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Cal que estiguem alerta

BARCELONA

peró la seca insensatesa inqualificable el portará mes Iluny del que es
pensa en la seca acció separatista. Els
catalanistes republicans tenen fe en
la República, i en tres artes ho han
demostrar amb el sen entusiasme.
Despres d'aquest fet deis radicals al
servei de les dretes que no s'arreveixen a governar pel seu compre,
¿quina fe, quina confiança han de tenir en els Governs de la República
els catalanistes. si cenen reproduits
tots els procediments i els traeres
odiosos de la monarquia? A Espanya
hi ha hagut molt poco hornee que hagin compres el catalanisme; de les
dretes taiasades i presents no n'hi ha
hagat ist un. El catalanisme, pena, ha
existir t existeix, i és i send l'anima
i el sentir profund de la política catalana. Els Gil Robles, Martínez de Velasco i eis monárquics declarats, amb
el senyor Samper, s'han cregut que
tot el catalanisme era cont la Lliga,
que per un rosegó electoral s'avenia
a fer de delatora del Parlament catalä. S'equivoquen. com s'han equivocar sernpre. I ja ho veuran si s'escau,
percate el catalanisme d'ara no is el
mateix d'armen temps que la Lliga
radininistrava i que només sabia córrer davant dels que l'empaitaven. No
costa naire de veure que les coses
han canviat un bon tros i que avui
té un ressort molt distint del que tenia. El Govern Samper mira de fer
la riu-riu sembrant vents: ja veurem
que recollirà, si es pensa que nhi
ha prou de bufar per a acoquinar un
noble. Corn a catalanisres serem sempre els primers a respondre contra
qui ens voldra ultratjar o suprimir.
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amb la màxima solemnitat,
aquesta important manifestació 'de la vitalitat
de Catalunya
inaugurada,

Torner volen de Treballadors
envair la ciutat
del Camp
S'han reunit els ministres de Treball, Agriculdenla
Una nota do la C. de 6. do

l'Ajuntament
La qüestió, mis ben cht, rafer dels autobusos Torner torna a tenir actualitat,
rabiosa, ja que dimecres, dia ta acaba el
termini perque el concessionari post en
servei les vuit talles. La declarado
l'alcalde, senyor Pi i Sitnyer, en el darreo Ple, guau solemnement aiirmava que
la Comissie de Govern no acceptar;a
subteriugis ni maniobres que vulguessin
falsej ar les bases del concurs. a les quals
s'hauria cratenir estrictament el concessionari, que si de moment havien era.
quillitzat ropiniö, després, pel que sha
dit, es veu que no han íes desistir daquellen maniobres els concessionaris i
que el senyor Tornen i els seus insisteixen a portar endavant la comedia.
Es per referntar la cm/fiar/a que del
públic reclama en aquest afer que anir
al mati es va reunir la Conüssió de Goveril i va facilitar a la Premsa la segtient nota:
"La Comissió de Govern, coneixedara
de determinats propósits de posar a l'Ajuntament davant tina situació de fet que
poclria no respondre al que hi ha legalEl conseller de Finances, represent ant de la Generalitat, i l'alcalde de ment establert en lassumpte de la conBarcelona, acompanyats del senyor Batista i Roca, durant la seva visita cessió de hines d'autoòmnibus, sha reunit
al "stand" de Palestra
amb carácter extraurdinari i ha acordar,
mantenint la seca decisió, que és també
Ali j e a la tarda, a les cinc, amb una la de la rnajoria consistorial, fer raspe:gran solemnitat, fort inaugurada la VII lar les condicions en que la concessió
Fira Internacional de Barcelona. Hi
atorgada no permetre cap ac:e que
asaisti una immensa gernació, que fou
les iniringeixi, encarregar interinaion un presagi de l'éxit de públic que
mein
mentre duri rabsencia del 5ellyOr
ja pot afirmar-se des d'ara que Micha
Vachier al conseller regidor scnyor Venaquest important certamen.
La cerimania oficial començà amb tós del desnata del, assumptes de la Cmla reunió de les representacions ofi- selleria regiduria de Circulació i
cials al Saló dels Comites. Alli es urbana."
Lahsencia del senyor Väzhier is per
fortni la comitiva, formada per tot
l'Ajuntantent, presidir per l'alcalde, assistir al Congrés de Circulació Urbana
que se celebra aquests ches a Bordeus. hl
senyor Pi i Sunyer, i el president
l'Assemblea Municipal, senyor Esco- ' Sellyee Váchier, dones, será (ora (hirma
110 is riclioconninicació. Això mateix es jet. Al seu darrera hi anaven els 111i. ele ches critica Mentrestant, perú, e1 econfirma en la llei de bases aprovada !ristres senyors Guerra del Rio i Iran- ; nyor Turner i els seus no desisteixen
per les Constituents on se separen igual- zo; el conseller Finances, mentor I de pos a r en mar ga la concessió sigui
tnent aquests textra.
Marti Esteve , el qual portava la re- com sigui i, naturalmena per, un ceta
No caldna citar aquests textos per preentació de la Generalitat; el mi- sigui ferina, poder traspassar-la. Ahir,
a provar-ho. Baena saber caett-Ii i nar- nistre prenipotenciari d'Egipte; el ge- per exemple, es de j a que avui s'organitlar-lo encara que si g ui amb accent ca nefai Batet; el senyar David Ferrer, zara, una manifestada de gent de les
donant a les paratiles el seit veri--talà, president del Comite de la Fira; els barriades i autobusos, que anirien a la
table valor.
dansois de diterents paises; el se- placa de la República a ieclainar la conTora comunicació exigeix reciprocior Armengou, director de l'Oficina cesstó inmediata per al senyor Tornen
tat. No hi ha conninicació nossible. si de Turisme de ha Generalitat; eis se- Pera no es ‚lela l'hora, i mis tard iou
el qui escolta no pot replicar i el qui nyors jaume Coll i Meléndez, del Sin- desmentida per persona que podia es
rey, no pot tornar les preguntes i contes- dicat ti : Iniciativa de Tarragona; el se-tarnesbd.Eca,ilus
tar utilitzam el mateixa mitjá pel qual nyor Nicolau d'Olwer; la resta dele sembla que han de ter la seva entrada
components del Cornite ile la Fira. i a la ciutat quaranta autobusos, quanta:t.
cebé o senti la pregunta.
Lluny del rneu anini la idea de mo- multes altres personalitats dificil de piarais del :liareis color, tolo ells sea'.
lestar innata pero no compren.: una az- recordar. Pacedien la comitiva qua- Idants i de fabricació nacional i amh el
nid que Ite pot esser justificada i que tre guardies urbana de gala.
bifiletatee ja fet. "Alguno del, tindran
La Banda Municipal, dirigala pe; ilus- pneumátics gastats, pera en aimael 111bl a que no p ar toser adoptada ver
t
' des persones.
tre Lainote de Grignon, saluda el send- blic na s'hi fixarä."
Dift, statut en el seu article c que a; oficial als acords de la a Marxa caHont espera que l'enérgica actitud de
la Gen'aralitat eaecutará la legislació de talana".
la Comiseió ele Govern que reflecteix
l'Estar entre altres matéries en radioLa comitiva féu una detinguda visita nora que hem transcrit fara desistir al
ditusió. Aquest precepte concorda, na- a les installacions de la Fira, i en la
turalment. amb el ja esmentat de la Co.is- d'Egipte, en hi ha una impertant apor- senyor Torner ¡ companyia dele seus
titució.
tació que ocupa més de cent meteco, propósits i evitará incidencies desagraGents equivocades o mal intencio- el ministre d'aquell pais explica a les dables , sohretot en un moment en -me
nades, des que s'aprovä l'Estatut ve- autoritats les caracteristiques de la ara- el senyor Vachier é5 jo ra de Barcelona.
nen desorientant l'opinió pública al/lb ducció dels objectes que hi ha exposats.
interpretacions errònies. Aixi és freA la de l'Oficina de Turisme de la
quent de sentir avui que molts ente- Generalitat, stand bellament prajectat
MANIFESTACIÓ ANTIFEInen que la Generalitat, en executar la per Money, el senyor Armengoti dein
legislació de l'Estar, no pot fer mes
extenses i interessants
XISTA A ZURIC
que alió que aquesta legisla.-ió en- explicacions de la tases a
ne realltza
romana a la sea coinpetencia. Amb aquel! organisme.
vençuts d'aquest criteri s'alegren els
Aquest sector de la Fira, que consZuric, 2. — S'Ita celebrat una
antiestatutistes, pensant que Pautan,. titueix el I Saló del Turisme i dels
tina es limitará quan hi hagi una Hez Esports, és el pinyol del certamen d'a- manifeelaciii organi izada per
cate no encomani ni pernieti res a ..i quest any. Hi ha altres aportacions no- parlit scietalista contra el feiGenerahtat. Aquest és un gran error. tables, com
la de Palestra, azul) una
Durant l'acte un comunista ha
Es un error que ve de la confusa:,
entre els serveis descentralitzats i els tenda d'acamparnent en la qual -fan den -tunal -que el deixessin parlar,
guardia
una
secció
de
"minyons
de
munserveis en regini d'autononlia. SónIcloa
peni'l li ha estal negada l'autost-temes .completament distinta Per tanya" i una de "daines". El consellm- ri tzacid.
a un regint de descentralització . no de Finances de la Generalitat ha hissat
DesprAs un nombrós grup de
fa falta FEstatut. La Generalitat de la bandera catalana d'aquella 'riostra duCatalunya es crea per un decret del crimament n'entre una banda toca y a "Ele comunistes s'ha presentat daC,vern espanyol, co el qual s'establia Segadors" i remoció feia esclatar en un vant la prestí i ha dentauat que
una descentralització, i els Governs, aplaudiment vardorós, frenetic, els -ni- fas alliberat un dols seus comper successius decreto. li han anat de- lers sfassistents a l'acre. Els ministres panye que eslava rletingut.
posaren per un moment la rara llanca.
negant iuncions administratives.
La policia ha intervingut i
Aivó no fon obstacle. perh, perqua tela- invita( els manifestants a retin regini de
ciO
descentralirra'
En u
eitessin
el Comité de la Fira, dio capoper hei o per decret es poden delegar
rar-se,
pern aquests, en lloc d'oa una corporació local funcions que sitors i tots ele qui els saludaven.
1,:element oficial es retira a dos beir, han agredit els pi-dictes a
de :a mateixa manera poden ésser
rescatades por l'admintistració Ce1)- quarts set. El pnblic, llavors, es des- cnps de pedra, pel qual motiu els
congestiona anat d'un pala y a l'altre amb agents han earregat violentatral.
ment, i despras de dissoldre la
A Catalunya funcionen : diversos aire de lenta.
serveis en regim de descentralitza- 'la importancia craquesta setena lira manifnslarió han practicat 41
es
tan
palea
que
en
altres
edicions
'hancid, perque ami ho cregué convenient
deleneians.
el Govern de la República. i aquests rem de parlar en detall de les molnes
serveis no han estar traspassa)s. Si cosco intere e sante nue hi ha escampades
funcionessin en rayan d'autonomia no en els set . cents stands que la constitueipodrien rescatar-se per l'administra- ven i que la valoritren com una ablició central mentre no es refornn fEs- cada manifestada anual de la nostra vitatut en la forma que en ell s'esta- talitat ¡ de la nnstra puixanca.
blei..
—;_En que consisteixen les diferencies?
—Ultra el previngut en l' vorigen del
concepte, Iii' ha altres diferencies que
al'aahinglan,
— El Govern
considero rssencials. En un sistema desde 1-3olivia ha («mulla davant
centralitrador el que executa obra en
/van de l'administrador central is a dir, departamenf d'Es/at nord-atneel cap d'un servei d'una provincia obra rica una reolamarid contra cls
en nam del cap superior de aladrid, i embargnments d'armes, per opitractat d'idavant aqueas respan dels seus acres. nar que es viola
(Segueix a a ga g. 5. tal. e) mistat signat a la Paz l'any 1858
¡ Bolfvia.
entre els Estats

