren un joc particularment dur
contra Zamora. i es ven en el públic
molla desillusid davant la imprecisió
dele gens davanters. Vede Ola de retirar tumbé a comes/nana d'una :asid
rabuda.
ACABA EL PARTIT
Eta darrers moments san de gran
onoci6. i malgrat els esforços d'una 3
abres, no aconsegueixen alterar el resultar derivar a un gol, la qual cosa
obliga, per consegüent, a prorrogar
l'encontre per maja hora.
LA PRORROGA
Florar/cta. 31. - Primera part de la
prórroga del partit de futbol Italia • Ea.
nativa.
Zamora, en aclarir una situació confusa davant la sera porta, rep una jora.
ta puntada de peu a la cara, i es queixa
de dolors a l'ull esquerre. S'interromp
el partit, i Quincoces protesta de la vio.
tencia del centre Schiavio causant de
Saccident. Entre el ptiblic es
' produeixes
discussions apassionades. Per fi es repran el loc.
A mesura que va avançant el templa
l'equip espanyol va descabdellant un mi.
Sor joc, i tots els reus components
guen amb gran entusiasme.
Sorgeix la "fur ia espanyola", i el,
italiana es mostren desconcertats pe,
l'empenta dels espanyols.
En un acalle de rota la davantera es.
panyola Lángara es carregat descarada.
ment, sense que l'arbitre assenyali I;
falta.
Poc despees un gran xut de Lafuente
topa al pal.
L'arbitre es mostra parcialíasim,
consent el joc dur que estan deseabele.
Ilant els italians, del qual han resulta
victiines Lluis Regueiro;Fede i liara.

Poc despees en un altre asarse d'EaContinua cl joc nicht nerviós, i s'arri- panya Gorostiza és victima d'una violentissima
entrada, i resulta lesionar.
ba al desean; seine que hagi variar el
El jugador espanyol ha d'ésser as.
esultat.
sistit pel massatgista.
Un enorme gut de Lángara surt a fot
ra per poca distancia.
La segona part
Es registra un nou avanç d'Espanya
que acaba arnb un xut de Regueiro que
topa
al pal.
EL JOC S'ENDUREIX
Resulta lesionar Iraragorri, i sha de
En sortir de nou al camp els equipicrs
espanyols, sún objecte d'una grast ova- suspendre el joc per tal d'atendre el
ció per part del Públic. E a rePren el jugador espanyol. En reprendre's el parjoc amb un Jamar avanç llalla que acla- tir Iraragorri pasea a extrem eaquerra,
reix Zamora, i al cap de poc repliquen i Corostiza a interior dreta.
Es registren alguna avanços italiana,
els espanyols, i és tallar un boa avanç
de Laitiente per "off-eide". En un avanç i donen lloc a qui Zamora eiectui grana
paradee,
veient-se obligats en dues ocaitalià es produeix una fallada de Cisions a enviar la pilota a canta.
ciado que éS salvada miraculosament pel
S'assenyalen diversos avanços alterna,
seu company. L'arbitre es mostea en les
seves decisions particularment sesee i en un dele espanyols, Lafuente és subper un jugador italiä, sense qua
jectat
amb Eapanya, i aesemala diversos CaSUn avanç t'arbitre assenyali la falta.
tiCe, sense conseqüanciee.
Entremig d'un escinde/1 gardorós del
és tallar per Cilaurren, i taf5
dos rodea per terra, anant la pileta a palié que esbronca els iugadors capaayanga Italia. i l'extra/1 dreta
nyols,
córner. El pablic reclama penalty, pera
g ut que surt a ton.
l'àrbitre no en fa cas. A mesura que llanca un fortissim
Acaba el partit amb el resultat (Fue