L'ofensiva del senyor
Samper contra Catalunya

En unes enèrgiques declaracions el senyor Sbert posa
de manifest les maniobres del Cap del Govern
Madrid, 2. — El senyor Sbert, zuentbre constituent com a tecnic de la Comissió Mixta, parlan: aquesta tarda al
Collares deis traspassos dele serveis de
radiodifusia a la Generalitat, es mojtrava visible/len: contrariar. Deia que
es tractava d'un acord aprovat per la
Comissió, i no comprenia l'actitud adoptada ara pel Govern En aquest traspäs
sha seguir ¡autèntic daten que es ve
seguint en tots els serveis, en els quals
l'Estar legisla per majá del Parlament
de la República, i la Generalitat de
Catalunya executa pel seu Govern, tal
i con' ho ordena l'Estatut.
El que passa és que són molts els
ui no han digerir encara l'Estatua ai
el coneixen a fons, i no pocs han latigueo
mantenint la illusió que l'autonomia de
Catalunya podrà ésser desvirtuada, disminuida i potser en alguns aspectes
atrofiada, per mitjà duna legislació
posterior, més o tocuyo hábil. I afma
no ha d'asser, ni pot ésser, ni será,.
L'Estatut no és una Llei qualsevol: és
una Llei constitucional. No CO pol modificar alegrement per mitjà d'una votacio de les Corts ordinäries. Qualsevol
hei que es presenti en aquest sentit quedará sense etecte a Catalunya, i el Govern de la Generalitat no la complirà,
yergue si la compila faltaria a la Constitucia.
Es diseuteix en aquest assumpte un
aspecte al peco judici molt clar. S'afirma
que la radiodifusió és un mitjä de comunicada, i com a tal ha d'estar subjecte, regulat i coordinar per l'Estar.
segons restablert per l'article ta de la
Constitució. Aquel diu en el seu apartar 13 que el regint g enera l de Conmnicacions. linies aeriee correos telègrafs.
cables suhmarins i radio-cómiinicació es
reserven exclusivament a l'exerucia directa de l'Administrada, central. Pera
en Partirle 15. en el seg iient, es diu:
"Que podrá carresonndre a la reaió ats•
tanoma l'exerucia de diverses matataes".
entre les quals figura el número 13. que
assenyala la de radíndifusi6.
L'anide 14 ha reservat a l'Estat la
radiocomunieacia. Ara he. l'article 15
atribueix a la regid autónoma la radiodifusia. Fo loen clar rg:e la rasliodiitisió

Les tres gràcies

mimas.

La VII Fira de Barcelona Els autobusos A la vigilia de la vaga

La guerra al catalanisme Ahir fou
Les dretes espanyoles, Ceda, agrar'sRenovaeian. i torea les torces
n7a.narquitzants, hart dezlarar la guerra al catalanisme. Per arribar amquesfa situació de violencia la Lisa_ els
ha aplanar el cama i el gayean S a. rn per els j a destiracordetes. L ambient
d'hostilitat que s ha creat a Madrid
contra CataMoya i 1 autyoflta recorda aquells te paps que al Senat
hacia general; que vocifera v e n excitant a sembrar de sa: Catalun y a rins
ença
que sin perdes la mena. Mal, d
que hi ha Repúbhc a . les amenaces
contra el catalanisme havien estar tan
violentes corn ara. Val mes que no
ens enganyern i cli gne m les cos es tal
corn són, el recurs contra la competencia del Parlament de Catalunya
els amas contra l'Estatua arnb ramalca del traspàs del servei de radiodiiusiä, no san sima el camuilatge d'una,
acció a fons contra es guanys de,
catalanisme amb la Repüblica . Pero
: ver a entnrendre aquest asa!: caha
que algú de Catalun y a estant es obris
la porta. i no han hagut d esperar
gaire a trabar aquest a:gti diaposat a
tan trista ieina.
En l'ofensiva empresa contra el catalanisme. el govern Samper, ajudat per
la Llig a, fa de tropa de xoc. De primer era el recurs contra la competencia del Parlament, instar per la
L:iga. després han estat lea arbitrarietats intalerables en la Comissia
Mixta del traspäs de serveis.
acords referents al servei de radioforen presos per unanimitat;
•
anuests acords han estar sernpre executius. I be, dones. ara. - Govern.
vassant ver damunt d'aix i prescindint de la unanimitat que els avalava.
eis rebutja, i el senyor Samper dea
que votser l'Estar no estava prou ben
representar en ¡comentada Comissia.
.Sabeu qui són aquests r epr esen tanta el zel deis quals discuteix e:
cap del Govern? Dones, són dos s •abaecretaris i tres director; generals.
un alt funcionan i d'Obres Públiques.
tots nomenats pel Govern que presideix el Seu detractor. ¿Que vol di:
tot Vol dir que aquests senyors
seran substituïts per alares persones
dlostilitat provada contra Catalunya
o bé seran coaccionats pel Govern
per ter-los actuar a la mida del seu
aast, en perjudici dels interessos
de la lliberrat que ens ha estar reconeguda. L'ame és una operada. combinada. Amb les pressions al Tribunal de Garanties i al volt del recurs.
C5 tira a inutilitzar el Parlament de
Lataaanya; arrullada una Ilei, i a aixa
van, sin podran arrullar moltes d'altres; de fet. pera, alió que queda
anullat is el crèdit i l'autoritat del
Parament. Si aquesta operació té
exit, el Parlament catalä queclarä aratilitzat per sempre, perque ningú no
se'n refiara per res. Amb la violencia
comesa amb la Comissió Mixta de
:raspas de serveis, s'ataca l'eficacia
de l'Estatua que amb aquest precedent passarà a ésser un paper muIlat.
Els cops són mortals. Les dretes
han triar rocasió que els ha sembiat
mes favorable per I : envestida, i han
tet a iiguereta a la Lliga per a poder
dir que compren amb una part de lopini6 catalana. Ara ja es juga a
cartes deseo :p enes. i ningú no pot allegar ignorancia. Es la batalla contra
el catalanisme: tota ultra casa que será invocada no serä sima una insigne
hipacresia. Al cata:anime, doncs , toca de respondre a l'agressió, la festa
es ta per ell: si ell no s'In torna
no shi tornará nin gú, i mai no havia
estar tan ben situat ni havia corno-tac amb tantes force; coto ara
per a fer sentir que no está disposat
a deixar-se prendre ni una malla de
tot el que ha conquistar en un segle
• renaixença gloriosa. Plantejada Ia
qiiestia arnb aquesta franquesa, per
al catalanisnie no hi ha ni pot haverhl neis instes ni injustes; hi ha names la defensa de les Ilhertate guanyades anih tenacitat secular, el manteniment de l'esperit que ha animar
c matre generacions de patriotes, la fe
en l'ideal que ha inflarnat el cnr dels
c atalanistes de totes les epnques.
El Govern actual de la República
ca rnet un acre de servilisme suicida;
, 'a v e a servir d'instrurnent per a den_
tr
la mica d'autonornia que teniena
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tura i Governació amb el Cap del Govern per
veure de conjurar el conflicte

Madrid. 1. — A les onze del mati han
acudir a la Presidencia els ministres del
Treball, Agricultura i Governadó,
shan reunit amb el president del Consell. La reunió ha durat una hora i mttja.
En sortir junts de la Presidencia
tres ministres , el de Treball ha dit ere
en el seu departament facilitaria tma
neta concretant els acords que s'llay,ta
adoptar. El d'Agricultura ha aclara que
és tratava 'una ordre ministerial, que e5
la fórmula per a conjurar ranauciada
vaga de teballadors del campo Minuts
després el cap del Govern ha facilitar la
seguent 110ta
:
El president del Consell de mimotres ha celebrar aquest mati una reirtia
aria) els ministres de Gcaernacia, Treball i Agricultura. a fi de tractar da
les normes corresponents a la reca lkccia cd la propera collita. Sha tingut en
compre per a atad el decret que &alarä servei públic nacional la reaollecció de la cohhita. i hart 2 del decret del
ministeri de la Governacid que ima,..sa
determinades obligacions als parease.
En la reunió sha acordar fixar unes
regles que permetin conjutar ¡atar obrer
en : aquellts localitats cn aquest es produeixi per actitud dels patrono inspirada
i i que
en rnotius cfordre politic i socal,
coordinen el dret de patrons i obrers
sobre el P rineipi obligatori per a ambd5s, de rinteres
Aquestes regles, que afecten principalment a radmissió dels obrero inserir; en
el registre de cada localitat, seran dei..-Fades pel departament de Treball en uta
ordre ministerial que es publicara mimediatament."
Des de la Presidencia el ministre
d'Agricultura tira dirigit al seu despatx oficial, on ha rebut els periodistes, als quals ha dit que en la
conferencia que ha celebrar amb algnus dels seus cornpanys de Govern
han estudiat les chierents iOrmules
per a conjurar la vaga de camperols.
Deaprés ha continuar que el tninistre
de Treball els facilitaria una copia
de fordre que va a dictar-se sobre
rassumpte, i tinalment ha dit que
lhavien acabar de visitar el president
de la, Unió General de Treballadors,
senyor De Gracia, 1 el representant de
la Federació de Treballadors de la
Terra, senyor Zabalza, als quals
donat compte del resultar de la reunia a la Presidencia.
El senyor del Rio ha expressat
una regada més el seu optimisme que
l'assumpte arribara a resoldre's, ja
que donar l'esplèndida que es presenta
la collita hi halita treball per a tothom, i només calda impedir que es
cometin abusos perque els camperols
es disposin a la recollecció amb tota
mena de garanties, ja que estic convenzut — ha aicgit — que en aquesta
qüestid no anima els dirigents de la
Unió General de Treballadors cap
propias :O revolucionara sinó simplement evitar que sigui perjudicar el
dret del proletariat agricola.
Després ha rebut la visita del sotosecretari d'Indüstria.
TRANQUIL.LITAT
A PROV1NCIES
El ministre de Governació ha rebut a primera hora de la tarda els
periodistes, als quals ha manifestar
que ha assistit a la reunió convocada
a la Presidencia per tal de tractar
de la fórmula per a conjurar la vaga
dels camperols.
Les noticies que els governadors
fi comunicaven acusaven tranquillitat.
Alguns li han dit que la recollecció
va molt avanzada. i que no sha registrar el mes lleu incident.
NOTA DEL MINISTERI
DE TREBALL
Al ministeri de Treball han facilitat la seguent nota:
"Ampliant i aclarint en el que Calgui les recents disposicions encaniinades a regular en forma justa i equitativa ele contractes de treball
a evitar a tota costa attocanip.

La hiel dc Contractes de conrea

La qüestió del Chaco

A la pagina 3:
NAIXENÇA
D'UNA ETWA SOCIAL

per Rossend Hales
Etstadella, Cirilo del Rio 1 Sanzar Alonso enèrgicament despullats de
tota mena de preludien

de 1934

L'ESCOLA CATALANA

per A. Villar de Serchs

Asunciem, 2. — L'oficina de
presnners ha rebut de l'oficina
similar boliviana una Insta de

presoners paraguaians feto chirant els combato del sector de
Strongers.
La /lista ronsta•de 500 noms
d rofirinls I soldats.
,Uts comunicat oficial del miniSferi de la Guerra declara:
"Cmlintiem progresSant en diversos seelOra."

Presidbncis del Tribunal de Garantida cee ha vist Jefes coa- la Llat
4
, , contremN di e uro» di Atikeem

pells, vulneracions de les Ileis socials i abusar de la ma d'obra, el
ministre de Treball. Sanitat i Preansia, sentir el parer del Govern,
resolt ordenar el seguent:
Les Cornissions inspectores de les
°fíenles i dels registres de rollonacié es constituiran immediatament on
no es trohessin constituides, i es complementaran amb les persones a que
es refereix l'ariete seré de la Llei
de Collocacia Obrera i l'ordre ministerial de 8 de novernbre de 1933.
Aquests nomenamente els juran els
delegats provincials de Trehall d'entre aquelles persones de major imparcialitat i prestigi de cada poblad& podent el ministre de Treball
deixar-los sense eiecte i modificar-los
quan els designats no reuneixin les
degudes condicions d'independencia i
rectitud per a l'exercici de Ilurs arrees.
La presidencia d : aquests registres
hura de recaure en l'alcalde, pero
ele delegats provincials de Treball.
proposta de la representació patronal o obrera i per causa justificada,
podran designar un altre president,
escollit d'entre els elements de filiació del registre.
Quan la designada, feta pel delegat
de Treball dones lloc a reclamacions
o protestes, ho resoldrä en darrer
Serme el ministre de Treball.
(Continua a la ragiva 3, col. 4)