auno el temps s'observa una majo:
gal
a
un.
duresa per part dels italians, i denen
lioc a nombrases protestes dala jugadora eepanyols, resultant loionat Quin- IMPRESSIONS DESPRES DEL'
PARTIT
coces al genoll. Zamora surt de la porta,
i discuteix amb Macera, el qual acusa
Florincia, 3t. - Al rnatex jugar avui
d'haser-li donar una puntada de peu. El entre els equips d'Itàlia i Espuma has
joc él interromput breus moments.
concorregta Mes de quaranta mil patea/1a, que en tat moment han donar masa
tres de gran emoció, particularment
JOC ANIVELLAT
En un atac espanyol Regueirn llanca els dos quarts d'hora suplementaria.
En ehe medis eeportius es considera
un boa cop de cap que Combi malva a
Uns a quia
córner, llançat sanee conseqüències. El que el partit ha demostrat
punt la preparada dels espanyols era
joc resulta molt anivellat per ambdues
no cal dir, zielt auparan' al
parts. i es registren diversos arangos perfecta, i,s ava generalment.
que es pen
altem', i en un de la davantera italiana
Els espanyols shan imposat per la
l'interior dreta centra sobre la porta,
aclarint Zamora ame> e t pum ! , a curta Nava força, mentre que els italiana han
dietancia. Malgrat les constatas excita- donar mostres duna gran precisió de
cions de llar pídale. eta italians ni aren- roe.
El final de la mitja hora suplementasegueixen y antar la resietincia esparia ha e:tat acollit amb un sentiment
nyola.
auasi dolorós pels esporteas italians.
El triomfador de la jornada ha eetat
UN JUGADOR LESIONAT
Zamora, el porten espanyol, que ha Mas
1:11e5 mane d'Orsi donen lloe a un bon molt ben secundat pels drienses.
Irrt de Cilaurren. per9 el defensa italiá
Muguerza i Iraragorri han estat ele
salva, tirant la pilota a fora. Amb
entables animadors del partir.
garles alternes i de poc perill, Es castiPrl que es reiereix a l'equip
gar l'equip espanyol amb un cop franc t'han distingit Orsi, Monti, Guaita
sobre la línia de penalty que aclareix
Ciriaco. Un jugador italii. en eatrre Harma.
contra unes fustes de les tanques del
EL PARTIT DE DESEMPAT
terreny, es produeix una cortuntació i
TINDRÀ LLOC AVIJI
ferides en el restre, i ha clisser SUSpis e i joc breus moments.
Florencta. 31. - El nou partit
que ha de jugar-se entre els equips
EL PÚBLIC ITALIA
d'Espan)a i Italia per a decidir qui
Isa d'ésser el contrincant d'Atare:a
S'IMPACIENTA
en la aemifinal tindra lloc el dicenPer be case amb domini wat alternat,
t de juny.
i degut al tren sunnnament iota que drea, dia
empren anibdes equipa contendents, san
1 . 11 50 e 5 les jugados d alme j a que es produeixen, fin, que es ten avançar ReAustria guanya Hongria
gueiro i pensar a Langara, el qual e,.
per dos gols a un
cepa ràpid. pera Firbitre assenyala ohaide. Els italians ian un bon avara; que
Bolonya.
31. - Austria ha guatIVat
salva Quincoces a córner. A mesura que
a s -anea el ternos, el públic excita els Vesuip d'Hongria per dos gols a un, en
el
torneig
del
campinnat
mundial de futneus jugadora al crit de: II3lia!. Els espanyols, i particulannent defensas i da- hol.
vanters, juguen molt coinpenetrats, mentre que s'observa molta impresisitS en Txecoslovàquia venç Suissa
els davanters italiana.
Un.

per tres gols a dos

UN GOL D'ESPANYA QUE LARTon 3t. - Txecosloviquia ha venBITRE NO CONCEDEIX
cut Suissa. per 3 gols a 2. en el quart
de final del Campionat del Min de
Ciriaeo *chuela ion un aoang dele futhol.
italiana; Iraragorri a'apodera de la P i
en.-lota.ipseRgurAqt,
Alemanya bat Suicia
sems, pasta a Lafuente, el qual g ura des
tie distancia. i marca el segon gol per
per dos gols a un
Espanya. pena l'àrbitre assenyala falta
de Lafuente, i anula el gol. A comeMili. 3r. - Despré5 d'una primera
guarida d'una puntada de peu, Lafuente nart molt disputada. la qual acabe &enea
sha de retirar broa moments. La da- haser-se marcat cap gól, Alemanya ha
santera espanyola continua jugant ad- elitninat Suacia, en guanyar-la per 2
irablement.
a

Divendres, 'de juny de

LA PUBLICIT&T,

Ahir, al camp de les Corts
Barcelona, 4 - Granollers, O
Al carnp de Les Corts tingué lloc ahir
a la tarda aquest partit amistós. L'interés que oferia només era el de constatar la valva d'alguns elements nous
que el Barcelona actualment prova . Per
exemple Mundina, procedent dels infantils, que se li ha donat ocasió de presentar-se en un partit d'alguna importancia; va donar la impressió que pot
ésser un bon element, sense que es migui jutjar en definitiva per una sola actuad & Lemona, també un nou element.
ho j iu força bi. Fou un element que
podrá arribar a titular de l'equip. Raich,
que havia d'actuar per tercera vegada,
no ho pogué fer, porqué els seus pares
el van retenir per qüestió del negoci que
tenen. El públic protesta, que no s'arrengleris aquest jugador.
Del partit poc es pot dir; el primer
temps no fou massa interessant, i acaba
amb el resultas dempat a zero gols. A la
segona part es va animar el Barcelona i va efectuar algunes bones avançaden, si loé va donar la sensació de no
ésser molt perfectes. En aquest temps es
van aconseguir tots els gols, i foil de
la següent manera: una passada de la
1Mia mitjana a Trujillo, amb xut d'aquest a rangle, dona, al cap de cinc
minuts, el primer gol per al Barcelona.
Al cap de 15 minuts, després d'una
avançada ben combinada, recolli Pedrol,
el val xutà dues vegades conseautives,
per no hincar Maten. Per altim fou re;,,atada a g ol per Morera.
Un cbrner, al cap de 30 minuts. tret
per Cabanes. fou deaviat de cap per Morera. i Trujillo. d'un xut iortissim,
marca el tercer.
Per últim, cinc rninuts despris. tau
també Trujillo q ui assoli el darrer gol
dels blau•grana, en tombinació amb
Rama.
Els equips, sota la direcció de l'arbitre senyor Rovira. que arbitra regirlarment, es a usaarrenelerar en la següent
forma:
Barrelowa. - Francas. Saló, Rafa,
Santos. Mundina. Lecuona, Pedrol. Trujillo. Ramon (després. al segara temps,
Morera), Morera (despees Ramon) i CaUnes.
Granollers. - Maten. Colomer. Valla.
Torres. Vila. Rifer. Gari, Borras, CaSea. Balbany i Carmona.
Es distingiren pel Barcelona: FranCas, Saló. Cabanes, Lecuona i Morera.
Del Granollers, Colomer, Torres i Galbany.
Abans ¿'animal partit jura el C. E.
de Gracia, el qual va perdre per gol
1 cap contra el Barcelona (amateur).
Segons conversa amb un directiu del
Barcelona, el proper ditmtenge debutará
nou migen els rengles blau-grana un
tentre estrang er. no precisament el que
té fitxat el Barcelona, que es din Berkesy.

200 metres estil Bistre

Salve (F. A. E. E. T.) i Olmos
(B. A. C.), ex-zquo, en 2 In. 49 s.
9- 1•3; Miguel (C. N. C.), en 3 ni. 2 s.;
Viles (C. N. S.), en 3 m. 13 s.; J. Iliuhoz, en 3 m. 30 s. 8-jo.
roo metres lliure social
Albardaner, en t m. 18 s. 1-io; Pu101. en 1 in. 19 S. 3-10; Subirats, en
1 m. 19 s. 4-10; Marques, en t In.
25 s. 1 - 10; Romans, en 1 In. 27 s.
5 &times.
50 meces liiare infantil
Farrea, (C. N. C.), en 31 5- 9-10:
Altarriba (C. N. S.), en 39 s. 3-10;
Alavès (C. N. C.), en 40 5.; Fontanals (C. N. C.), en 40 s. 8-to.
3 )< 100 estils
m. 12 s. 6-10; FeBarcelonesa,
i Ex-Alunines de
¿'.Alumnes
derad()
l'Escola del Treball, CO 4 ni. 26 s.;
Catalunya, en 4 ni. 27 s. Sabadell,
8-jo: Mediterrània, en
en 4 rn. 45 s.
4 in. 5 9 5. 9-10.
Puntuad()
Primer, Barcelona A. C., 22 i mig;
aegon. E. A. E. E. T., 20 i tercer, Sabadell, r5: quart, C. N. Catalunya. 12: chagua, C. E. lnfediterrania, 7; sisé, C. N. Mare Nostrum, 3.

Cielism
La Volta a Itàlia

e

lelotorisme
LA VISITA, A LES OBRES DE
MILLORAMENT DEL CIRCUIT DE
MONTJUIG
Invitats per la directiva de la Penya
Rin efectuarem ahir al mati la adsil,a
oficia/ a les obres de millorament de les
carecieres del Parc de Montjuic, que,
cona saben els nostres lectors, ha de
servir de teatre a la magna reunió que
timará lloc el proper 17 de juny i que
portará el nona de II Copa Automobilista de Barcelona.
Assisti a la visita l'alcalde de Barcelona, senyor Caries Pi i Sunyer, acompanyat dels ciutadans consellers senyors
Duran-Reynals, Ventós, Vilalta i altres,
els tecnics municipals senyors Jarra i
Zorrilla, representacions dels Inés Minora.
tants clubs autotnobilisties, la Junta Directiva de la Peina Rhin i quasi la totalitat de la nostra pretina esportiva.
cl terreny, hom escolta dels elements
organitzadors la serie de detalla que es
tindran eta cumple en el dia de la prova, els quals un cap realitzats poden
menear que será una cosa perfecta. Les
obres de reforma dels viratges de la font
dcl Gat es trobem ja quasi completament Ilestes. El que inicia la baixada
idas a la font ha estas notablement eixamplat i perfectament peraltat, i
cl segon será amplias, ço que permetrà
llanear-se amb molta mes confiança que
uns
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TEATRE ROMEA

valencia, 2611-2111

Telele* 72064

a dos quarts de deu.
ECLAIR JOURNAL
ALREDEDOR DE AGROPOLIS
(Catira Ma g 0 a;
LA EMISORA FANTASMA
per na:p Forbes I l'hielan: OsbOrie,