Manifestacions
del senyor Companys
Parla, entre altres coses, de
les declaracions atribuïdes
al senyor Samper sobre la
radiodifusió
Durant tot el dia d'ahir fou molt
comentada per la Generalitat a magnifica defensa que de la constitucionalitat de la Llei de Contractes de
Conreu hava jet el dia anterior el
senyor Hurtado, en la vista del recura
que tingué lloc a Madrid davant del
Tribunal de Garanties Constitucionals.
Al rnigdia, quan els periodistes que
fan informació en aquell centre oficial estigueren a saludar el President,
el senyor Companys va fer-los les
segitents manifestacions:
—Aquest mati—digué—, el senyor
Marti Estere. en representació de la
Generalitat, ha anat a rebre els ministres del Govern de la República,
senyors Guerra del Rio i luna°, que
/tan viagut a la nostra ciutat per
inaugurar la Fira de Mostres i pela
enllaços ferroviaria, respectiva/nena
Seguidament —prossegui— el se.
nyor Martí Estere ha vingut a donar-rne compte d'haver-los anat a rebre i complimentat Jo havia d'assistir al dinar d'inauguracid de la Fira
de Mostres, peró no podré ter-ho per
trobar-me excessivament fadigat.
He rebut --segui dient— diverses
visites i he celebrar una conferencia
amb els senyors Gassol i Martí Esteve. Hem parlar de diversos aten
de Govern i de les qüestions
ques plantejades. Aquesta conferencia i altres que he celebrar atril, altres consellers, entre elles la del senyor Lluhi, han vingut a constituir
el canvi d'impressions que haviem de
celebrar ahir, el qual no va peder tenir lloc per haver-hi consellers que
estaven ocupats per atencions dels
respectius departaments.
- Heu Ilegit les manifestacions
atribuides al senyor San/per, que ian
referencia als acords de la Comissió
Mixta respecte al traspäs de serveis
de Radiodifusió? —pregunta un periodista.
—Si —respongué—; pera no les
crec autentiques. Són totalment inadmissible_s. Segons d'elles es despren.
Ola tornat a la Comissia Mixta un
acord que havia estat aprovat àdhuc
pelo representants de l'Estat. Se li
atribueixen lambe a! sean °r Samper
uns mots que fan reierència a que
calda esbrinar si els representants
de l'Estar deiensen prou els imeressos d'aquest.
Tenint en compte que la . represenlució de l'Estat a la COIlliSSiÓ Mixta
está integrada per sots-secretaris i
titcnics, m'acallo de decantar a no
(-retire en les esmentades mandestadone. Precisament, el Govern no pot
tornar els acords ele la Comissió
Mixta..
--; Es cert que per parlar-vos dele
interessos de Catalunya en materia
de radiedifusia va visitar -vos
diputat de la Lliga?—demana un periodista.
—Si —respongué el senyor Companys.
- I per defensa, el prestigi del
Parlament catala en eta moments en
qua a Madrid es veia el recaes contra la Llei d Contractes de Conreu,
no us ha visitar cap diputat de la
Lliga?—insisti el repasara
—No—acaba el senyor Companys—s.
alisó que, per parlar-ne. tenen el
Parlament obert/
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en el qual prengueren part l'Orlad Cra•
FANTASIO
Fraile AlacHugh, etc.
cicuta, la cantatriu Concepeid Callao, la
POqUeb vegades és possible ad inri,:
pianista Maria Teresa Balcells, la cobla
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pi-1:11,ra audicia i que el
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tot s els acres. i l'homenatjat
les i molt elusivas feliritacioes.
B. S. ELIHA
De tornara d'una llarga tournae, asa- mestre Gibert-Camins, malgrat les difibl
LAI1D1
rara la qual ha vist Wrionnar arrea el cultats que ofereix 1 execucio sobre un
T*
ple
d'elegancia.
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ballet,
Un
bonic
present
es
refugia
en
gaireb.i
atediat,
seu art cie violinista, Jean Manen en, tan venerable instrument, aconsegui doU:1 xicct da,
tic
—
ha &en un iatercssant coticen a la basa nar a les obres estnentades tot el carácun Ilúa, apartat, en un casalot alune que altrament, moments felicíssims en ex
WARNER
XI FESTA D'INFANTS
del Palaus hem pogut, donas, aamirar ter i ambient peculiar. i tou molt aplaupu
la Setmanst d'hottenatge a tiluyi ha ict restaurar d'una manera fans., pressar un ancis d'iluminada, o en sima
BAXTER
una regada mes les extraordinarias la- dir per l'auditori.
Ileischer, que denla comença al cinema s'osa. Vol fundar-li t una mena de re- lar l'espant de pobra bestiola enfollide ¡e.
I DE FLORS
FOX
perseguida.
projesizar
Hi
illusió
i
tantasla.
dels
rastras
mes
pública
de
la
de
la
cultats dexecutant del Ilustre artista, per
Tarrag6,
un
Actualidades, que consistirá en
Gracia
aA
Enric Berräs esta tumbé magnifica.
al qual ia tectoca no te secrets. El set: estudiosas artistas, violinista prestigié, i
els rmlit millors films que Fleischer loa riura amb uno quanti anules que no c reEl programa d'aquesta fasta, que
sobri, varonil fet a base de les grácils figulinas de guin ni en la geometria ni en les coses ment encaixat en el sen paper de pa
mecanisme es d'una puresa i merada' notabilissim guitarrista. interpreta en un tindra lloc arui, diumenge. a les gualas
derrotar i etnnriac. Es de les vega.
ELISSA
LANDI,
la
presidencia
d'apropietat
Betty. Bimbo, Ko-lm i Buzloy Bug, .elci- rannables, überirä
rnerarelloses. el so, betlissint i sasnpre Ilant del segle XVIII. també
tea de la tarda. al Feble Espanyol del
Inquietant, apassionada rara un rcord molt grat entre eis es- questa república a mi ven paulas de clec des que l'han: vist mis sobri. i Per aix^ eta
emotiu, i l artista té un absolut auniun de la senyora Bosch i Pagas. obres de Pare de Montjuic. ha quedas estamateix
mes impressionant. Linee Lagar tt
admirar les ditzsis . hie va coneixer en un 5 tatue. Li ha esde tots eis recursos expressius de l'ins- Giuliu Cesare Barbetta tigical, G. B. blert de la segnent manera:
444444.444444/44•~444. yectadors que ragin apart
de com es ai- crit. L'espera. Es de nit, i uno sordls que fa un galant perfecta, elegant i cenyit Re
trument.
Dalla Costera 11590) i J. B. Bésard
reNícules, puix que. a
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regalaran
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alegué
Joan Manen no ha
11603), i
teressant el programa. es
gida pel nuestra Ricard Lamote
l'ext.-mató les seres actiritato artisti- una "Gagliarda" de Matthias tidoni, Grignon.
né boutiques nines articuladas, per tritt- la presencia del pallas. Perú val aci breu. ens ofereix un hell exernplar d'em. re
Plaa
la
Festa,
sardanes
la
Durant
presari
de
cinc, molt ben vist , dun,
ques: es Camba un compositor de gratis per a espiaeta, latir i viola -da gamt. II :net "L'Artesiana: a) Preludi.
sorteix en combinacin ama als que. en Iloc del pallas, entra, per la iiji
ç a Aragonesa, per la Cobla La Prinforaa i d'una contenci6 admirables. E' ci.
qualitats, i les seres obres son apaudi- ba - . que interpretaren els dos arliges b) Intermezzo. c) Farándula.
Mullen lo (lile portaran al nevera tote, ;eS nestra, una noia. Qui és? Ella 'tomes
De
cipal Barcelonina.
dirá que una sirena; que ve da la mar, senyor Centrares. ando l'aploma la set, or
2. Enric Granados: "GN cocas
des sovint pels publico estrangers. Los esmentats i el riolonceHista Ferran PéPutainellis a la Pina de Prades. localitats.
Ell. de primer, se n'e- retal i claredat resaltada que posa e cu
i
mea
l'estima.
ion, donas, ben piaent de poder aplaudir rez-Fria. el qual disposi d'un lastroes
posaran
a
la
venda
Aixi
mateix
Gegants, capo grossos, foco japoPer.; tots els seus Papar'.
3. Morera: "La Santa Espina'', 1105.
l'artista sota el doble aspecte de curn- ment del segle XVII, propietat de la
dt
uns models nous de Inhales:, inspirats namora, parque és cono un somni.
Domènec GUANSt
sardana.
rofiter i d'interpret en el conecta a que sen vora Orsila de Foich i Torres.
en les lides esheltes i primorosas de (Iteras tindrá por precisarnent que 119•
*
•
somni,
i
roldra
sa,
sigui
crgn
un
4 Wagner "Rienzi". obertura.
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Les obres ele la segona part del proens referirle A la primera part del proLes fonts llimi:noses funcionaran Betty i Bindo.
Segon. — Esbart Infantil de DanFea- qui es...
grama figuraven dues obres seres: -Los- grama eren per a cant. amb acompanyaI heu-vos aci el drama. Un ven amic.
ceno da Camera" i "Caneó", ambducs ment d'espineta. haut i d'aquests instre- saltes de l'Orfeó de Saeta. Director cap al tard.
ami)
Els
infants
seran
obsequiats
Martí.
Director
musiartistic:
ician
matee i canseller de la familia, que ha
conjunt.
violi
amb
acompanyainent
d'orviola
"da
gamba"
en
ments
i
per a
Arui, sierre dia del Circ Hagenbec
números
per
al
flors,
llaminadures
i
ringut a visitar-lo: q ue creo que sal
guasca. La primera consta de dos La part vocal la interpreta amb bell e,- cal: Magda Frenara.
Avui s'acorniada també del palia de
sorteig de ioguines i objecteo.
t. "La Paturn", Berga.
mirar setnpre la veritat cara a cara, sera
til i expressiva dicció la senyoreta Matextil»: Presentació i desenrotllament
Barcelona, al music-hall Excelsior,
Entrada única: Una pesseta. Cot• "i.a Balenguera", Penedès.
rancarregat de elescoltrir-ho. Armen es- gentilissima
Sardana, amplament descabdellats i ben ria Antas, la qual bou objecte de repeentrada
gratuita.
Flerellc. Surt dama. cap
Esxes.
3. "Ball de garlandes", Sant
ser poética que ve de la mar i que
construuts. La part de solista es sempre tidas demostracions de complaença de
Els infanto que vagin acompanyat
Madrid.
d'un gran interés, i brilla damunt Fa- l'auditori, que compartiren els sama-1-s tere de Sasrovires. muntanya - , La de Hura famillars tindran entrada gra- SESSIO A LA "SALA STUDIUM" sembla no tenir can lligant anib la tarea.
4. "El ballet de
AMB MOTIU DEL REPARTI- es uva pobra alienada. Es la tina del
* El terrnini del concurs obert per
companyament de l'Orquestra, tractada Gibert-lamins, Tarrago ¡ Perez-Prió, a
tuita.
PREMIS DEL CONPI li baria Ilegit la rara invi- la Geirralitat de Cataiunya per a subamb un art refinas. La Sardana és con- l'abnegació i entusiasme dels quals de' Garrotea.
Comiso a MENT DE L'ASSOCIACIO DE
pesarle'.
Llotges:
15
de RítCatala
Institut
Tercer.
—
CURS DE
tarte), i ella. Mle ja estava enamorada vencionar una temporada de teatre cacelinda amb originalitat j bella fantasia. rem l'haver pogut escoltar amb tanta mica i Plastica, fundas i dirigit pel es reserva el dret d'alterar l'ordre
CINEMA AMATEUR
xicot d'ença quia una regada que uta va acabar abans-d'ahir. Segens repero malgrat la llibertat del sen des- propietat unes obres que restarien obli- mestre Joan liongueres.
prOgraina.
ella migue — o es llanca — a loar, li ferencias que telliz/1 per cartas, noma,
• • •
enrotllament. conserva un fort carácter, dad e s sense l'esboce d'aquests artistas.
t. "Ronda del petit presoner
El dimearcs passat tinaue lloc a salvi, la vida, va ingir a casa' d'en. hart estas preseatats tres plecs: un de
L'alaccentuen.
vigorosos
Antiga
ens
de
Música
els
ritmes
L'Associació
que
Darrerament Slian a-chut donatius la "Sa,a Studann - aquesta sessió,
Jacques Dalcroze.
sense 'lit res al san liare. El set, pare.
tra obra esmentada, titulada "Caneó-, anuncia ara un concert de musica a
2. "A la terra del bon pa", Llo ra - per a aquesta festa de les cases No- que resulta unliantissuna. El pro- el pallas, és un home ja vela atrotinat. rempresari del Romea. senyor BUr•
gues; un de l'actriu senyora Nicolau •
és una e.xpressiva melodia, molt bella i veus del serle XVI. que segurament no guares.
colares Bubi, Xocolates Riucort i
nou
furns.
Integras
per
estai-a
grama
velaque s' h a Ilimat a la beguda. No és rempresari del Poliorama, senror
sonoritats
qual
les
inspirada, a la
desdirà en Untares des que bino ara ha
3. "Les ratetes alegres"; Blens- lirer:a I:Ocell de Papen.
de •
que eran: "Xiquets
el pitjor. L'enunresari del circe jes, i un del sesera actor Antoni Piara
das de l'orquestra presten un encisador celebras l'entitat.
dorff.
ltomez, premi "La a ciz de su abusant de la fe:Ilesa del pare i de la
• a
ambient de misteri. Manen la digné de
4. "El mocador", Llenguere.s.
* Tal torna. Fins Raquel Mellen
AMO •; " 1- I/ ti II sensacional", de Jo- folia de la naia, l'ha (eta la sera arnant.
manera magistral, i escolta Ilargues ovaQuart. — Esbart Català de Dansep Fontanal, pretni "El Be Negro-, Ella adlinc esta grao ida d'aquest amor Debutara el dimarts vinent, dia 5, al a
ciono acabada aquesta part del concert.
NOTICIARI
saires, dirigir pel /rastra Biasee.
OREE() GRACIENC
"Jornaua sl pon - , de Joan Roig
Davant d'aquesta veritat hor- Novetats.
Una substanciosa Sonata de Porpora.
"Ball dels cavallets". Sant Feliu
Antoni Sarsanedes, prenn Pathe Ba- rible, dl voldria tornar a refugiar-se en
revisada i transcrita per Manen, altres
Pa 'farola.
*
lía estat estrenada a Madrid la
Giiurancesc
,
Hornenatge
al
mestre
de
"Leit-Motiv
by;
del
semi. Paró hi ha aquell
Laserna
la
poesia
Polytechnicum.
—
Ha
de'Ateneo
revisions d'obres de Paganini,
Cinque. — Grup de Dansaires del
ttaducció castellana de la comedia
fill que ha de nuixer i tiar, Mes fort .Iacques
Sarasate; la Romanea en fa, de BeeBarcelona'ko Emito Batzokia. Direc- rel bat gran interés I audició musical bare prenti "beiJaert -. '1 oto9aquest,
Pere Jordà
Otras ova,tch. El traductor
1mi5
qua tot, ¡limosa la realitat, la tangible
thoven, i algunas compusicions de MaciO: Francesa. de Solano. Txistular:: anunciada par a deniä, dilluns, a les inn I S Corresponen al pas de
és el pobre senyor lionori Mauna, el
den del vespre, i que tindra lloc a ll:tierras, ¡ integraren la mimara part ge ometria de la . vida.
L'Orieó Grazien: ita ce:eta-a t una bri- Josep de Onzain.
nen. Hubay i Sarasate completaren el
La faula na ens is, però. narrada qua l s'ha permes, segons sembla, de '::1
l'estatge de l'Ateneu Polytechnicum. de la sessió; la resta del programa
Desfilada i salutacid.
varias programa. El concertista desvet- llant festa d'homenatge. dedicada al sea
i
un: 't
la aonstauten aixi, d'aquesta manera planea 1 curo:- tergir.ersar força
sota la MreCCi0 general siel mesare era de io
2. -Ball del capita",
Ilá amb cada interpretació l'entusiasme sots-d:recter, el nuestra Pare Jordä. Recri.
de
ta. De hon primipi, l'autor es complati miza de monarquisrne tronar.
Enric Roig.
els :Musa "La dansa a l'ermita
3. "De dos en dos".
mes calores de i 'auditor. ¡ fou conti- coneixent els meras extraorcimaris conEn aquesta audici6 prendran part Ealgars", de Ramon Yuiggrets, prc• a crear una atmosiera de vaguetat i de tic madriteny, prenent peu pulsen d'ai. o,
4. "De guatee en guatee".
trets pel mestre Jordi, el qual, al costal
nuament oracional.
de
Val.l'autor
Jacques
x6,
anomena
Sise. — Presentació de la troupe la notable pianista senyora Anna mi." Atracció de Forasters ; "Vacan- somni; es complau a desorientar i desL'orquestra feu dirigida pel mestre del director de l'Orbe, mestre JOall Bah•,E.I crema parent del iani6s fulletinisCassUa Casademont. que acompli amb cells, ha comrartit la responsabilitat d'u- "Glòria", acrObates excèntrics ton- M arch d'Estelrich, que interpretara iies", de Joan Salvans, P renti "LluL* nistar. halla ans la Poesia i el mis - ta espanyol?
una sonata de Mozart, fragments
sicals,
"El vi - , d'Eusein Ferrer, teri . Omple els intersticis de Facció atol
;
Baltà
eneert tota la sera labor, i els acampa- na ;larga tasca, en la realitzacio de la
.Setes — Dansaires del Barcelonalto na de Beethoven i un nocturn de Cho- pretni "Generalitat de Catalunya", i divagacions sobre la veritat i la iRusia.
* Es &ala com a segur que larnyarnents pianistics foren a cirrec del qual cada dia cal renovar l'entusiasme
ruin: l'eminent liederista sen)era Aler- " . .M o saic català número 1, "Late-Bar- L'Oscar Wilrle de les a Inteneions"
irla Joseiina Tapies ha estat contractaconcertista Pau 3. Bartuli, Cl qual anua i posar a prora la fermesa de la rocacie, Euzko Batzokia.
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da per l'empresari del Romea, senycr
Ferrer, premio, "Asperfectament conmenetrat amb el mes- i a nostra excellent entitat coree ha rolpel notabilissim pianista Pera 'i allri- cino - , d'Eusebi
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denla
un;
resultas;
que
Precedí el concert una conferincia de al qual no ha preocupat mai l'afany de
-,
.
Alonv
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LES ESTRENES
certament dificil. Quin ta prestar-111
la coneguda escriptora i pianista Maria notorietat i que no ha cercat mai el prono han deneejar res als altres gas- lii tn realista no burla alegit versen,DE DILLUNS
Carratalá, la qual, despees de precisar pi reclam. Absorbo per la sa y a obra.
tau la nota técnica que blanea a l'arde'. Margarida Niega n'ha
surls.
Aquesta
—
el particular ambient la sessió, féu en ella ha concentrat sempre tota la saels amateurs comentaren, i que era preferit acusar-ne, en eta dos prinicrs
"El difunto Christefer
"LA MUJER ACUSADA"
un concís i ben documental estudi deis ya activitat ainb una rectitud i una per,onseimenc la ¡ma d annilar Cls multe- :Pite , . la fanta sio. l'essencia 1,4/lea del
exemplars.
Els
qui
estan
atents
sistencia
Bean"
Instruments ansias amb els quals havia
ric ura s'estrena al CO1114111 / 7 aquesta vadors de 95, que es pot dir que chu- personatge. Ti ha rrestat un moriment
nostra