Astil, diles funclons, a les 5 de la tarda
I a loa del/ de la nIt en pum
Telar** OVNI
Irrevocablement, ele cierren quetre dies
la
Nerrero-Derdom
Compan y
ne rinmerna sensarInnals. entie Mis ELE
A les 5'3(1 1 a les 10'15, 41 I 42 re- la FORMOSOS TIGRES DE BENGALA,
preeentaclon• de LA MARQUESONA, do ainh Iludolf Maitines, l'asilo Iniernamit
EL ZAREWITCH
,
porta
mes
Guillen.
1tbra
ion
Quintero 1
trennegut imite Ints els
opereta sentIrneortil, vers14 ale•
cmps ama utrIells de Barcelona. 1, 'ex11 nalment
ALFRED PETOLETTI, el lI,'ms.11in delicada
moya,
mes clostacat entre els Sulla. 'Magistral dom.
música de Franz trillar, magua
LULU
GAUTIER,
zebres I rannells
a . 'Oil"
interpretad& puna, dissable; dannenge modem,
de la fentil estrella Marta Eggerth
el classlc do l'alta escota, etc., etc.
sempro, A /os 5'30 1 a le s 1015: LA
I Ilans antinicer. 1 m ' o re" Alent,l,r
Portena ele costees fIlls • la fundó
MARQUEIONA.
de la tarda
loespatx ate bitilets sense m'arree a la
ginererla VIllan, Barrada de Canaletes, 6,
teiefon 12903, als centres de revenda 1 a
la taquilla del rica', telefon 33544. des
de les de/ en endavant
CAPITOL: 4 tarda I 9'45 nil. "El /terne
Entra/es a 2, 3. 5 , 8, 10 1 12 pesSeles. so rinde" 1 Slmone es ast", Henry Garat.
Corapan y la Hm« LLUIS CALVO
Llalla amb 4 entrarles. 50 pesseles
CATALUNYA: 4 tarde I 411 alt. -Aves sin
a
cärrec
InI
publici
(Itripostos
des
de
y
pes.
Tarda, 430. Pirlaque s
ingazot 1 Dentare, I
rulnli. •
- KURSAAL: 4 tarsetos: NO F A LTA NAIDE 1 l'exilas
EXHIBICIO DE FERES da I salaI Documental.
nII. "Cuplelo de uniform e " (mimes larda>, "El negOcio ante lodo" I "Ei
cada Ala, de In a 6 tarda
alimentaria de les l'eres, a lea 15 del diablo se divierte", Victor le-y. - PATHE
mili. Entrada: I pta.; nens, 050 pie, PALACE: Continua 4 tarda, "El dernole
rerompensa" I "Eseändale en
Telera d'entres 1 enlates {MermeServel especial de tramvles 1 entobusos flor",
711/flape 4 1". FranrIsca Gaal, 1 NOlIclarl.
ladors. NIt. a los 9'45, magnIfIc
deSpres do cada funrld
Al fl
EXCELSIOR: I lama I 930 nit,
carien: NO FALTA NAIDE i la Isla
amor" (l'ornes tarda), "Su reeo t ri per i s, •
nnislcal del mest re adves
"Esrandalo en Burlapest". MIRIA:
larda I . 930 nit, -La gran Jugada" (ImDoña Francisquita
anes farda). "Repeirter detective" I "A
la sombra de los muelles" 1 COmIca.
pel relebrat orlo/. Godayol, amb Cl i.
GRAN TEATRE COMTAL: Continua 3'15
nes, 'ita. unos, Palacios, Baraja,
•• La Cl- in jugada", "Repórter deeteOleia. ReposIChl de la celebrada
tective" l "e la sorn/ ra de los muelle'''.
opereta
MONUMENTAL: Continua 315 sarna, "11rieb r ,• ierniie g o". "ti na vez en la vida"
i -Guerra de talées". - ROYAL: Cniulliina
La Princesa del Dólar
3'15 larda, "I.ti soMbra del pasado". -In•
4. I 1,1l, a los 10:
ala habla" h "Guerra de vises" . BOHEAval, larda, a los
amb un rnInssal reparliment 1 magMIA I PEDRA: continu 345 tarda, -TieREVISTA PARAMOUNT. LA NOVIA
diacordla". ".11rnmy Y g ane". "La
rra
amara in • es'enlacld Molt at tal, estrena
DEL LUCHADOR (t'omi s a). DIBUIcruz y la espada" I 8MICIarl
X08 I PESCADA EN LA CALLE,
La Embajada en peligro
1
George
nata.
Per a m e ra sidney
StIal flirts Paraninunt

SALONS CINAES

TEATRE NOVETATS I

a llargs terminis

sitia disertares, tanta, a los 4'45, 1 MI,

te

sense entrada ni fiador
Balmes, 60, entresol,
44+4+64+14+.444+~+~.
Breertwey. - "El amor y la suerte", 1
-Farero que fue ayer".
Capitel. - "El laérOe da rinde" 1 "Elmo.
oil es asf".