d'ésser executada la música que figura- a tetes leo manifestacions de laels
me- UrquInaona
M. G. M. producir', Paramiatmt Que en el :gin re- eta a les timulsiona de qué artn podea
ra al programa: l'espineta, el Ilatit i vida musical, saben prou, paró,
partir-11am reuneix els coneguts artiges disposar u anub els projectors que
Jordä; no ha
ia. viola "da gamba". Parla després de reixements del mestreseva
fret de ¿'obra de René Tauchois Nauta' Carroll, que hem vist "Ine- es compta no han de temer dairon- passar-se 0.1 calgui mestrar la imporeficae
aela
passat
desapercebuda
l'evolució j característique s de la música
tancia de la urbs catalana. En toto
.
Prenez tiara a la Peinture - , dirigir per mordi tnent". "Sábado de juerga" i lar-se als tormats superiors.
instrumental del saeta XVI i de la sera tuaci.; a l'Orle; Gracienc, ni la seVa Sass: Wood i interpreiat per Mane "Unides en la venganza". Cary tirana
Passarem ara a ocupar-nos dels dos eis moments sota la técnica de l'obra
cap del cor "I.a
relació amb hart dels contrapuntistes encertadissima labor alagrupad.;
BurryMere
fluir hem vist darrerament cn "Mocio- iilms que no harient comentar encara, traspua l'amor dun barceloni, i remodeli - Pressier 1.1bbyi. Liond
deis segles anteriors, i acaba dedicant Violeta de Claver", qual l'intelligent (Podar Ilmett), lean Ilersholt (Ro- ne Butterfly" i "El aguila el 1131- parque els organitzadors es reserva- sulta, per tant, amb aquella calidesa
la
(enere,
ca
en
el
seo
anaque
obres
lee
un breu comentar) a
(61 ) " ¡ John lialliday felICII el 1 primer s ren donar-los a conèixer ell aquesta essencial a sota obra d'art. UnicaVII) G. B. M'amer o i d'altas.
ven a ésser executades. La senyoreta director ha portas a brillants victOries.
•
papero. Completen el repartiment Irving sessió, per esser, per la categoria dels Ment cap al final l'autor sita deixat
Carratalá bou aplandiefissima en acabar El nuestra Jordi és, a mes, un molt
Pitchel, Jack La Rue i Lona AndrC, premia que han obtingut, els que endur pels 'entusiasmes d'un exit
notable compositor, i les sa y as obres taEl cas del pintor mort pobre, les
la sera substanciosa dissertació.
s'han aituat a la davantera del Con- doGi i, i no ha t'augur el coratge de
re- obres del qual assoleixen alts preus. cas entre d'Aires.
Joan Gibert-Carnins. el nostre excel- ren un !loe distingit en el nostrejust
curs. Ambdós sólo deguts a Eusebi " uprimir uns matees d'afectes de tut
tot
real i freqüent. i les concupiscencias que
lent pianista, tingué al seu cierre la pettori coral. Considerem del
Parrar; el primer porta per tito! "El que si tenen un valor rotograiic sem
primera part del programa, i interpre- i oportú l'homenatge que li ha estat de- desparta la seva obra tan bon n Unt s'e s
dubtem que a la
seu valor, es presten-camplvend Triple programa al Kursaal vi", i uha un documental sobre la pro- Tesas interés. No
ta en una espineta italiana de comenea- dicat i ben sincerament ens hi adherim.
vinícola orientada en un sentit fina percenció de l'autor no se 11
ducció
l'Orfeó
Gracienc
fou
ofert
de
la
Al
local
de
mes
a
la
farsa
que
no
a
la
comedia,
propietat
XVI,
segle
del
rnents
eooperatill, amb ch contrast del vell hatnä escapas la conveniència de trensanvora Bosch i Pagès. obres de un banquet al mestre Jordi; a la tarda i aix1 és com ha ha entes i com ho re
Donada la importancia del: tres (atta: pagas que s'obstina a seguir els Inés ee. aquests matees, i esperen en una
Christof Leffelheltz (15851, Jacob Pan( hi llagué una ballada de sardanas, ene- realitzat el director Sam Wood.
"CalainiM'amar : "El rey de la pista",
rud im e inri a procediments, que fan prdsima projeceiO veurr el film ar;real i Martin Peerson 0590-'4511. El e,..a rles per la robla "La Principal del
L'ac ci ó ens presenta el cas (l'un pmdad con suerte" i "Hay mujeres asi",
r. odonits Cono a nota curiosa cal esIr mort en la més gran miseria, els Kistrsaal sita apressat a contrartar-los ;ter els ,eus esforços esmerilo. Atusan :llamar la coMeidencia de concepció
quadros del qual es venen al preu que a exhibir-los des de dema, dilluns, da. Grau i Maria Canals, que interpretan d'aquest tilm harceloni amb el londiels personatges dels do, pageaos
hom vol. Aquests quadros, però, sin
el seu públic incondicional.
cians refractaris a tota innovació, fan acu ne que amb el tito! de "Weatninispoquissims, fins que un critic i uns mar- vant
dit
or
per
al
regiran
Els
preus
que
,Pil
xants pensen que, a casa d'un metge grama excepcional e priniera represa a sentir, amb la vida natural que donen ter in Winter" s'ha preaentat al conUna
als tipus, tot el dramatisme de la curs del Centre Excursionista t la
de noble, on el nintor va morir, ha d'ha- Barcelona seran reduidíssints.
vellesa aixafada pe! treball que final- super.oritat del catali, amb tot i l'ex•
més. Hi van separadament. El
Com as salg a, es traca deis progra- ment descobreix que les idees novas :a g encia de l'anglas., que ha estat el
Primer pos quedar-se'n dos amb un seomes Inés rescentment estrenats als ci- li portaran el fruit que la rutina d uuuilior elassiiicat de l'aportadá esla
familia
del
despees,
perä,
zill
truc
;
II
als quals
del
la vida. El sentit trangera.
metge s'adona del valor que tenme i ve nemas Catalunya i
les películas un ha escatimar tota donas, un calco
Funda la projecain dels films uhm
la tragedia, peque. censiderant-los sen- bito aconseguiren totes
social del fiElt es,
jan
n'oh
gran.
-e valor, cremaran la resta. Nornes Q ue
primer entre,' i espeten/1 que no integraren . el programa. cl President
Po,
Els mis destacats artistas del formi- de'
retrat de la minvona, i veiem-dael dable
passara desapercebtn per a donar-li tic l' Asanciatió, el ocluyan ,laume alarWarner
Bros
First
Naelenc
de
la
prendre-I'lli.
les
intrigues
per
aleshores
que es maree. La 'alt zo; es dirigi al, assustents, i digna
en el conjunt de les el rendiment
Fila es resisteix, peralte estimava el tional prenen partinteressatns
técnica és orientarla per Josep Mar- que tent-se el goig d'emprar la gran
Un drama
pellicules.
tres
expressades
pintor. Finalment es descobreixen dio' Recordem entre les més notables estre- tínez, del Servei Enológic de FEstät: ,trtut que ha de rana' el cmci sta i atta
-tallar - , encara que
aaber
set quadres md, Me la mímenla havia
a
de
a
arribar
per
c.Aqv
te
la
concisiA
degnda
Marc Aviar, Ano Dvorak, Bebe Dad'amor, d'absalvat del foc: seré, quan estan discu- lles
regadas li sigui dolor6e, ana‘ a a
MacMallora Evelyn Knapp, fer-se comprensible i es portada ami) de
tint els preus, resulta que la ininvena niels. Atine
ritme parallel al de' la pärt social, .:ondensar l'acta del repartiment de
Lee
entre
l'element
masculi
i
etcétera,
hes'hauia casas amb el ninter 1 elc (M a
que fan que ni per un mornent del' premis eintetitzant-lo a ter IliuraY
deixant alai burlats els-dresina.
sin de perdre interès antbd6s aspec- ment de les Mies medallas que el jucon.
acordat
JOHN
cobdiciosos. Tot el filie norias en un
baria
Concurs
del
que
tes. Unes dadas estadistiques impres- rat •
lo més aviat burles r de tanta diriem,
sionades sobre discos acaben d'ar r o- medir als intèrprets del film "El vi",
!non& obstant, l'interès d'una maALLiDAY
el conjunt d'aquesta obra, amb senyors Antoni Grau i Maria Canals,
donir
nera constant: a cada moment l'especDENIA, DILLUNS
la qual Ferrer ens ha ofert el primer que tanta humanitat luan sabut portar
,
.
tador sent la in q uietud de veme qui SETMANA In-10M ENATGE A film cultural del repertori amateur ä dun cincista. En lcr aquest
stuanyara en la 11 nita. si la minrona, que
El programa de la sessió fou dos liurament el públic, nombrOs i
sri sap res del valor dels quadros uns al
amb "Mosaic catalä número i-Laie- Mugit, que emplenava el local, tributis
final, st he els marxants , n bE el metge i
Barcino". del mateix autor que l'an- dempeus una °vació als dos Untarla seva famlia. No cal dir que Marie
terior, film que ha obtingut la má- pre i s "amateurs".
Un tema inèdit escrit per deu autors cèlebres
Dres s ier hi té el ten gran pape haEl conseller de Cultura de la Gexima classificacid del &manes. Es
bitual.
La novel* d'una dona que mata per amor I... per amor sepui
tracia d'un reportatge d'un dia bar- neralitat, que havia promès l'assisA. F.
Es un film Paramount
ceinni portal magistralment. quant tència a la sessin, en la impossibilitat
;111/1I
magnifics
enviä la seva representad.;
a titule i tieniC a Barcelona, daeant
Ko-Ko
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Soco,
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Diumenee, d cíe juay de 1934