Catalunya. - "Aves sin rumbo".
conseum. - "Pescada en la calle"."ROm.
Comedia. - "Que vale el dinero".

LA CHULAPONA

Unimos

Mendoso la crisma" I "Como la use

atoadas".

Cointal. - "La gran jugada", -nepartordoteetu,". en espanyol, 1 "A la sombra
de los mueues", en espanyol.
DIONIMIL - **Cabalgata", en espanyol,
"Muchacha cara o cruz".
I -El rey de la pista".
Esprit. - "El loco aviador" (üracameal
tarda), "El terror del regimiento"
"rna aventura nupcial-.
Excelaior. - -a. M. el amor" (entramera larda). "Su recompensa" 1 "Dirimid :00 en Budapest".
Fantasio. - "La cabeza de un hombree,
eemina. - -Triángulos de fuego".
eregon. - "se ha fugado un preso",
-Falsa acusar:16n" 1 "Cincuenta Olares una vida". .
"El agua en el suelo", "La no.
Goya.
via universitaria" 1 "Dime quien eres
Irle. - "Santa", "El hijo Improvisado . e:
C.
1 "Los sera guapos del batallón".
Kursael. - a ctinia° de uniforme" (tani.' - ',
catnent tarda). "El negocio ante tod o" .
I "El diablo ne divierte", en espanya
Laletana. - "Barrio chino", "La vritoel
quebrantada", "La lu y e en mis brazos"
"La locura riel cine".
MaJestic. - -Melodía prohibida", en es.
panyol. "Alias la condesa" 1 "La pros
metida de mi maride".
Marina. - "Su última pelea". "Hacienda
de las suyas" 1 "El gran destile".
Metropol. - "La venus rubia" 1 "Moro
;mur. madame I Bibi",
Mundial. - "El tullo improviaado", en espanyol: "TOdo lo COndena".
Monumental. - -Jinete relainpage", "ura
voz on la vida" 1 -Guerra de valses'.
Miela- -La gran jugada" olnicament
tarda). "Repetidor detective", en capanym. 1 "A la sombra de los muelles'',

1
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Es petisa aixecar tina gran tribuna,
LA DESENA ETAPA TERAMO - i tambe installar un pont com el que
±
AUCONA ES GUANYADA A
veierein en les proves del Moto Club.
n
L" SPRINT". PER GUERRA
En fi, moltes idees, unes realitzades
A les deu del mati prengueren sortida i altres en canti de realització, molt opd'Ancon a 63 corredora. Comeneä la timisme i sobretot moltes g anes de trecursa sobre carretera plana i en bon banar a fi que aquesta festa sigui digna
s
estat. Guerra va al cap de l'escamot.
de la importancia esportiva de CataraAquesta circumstancia fa que els cae- laya. Aquesta és la impressió que nosredors no esmercin les seves energics altres varem treure dels elements que
e
i elue passessin els quilòmetres en rela- formen la Penya Rin, als quals els ha
estat confiada l'organització del V Gran
tiva calma.
; l'EXIME BARCELONA
Tan hon punt el terreny es presenta Prenn.
accidentas. Dernuysere i Trueba aconUn cok-tail al restaurant 'Miramar va
Companyla del Teatro Marl• Isabel
EXCELSIOR
de Madrid
seguiren situar-se al cap. Porten el co- cloure la visita ; que complagué tothom.
e
Muslc-hall Internacional
ntandament fina a Ascoli. on en compacAaul. divendres, tarda, a dOS quarts
Avui, nit, prendió. San dv la ft/0050 star
en
espanyol.
deu:
te grup passaren els corredora a les
a
les
1
A.
I
rial,
1 di: sis, darrera ropresenta r i O mIr 12511
metnattigrall.•
Os ml. tarda. de 4 a
Ultima pe.
testigo",
Nürla. Llnis de Vargas
1113 h.
l o a" 1 "Loa erlmenes del museo".
narre!' dia del film d'intriga
Tarda:
-1.:na
vida
por
otra",
costa
pronunciada
d'aquesta
Roa.
L'única
Eateursioniame
espanyo/: "La hlja del regamlento":
La cabeza de un hombre
etapa, Croce-casale, els participants la
D E
A t
nit: "absiodla en azul" I "Una vida
i iDE
Denla. edIre1
pujaren dividits en diversos grupa.
ru o 5 illr I lukdInOtt.
.onb IITE
por otra", en espany ol.
3 únics dies, 3, ; . /1 l'unen', de ni!
1 No. a des quarts d'onze. formidable
Lana'
Eli3Sa
por
i,
nn Las sorpresas del coche ca.
peyr
QUISE
AYER,
de
aa
axil
de
rluro
amb
la
comedia
Trueha aconsegueix destacar-se, Ve'
ATENEU REPUBLICA DEL DIS\N'ami, Pastor
nt i" I -Le que suenan las mujeres"
d'Anta:les
VOOMP010.0.011.1.M....10.n•••n•nn••••n•••
I
guit de Barra!.
TRICTE VI.-Aquest Ateneu per al dia
Pathe Petaca. - "El dernoled0r. "011 re .
compensa" 1 "Escnclales en Budapest".
Meini guanyä una prima de zoco ii- 3 de juny proper ha organitzat una ex- 1 El casto Don José
de discordia". "Jimmy
TROPEZON
P.e!,
-Tierra
EL
res.
cursió en "pullmann" a Santes Creus i
tisana, rlis s abie, tarda. EL CASTO
y S'Ay" 1 "La cruz y la espada", ea
(Junt al Teatre Espanyol)
•1
L'arribada a Ancona es realitza a Poblet. Preu del viatge, 13 ptes. Cal I! DON JOSEi nit i HAY QUE SER MOespanyol.
- DANCING - E5TILI3TA
PUBLI CINEMA CABARET
DERNOS, d'Honuri drama
Publi Cinema. -1:tepe/Tal:res d'aentaittaL
l'"sprint", arnb la següent classifica- portar-se el menjar. La inscripció es
25 atraccions - NO tanguistes
Guerra
de
vals
Principal.
"Congo"
1
Documental.
.
Exit de
Actualitat. mundial.
no :
clourà definitivament el dia 31 del con- ,
SeesiO continua
Etc.
%fletase
Ramblas. - "Todo lo condena" 1 dat.
WILLY STARS
1. Guerra. er. 6 h. 49 in,
Butaca UNA PESSETA
rein. Lloc de reunió, l'estatge social
tres.
(la
mes
gran
s'arena acróbet..)
2. Olmo.
Aribau, 5 hartos, a les 630 del mati.
Royal. - "1,a sombra riel pasado", t'InEntusiasme delirad amb la deessa
ata habla", en espanyol. I -Guerra de
3. Caninas°.
COMIC
del Jazz
TEATRE
valses".
4. Succhirn.
Saló VIctbria. - "La emisora fantasma."
EL MES FRESC DE BARCELONA
KADRA BAKER
ç. Piamontesi.
"El zarevitsch".
Espiendid Jard/ profusament asumirlas
Consumació corrent: 080 pessetes
Saló
Comtal. - "Rnba enrazones", "E l
6. Meini.
El local mes fresc
Ca. de revoletee del Romea, de Madrid
hilo de la parroquia" I "Samarang".
7. Cazzulani.
Select Cinema. - "El hombre del antiDirector: lucen Mauri
8. Morelli,
faz blanco", "Un recuerdo de la
MERCAT LLIURE
Soll, solemne estrena
Atad, divendres, larda. a los 5'15. But guerra" I "Rebeca".