LA PUBLJOITAT.

BARC ELONA
Pels Centres Oficials
GENERALITA T.
Presidencia. — El president de
la Generalitat de Catalunya va rebre ahir, entre altres, les següents 'visites:
Ex-ambalxader d'Espanya a
Belgica, senyor Salvador Albor::
el president de Sala de l'AudienCta. senyor Lecea; senyor Mide
magistral del Tribunal de Cassacid; Mute López Santiesteban,
coronel del 3er. l'ere de la Guàrdia civil; els diputats senyors
Mangraner, Harjau, Tomäs i Pjera Trabal; el julge municipal
senyor Pasqual; el COMISball general de Sometents, senyor Pérez
Salas; el comiese?' delegat d'Ordre Nadie a Tarragona, senyor
Pujol i Font; el president de
l'Assernblea Municipal, senyor
Eseefet; el senyor Grietiä Corles,
conseller d'Higiene j Sanitat de
l'Ajuntameet de Barcelona; el
director de l'Agència Cosmos, senyar Sänchez, i renyors Simia
Pera. Riera 1 Punt i Lluis Capdevi la.

També va visitar el presiden!
el senyor Carlee Jorclä, president
de la Le S. A. per tal d'invitar-le
a l'assemblea que tindrä 110c el
dia 10 del mes que som al Teatre
del Bosc.
El senyor Companys que estava compromès amb anterioritat
per assistir a uns actes que tin(tren licie el mateix cha al Vendrell, comunicà al senyor Jordà
que delegarla el diputa( senyor
Serra j Meret.
Els aviadors senyors Paagnon
Fougeret Aicardi, que realitzen
la volta a la Mediterränia Occidental. acompanyats deis senyors
Domènec. dels Serveis d'Aeronäutica de la Generalitat; Jaime.
president de la Cambra de Comere; Saudon, vice-president, i
Dorgebrny, visitaren ahir el senyor president abans
• sortir
cap a Valencia.
Consellerla de Treball I Obres
Públiques. — Ahir a la nit es
deixaren informades les bases de
treball rural de les antigues provincies de Barcelona, Tarragona
i Lleida. que estaven pendents de
reeelució, les quals seran publicades en el Butlleti Oficial de la
Generalitat de Catalunya el dimarts vinent, dia 5.
Distinci6 al president del Tribunal de Cameló. — La Junta
de govern de l'Academia de Jurisprudencia i Legislad() de Catalunya ha trames un ofici al
senyor Jaume Gubern. president
del Tribunal de Cassaci6 de Catalunya, etimunicant-li que lesmental organisme, per unanurdlat, hacia pres record de nomenar-le acadèmic de merit ¡ter-li
ofrena d'una medalla (me perece
!lees la suprema dietincie que
l'Academia li atorga.
El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. — En el
sen número d'atan publica la segieent
ORDRE
Havent entrat en vegete a partir del dia primer d'aquest mes
record de la COIllibriö Milla per
a la implantad() de rEetatut de
Catalunya. relatiu a l'adaptad()
a la Generalitat dele Se/1'M de
Rediodifusió, d'II de raig (feriar, publicat al Butlletí Oficial
de la Generalitat de Catalunya
el dia 1 de juny;
Alee que entre les facultate

traspassades a la Generalitat en
virtut de l'esneentat acord, complementari de les disposicions
eontingudes en l'Estatut de Catalunya, fignra la de recaptar el
n • änon cOrreeponent a la ~re g
-alódeicns'prceptora j humes infCrottinlques;
Alee que entre toles les funden:A que l'esmentnt acord encorniola a la Generalitat de Catalunya, la recaptació inherent
als serveis revesleix carhcler de
in aitu. urgancia per tal d'evilar
dilacions que podrien esser per_
judicials a les Finances de la
Generalitat I ädhue a les de l'Estat,
HE RESOLT; Que per la Secrete
ile Recaptacid d'aquost Departaicen! de Fwances es proceteeel
al robrement de tete ets canoas
que per a la concessió de llichicieS d'aparells reeeptore i de linieS microfeniques cerreepongui
fer efectitis en el territori
Catalunya a partir del dia 1 d'aquest mes, aplican -se l'import
de la recapterite de ronfermitnt
amh Al que diarAg ft l'aenrrl de la
Comissió Mixta per a la Maniatade l'Estatut de Catalunya
d'l I de meig de 11134.
Barcelona, 2 .de juny de 1934.
El enns p llor te Finanres,
Martí Esteve
El Butileti Oficial de la Generalltat. — En el senu número
d'ahjr publica el seguent sumate:
Finances. — Deerel auteritzant el conseller de Finances per
a presentar al Parlament de Catalunya un priejecte de Llei
preseupostes de la Generalitat
per al segon semestre de 1934.
Justicia i Dret. — Ordre disposant que el secretan i del Jutjat
municipal número 1 assuinerxi
exclueivament les funcione de
eecretari degà, encarregant-se
del Deganat dels Jutjats municipal' de Barcelona.
Governació. — Decret nomenant general cap ele la cinquena
Zona de la Guardia Civil el general de brigada del mateix eistitut, excel•entissiin senyor Freelche Santiago j Igleelee.
Economia e Agricultura.—Ordre deeeetimant el recurs interposat per la senyora Maria eleree de Vedruna i Zuzuälregui
contra la multa que le tau imposada per una tallada abusiva
darbres feta als boecos de eleu
l'Ah/enter e , de Sant Cugat del
Valles.
Ordre desestimant el recurs
interposat pe/ senyor Jósep Canals i Palet contra la multa que
Im fou imposada per hacer fet
una tallada d'arbre e cense perniie a la finca de la seca proMetal, anemenada "Gen Canela",
del terme de Castellfollit del
Boix
Ordre deseslimant el recurs
interpoeat pel seny Josep Maley era 1 Font centra la multa
que li fou imposada per haver
fet una tallada abusiva d'arbres
a la finca de la eeve propielet.
anotnenada "Can Mulera", de
Fogars de Tordera.
Ordre desestimant el recurs
interposat pel aellyor Valenti
Sala j leerracanta contra lit mulla que I) fou impoeada per hacer
fet una tallada (Parlares amase
perrnie a J'Etanol del Cami de la
Maeia , de la finca de la seca propietat, anomenada Sala de San!
Pone", de Sallent.

XI Festa d'Infants i de Flors
a profit de

l'ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA CATALANA
Dia 3 de juny de 1934
a les quatre de la tarda

Parc de Montjuic
(POBLE ESPANYOL)
amb els jocs d'aigua i de Ruin
BANDA MUNICIPAL
Esbart Infantil de Dansaires de l'Orfeó de Sans
Institut Catalk de Ritmica 1 Plàstica
Esbart Català de Dansaires
Cobla La Principal Barcelonina
Grup de Dansaires del Barcelona'ko Euzko Batzokia
Pallassos • Focs Japonesos - Gegants i Cap-grossos
Putxinellis
ENTRADA UNICA: UNA PESSETA
Cotxes, entrada gratuita
Els infants que vagin acompanyats de llurs familiars, tindran entrada gratuita