V0v0/40
/0/001i.
9. Regara.
Marie Dressier I Llonel Barrymore
1 pta.: general, n'ata ptes.
Splendid Cinema. - "Un di g nar° al ama.
En sessió que celebra ahir el qUeS arevista
CURSES DE LLEBRERS ro. Demusère.
del mesure Guerrero
necer", "El húsar negro- I "La lla'Tosa en el mateix tenras del vence- mercas de fi de mes, que fou a Borsa,
LAS TENTACIONES
ma eterna".
AERI DEL PORT Smart
EL
DIFUNTO
Cinema. - "Padre, lo MejOr a tal.
la
passivitat
demostrada
per
la
posa
Ad,
a
les
10'15,
granduIs
festival
organit
A
continuació
segueix,
amb
ro
se.
I
la ae un chlco", en espanyol, I "Da
INAUGURACIÓ DEL KENNEL dor
gut Contltt crAssistencia Municipal 1CRISTOPHER BEAN 1 El vlatge en l'aorl es com un vol en avió,
gons de diferència, un grup conduit per concurrencia que hi assisti fou la nota ni.
rara al cielo".
del
/Afinarte
II,
a
benefici
de
les
fan,
CLUB
més remarcable, la qual cosa queda ben lies necessitades d'aquest ellatmete. La
1
Bertoni.
Talla. "La Hermana Blanca" « EI 7a.
Hm Metro n ieldmyn 31 lmor
revIlsch" 1 "La bija del regimiento".
revista del niestre pasillo
Avui els participants re p osaron a la palesada en comprovar, pel detall que
I en escena, presentacI6 del gran
Ahir a la tarda tingué lloc la inauTrlomf. - "La Ultima pelea". "Haciende .
recItador
,
donem
mes
avall,
Yescas
nombre
de
vapoblació
d'Aucona,
on
demä,
dissabte
guraciO del Kennel Club, emplaçat
do las suyas" I -El g ran desfile".
¡Al
Pueblo!
¡Al
Pueblo!
lors operats. Pel que respecta a la tenTrlanon. - "Se ha merad, un preso",
al fina de l'Avinguda del 14 d'abril. comentan à l'onzena etapa Aucona . GONZALEZ MARIN I
"Falsa aeugaeldn" I -Cincuenta 0613.
pel quarod de la grada
dencia dorninant, si be es pot considerar
Les curses que se celebraren re y es- mini (207'3 quilometres).
que ella. co podreu oblidar i
l'akralsta
1
res uns vida".
LAURA PINIL1.011
sostinguda, s'aprecia queicom de fetxuUrquinaona. - "E/ difunto Cristopher
tiren un interés i emoció extraordide la revis- t.............«............n...m,.........................,,,........mw,
primerissana
supervedette
la
Reata".
ta. l els aelors cemies
TEATRES
naris, puix que toses foren molt XVI VOLTA A CATALUNYA gor en la majar part deis canvis.
Volga, - "Carlomegno" 1 "TOtIO IO conTanca li
pel Mercar Lliure de
MAURI - ALADY - LEPE
disputades, com ho prova que els III GRAN PREMI GENERALITAT Valors en lag ada
Barcelona.
Tarde:
"MI
atinente
la
poreunió
de
Borsa:
nülilp11,11
Xlle. - "Lns tres rerilltolt",. "A la
1-11
guanyadors aconseguissin el primer
bi,". n/L, -U casto don JAse".
sombra ale los muelies", en espanyM.
SELECTE FI DE FESTA
Cómic. - Tarda: -Laa tentaciones"; nit:
lloc per la sola diferencia d'un cap. NOUS INSCRITS 1 EL DIA ç
lames ballari fantasiSta
1 - Felipe DerblaY".
pueblo, Al pueblo".
Valora
Dia 31 Tanca Alga o p é r 14411-A-V441,
•al
urquesu
a
itosaillY
'
ami
la
l
sede
Els resultats registrats són els
rel
fa
tre.
L'ACTUAL ES TANCA LA INS"El
Tarda
1
nit:
Espanyol.
anterior
bajen Isabelita Kernendes, formidable bailarina
halls
roreats".
MITSIC-HALLS
CRIPCIO A DRETS SENZILLS
güents:
de la o... n rmpanyJa d'aquest lealre
Novelista. - Tarda: "No falta naide"
Cursa primera: Guanya "Sonia-;
Apolo.
0„. z.- VerletatS 1 mercedes Fin.
"La ehulapona".
ALADY I LEPE, grarinsissams artnrs enA la U. E. San s'han rebut las noves Nords
-nif
Tr
sa - Ta - an. -V arletals, Bella Marujita
Tard 1 i ud. , Revisto.
- Tarda: .. Ntiguel Strofroff".
5/'1O
-0.20
50'90
eollocat, "Nina".
tin e s de la companyla cemprest teatro.
inseripeions següents per a la XVI Vota
DEL CO- Nou.
1 Snitlia Domingo.
Pollorama. - Tarda: -El alratcle de Zain-frene en LAS SORPRESASl,
Cursa segona: Guanya "Lista"; a Catalunya, que s'ha d'iniaiar el 15 de Alacants
Frote
-625 JOSEP SANTPERE, el popularissim pri- CHE-CAM
475
Pompeya. - Varietats 1 l'agilita Dornin.
A , Gran exit 1 un s
lain o r. nit: -La sirena Varada".
.iii.a•ior
de
la
celinmnyia
aat,
LO
QUE
SUEÑAN
LAS
MUJERES.
Transversal
2665
2 7'Itch en
col-lozas, "Primera".
marquesona". Edén Censen. - Varletats 1 engata
-635
Tarda
I
MI:
"La
Romea.
¿el leatie Estianyol
l'actual
Dmmenee,
M. Rii
58'50
5825
+625 MATILDE VAZQUEZ, la bellissinta tiple DIUmen ge , matinal, lo • an.
Cursa LeKera: Guanya "Spark";
qu'Un.
43. Robert Prosini. de Calles de
9. Ddlun4; Cagnto
c..ntinua d. , 1
CINEMES
eollocats, "Fanny" i "Avión-.
o. Flerelle.
elmsl ionri. eg49'15
- - eaill n 1111, elegida Mise Teatro 1834 en da.
49 .1 5
Es ,c,,
Montbui, independent, de guarra cate- Colonial
Pulli en NO SEAS CELOSA. 1.111,111 Ilamm
per
redada
galantment
escenari,
u
Mouiln Rouge. - 50 artisteS, 50, I Miml
aque51
Aigües
Cursa quarta: Guanya "Croquis"; goria.,
d'artualital.
ou YO SOY SUSANA
174'- 1 7375
±625 l'empresa del Talio Noverats, cantare
--LaBeporlatges
mascara
de
FU-Mandan",
America.
Montserrat
6525
65*+625 la Ituriança de "Los Claveles", ntel mestre
atollocat, "Laddy Patty".
46. Francesc Gámez, de Badalona, intiene un secreto", en espanyol. Stambul. - Elbel alderson.
.Serrano
Cursa cinquena: Guanya "Buly"; dependent, de tercera categoria, E. C
I "Catalina de Rusia".
LAURA PINILLOS, ma primerissima super- SPLENDID CINEMA Arenes, - -La eras y la espada". en esBORSA AL COMPTAT
tollocats, "Condesa - i "Pista".
Bitulo.
vedette de la revista 1 pelinerlssltna figu- Cense!' de Cent. 21 7 - Telefon 11051 5
panyol. "En nombre de la ley" 1 "Alias
D/VERSOS
Cursa sisena: Guanya "Full Speed"
lealre.
ra sie la COInpanyla
En els mulles de comptat transcorre1,1 entulesa".
47 , Pere Fajula. de Vic, independent.
le0.s.
an Heme,- orauestra excentrles
Aeinguda. - ..EI rey de los hoteles". "El MaThe
Atad 0Soollit programe:
collocat, "Bonita".
gue l'hora de la contractació en la mis roana, ¿sable, 4 dturnenge, tarda
de segona categoria, U. C. Vic.
Happl
JUL.
mes, a la tarda:
en el suelo" •
Cal elogiar sense reserves l'orga¡AL PUEBLOS, IM. PUEBLOS
Un disparo al amanecer a"g ua
Sale Doré (Granja Boyal). - te Crian
.a
48. Josep Urriangarin. de Guipéscoa. completa desanimació, creant-se un es, necesita un rival".
Es ilespataa als centres de local/tus
nitzaci6 del Kennel Cub per la tria cicle Orbea.
Barcelona. - "Santa". "El J inete Sarar Anni titeolux 1 loan Colland
càs nombre de compra-cuides a canvis
Triana. - Tiple café comerte dirtgll per
os.- I "El 4111 0 Improvisado".
1.•.1.,,otto drama
del camp, el qual no ii ha dubte que
40- Ramon Ofiaederra, ¿'Filmar. inde- poc distaras de la cotització anterior.
Pepe Hurtado.
Bosc. - "congo" 1 -Guerra de valses".
EL HUSAR NEGRO
-és dele que posseeix mes condicions pendent. de seenna categoria, C. C. Ei.vtere. - arlt 1 rada die. 1116 dan .
n
Els Deutes de l'Estat en general manRobemos. - "Felipe Derblay", "El bija casa
prodigo" l il .5 batacazo limpio".
d'instaRació i presentad() per a fer barres.
per Statu' ehristians a corran Veldt
tenen
posicions,
amb
algunes
falles
de
The dan.
EXCELSIOR
- Avul cada
Hotel
ohemia.
-Tierra
de
discordia".
"Jira,
•
•
DIBUIXOS
SONORA
•
B
reeixir i incrementar a la vegada eslimitada importancia; nornes és de rela espada",
El grandids edit de la superprodurr16
tny y Sallv - I "La cruz
Bar - Dancing
Pcpe Hurtado.
on
pectacle de tanta vistositat com les
Els organitzadors recorden que el dia marcar la feixugor de que donen mosinyaL
O. ri. M., en cspanial.
Grandios exit de l'eminnt mar
5 de l'actual, a les deu de la nit, que- tres eis Exterior, els quals registren
Orses de llebrers.
LA LLAMA ETERNA
elnemalogratica
Una distingida concurrencia, d'on dara saneada la inscripció a drets sen- perdues d'un quart a mig enter.
Gran creaclid oc »lana 'Fin-arce 1 Frelerit'h
EL
Mares
FLORELLE
El diner disponible per adquirir obliS obresurtien per llar belleaa i dis- zills.
Les inscripcions que es rebin en data gacions Tresoreria Generalitat la que
tinció gran nombre de damiselles,
seguí amb veritable interès els inci- posterior a l'esmentada hauran de tri- aquest valor torni a recobrar el terreny
perdut en la SeSSA anterior, 10035
dents de les curses, les quals, cono butar 6n pessetes.
CINEMA ESPL Al
PRINCIPAL PALACE
• et •
ja hem consignas mis amunt, resul(+0'25).
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