Ordre aprovant e publicant la
relució del personal adscrit als
Serveis d'Indüstria, 1 atorgant
un termini de deu dies perque, bj
cal, ele intereseats puguin presentar al Comitè permanent d'indústria Hure reclameeions.
Sanitat 1 Assistencia Social.—
Decret dissolent les Juntes provincials de Beneficencia i les de
Protecció de Menors de Girona,
Lleida j Tarragona i tole els altres organiemes otedais que,
amb finalitats henetiques, estiguin conslitults i actuïn en aqueIles chilate, ereant els Patronats
a • AssistmI caa serial de le Generalitat a aquelles Icutilats, i
designant les persones que els
han de cenetiluir.
Deeret eslabline tutee normes
provisienale per al tuncienement dele Balnearie a Catalunya.
¡ publittant el Destienten, interior
deis estahliments, que ha estat
aprovat per la Direcció dele Serveis de Sanea,.
Decret nernenant, en virtut
entumes, ele metete hidrelegs de
les eses/done bitireminerals
Cal alunya.
Ctrdre adjiidicant i ronstrite..ita d'un pavelló u la Chillen
Mental de Santa Colma le (Iramorir! al senyor Jatime Oliva i
Serra.
Treball Obres Públiques. —
Ordre aprovaut les haces de trefries de la siderúrgia. melltúrgin
ball. rnediflerele, de les indeei derivase. de Bercelone.
nielre publienne als efecte de
reclamad() les Hieles de les enWats patr: onals i obreres del
Cene Electoral eecial de Calatunya que han esta! reclificades
Per errors, inearlitude o anees
motete, segens lee que t'oren ineeridee en aquest diari ficicl el
2S i el 29 de mar/. d'enguany.
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Servei Meteorològic
de Catalunya
IIITUAGO

RAMAL ATI11051711011CA

D'EUROPA A LID NONES DEL
08 ANY os leal
Ilota ola erectos d'un minlmum
barometete olio« a brotan,* s'ob..... vol novoldo 1 allende pl ag as •
França, • eultea I al nord-oest

'nimba el tema* tis molt variable I
la nebuleeltet latenea al alarmo I a
Andaluitia, degut • una depreside ba~Melca ~trad. a 1 . 11trintio, proa
do III•tre• de Gibraltar.
A le reata del continent el t•rnpe
en dineral as bo, u dogalna el reglm
antleloldnle, emb renta Guisos I es;
semi e pos nuvolde.
ASTA? DEL MAPA
catriu.uirea. A ea" VUIT
A tot *I palo o'ob ..... col nuvoleo,
una renta del eeetor nord a lee comarques plrononduo. I de Ilevant al
..... nt costillar.
En lee derritas 24 hueles ellas re(Ostral alguna Pululo de turbonada
que han 'aun mea Intensos al Panades I a la vell de Ntirla, harent-se
recolllt 21 litro. d'alga. per metro
quadeld • llanta Marbarida I a /Vd.

eia.

Temperatura Teelnla, a Cerón, 29
1111nInla, a elrona, 11 (Irgue.

grao.;

(Leo Obiervaciono del lempo
san-mona, • les set, ron a la cap mera se la primera ~ha/

qual acompanyava el dipute se
nyor Trabe'.
Tambe va rebre la visita de
atl alumnes de l'Inetitut-Eseela
de Madrid, acierepanynfe dele
professors senyers Martí Navarro, I gnaßt Sagarna i
Fernendez.
Entre ele visitante i el senyor
alcalde es 'alivianen paraules de
benvinguda i fraternitat.
La Junta d'UrbanitzacI0 I Caternes. — L'alealde, seny er Carlee Pi i Sullyer, ha presidit
reunió de la Junta Mixta dTrbanitzacie i Casernes.

Sien d'un barceloní a Salamanca. — L'Administrad() de
Previncial de Salamanea comunica a l'Alcaldia
Barcelona el traspäe de Conrad
Alterne Joan Dones, «corregid el
Per la Dolerme') Especial del dia 8 de maig, natural d'aquesta
Govern de la República a Cata- clutat, camunicacia que iebra a
lunya han estat «pulseta quatre l'Instilut Municipal d'Estadietiindividus estrangeis per indesit- ea. \ea Laieta p a, 16, entresol, on
era/1 facililato jota mena de dejables.
talle ale seus

Deis cinc individua que foren
detinguts la matinada d'ahir en
un bar del carrer de Vila i Vilä,
nómes han quedat lancals
ealabossos de la Comissaria dos
detinguis. ten d'elle de el propietttri del bar, cl qual tenia antecedente peliciade

AJUNTAMENT

Un obsequl dels serenos al senyor Oliva. — El divendres pascal el Cos de serenos muniripale
fén lliurament d'una vara artística al seit representant per delegarle) le l'Alectldia el conseller
eenyer Ante/ti Oliva i Oliva. L'acte tineue un earlieter intim ¡ en
eII es erenaren amables parla10511! 5.

el nestreteatre
AdnI/nIttracIdi Urgell, 188, ootlon
Barcelona
En el numero craivietta qunizen4 patine.)
EL COLLADET DE CINTA

Visites a l'alcaide.— La lo alele.
senyor Carlee Pi j. Sunyer, fou
eomèna en
complimentat abur al migdia pel dantorn an ,den t eatatan. Premi
extra-.
tres lisie , . ¡pum- actora de/
director de l'Agencia Ceenioe,
ordlnari de rateneu hout,tai
Madrid, senyor Sanchez Fano, al Cornpreu-la:
75 sibil/me

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR
.A ;a Seccia Primera se susuengué
la vista que estava anunciada per no
haver-hi comparegut els jurats.
* A la Secció Segona se celebra
el judici oral contra Gregori Luengo,
que. d'acord amb els altres cinc processati més, que estan condeninats
i es troten complint la pena que els
t'os imposada l'any 020, es dedicara
a rexpendiment de moneda falsa.
Fa prop de mig any que Gregari
Luengo fou detingut. El fiscal
citã de la Sala que fos condemnat
a tres anys, sis mesos t 21 dies de
presó.
* A la Seceid Tercera es reuní
el Tribunal del Jurat per veure i fallar la causa contra halas Vicente
Ramón, acusat d'un delicte de tinença
d'explosius.
El fiscal, després d'estudiar el sumari, &mana que li fas aplicada
l'amnistia, ja que hi era compres. l.a
Sala hl accedí. Isaías Vicente fou,
doncs, posat en ilibertat.
* A la Secció Quanta no hi hacia
as senya la me n ts.

VARIIA la secretaria de Cocerla de l'Audiencia chic rebut la primera instancia adreçada al Tribunal de Caseaci6
de Catalunya per a prendre part a
les oposicions de magistrat per a
aquell tribunal. Signa la instancia el
senyor 'Manuel Bonseny i Borres.
* La dita Sala de Gavera. en la
reunió celebrada sitie al metí, acordi
nomenar jutge especial, per instruir
el suman que se cagueta al Jutjat de
Viena, per talsedat de docurnela peblic, el de Tremp.
Tambe acorde el nomenament d'especire per al jutge de Retal, a fi 1
efecte que instrueixi l'expedient governatiu contra els empleats de la
presó de Reus, erran de la fugida de
quatre presos d'aquella pres6 El fet
va succeir el dia sis del mes de maig
pa s,-.at.
* Ha estat posat a la disposicid
del bija( de guardia Josep Joan Ce.
hile, perquè al seu domicili del carrer de Triller, núm. a, va agredir la

Viitlivorci: Manuela Andreu contra Joan Llunell,
Secci6 (Juana. — Un oral per urgencia contra Marcelli Lineo. Un
jurat per abusos deshonestos contra
Francesc Alique•

Cursos .ð_',p

VIDA CORPORATIVA

Conferència de Jaume
Ha ocupan la tribuna del Club Excursionista de Grecia, el senyor Jaurne
Utrillo. del Consell Directiu del Pallars. dissertant sobre el tema: "El
Pallars Oriental i la histórica vila da
Tirviae.
Féu la presentació del conlerenciant el president de l'entitat senyor
J. Barrillon. el qual aprotità ravinentesa per a remarcar que precisarnent
a Vall Farrea havia estat el lloc primer triat p er a bastir-hi un dels pruners refugis lliures de muntanya que
portara a cap el Comite Catala. de
Refugie. ponenca de la Federació
d'Entttats Excursionistes de Catalunya.
Abans d'entrar en el fons del tema
el senyor Utrillo, glossi uns comentaris sobre la despahlació deis
nuclis muntanyencs que a Catalunya
es maniíesta amb caricaers mc4t aguclitzats. precisament en l'ah camp de
Tarragona i al Pireneu. Creas possible
el conferenciant combatre l'exode
muntanyenc per diterents vaitjans. i
cita l'exemple de diversas nacions en
les (mal, no existeix avui tal pr•-tblenta- Una de les solucions Mam e diales es la del toment del turisme
com a mitj5 poderós per a valorar
toa el nostre paisatge i el formidable
tresor artistic de la nostra terra.
Seguidament assenyali la forte
personalitat del Pallars, en e:s seus
variats aspectes, com són el geogràlit, hisibric, linguistrc, costurns, institucions juridiques, etc., tot el qual
ha dessen degudament corten.= i reuneixen poderosos elements d'atracció
turística.
Acompanyà la conferencia ami) unce
projeccions de tot el Pallars, i parhcularment de la vall Farrera, i vall
de Cardo;, de les quals va fer gramas
elogis per la lluminositat del seu paisatge i pel tipistne que encara es
cdnserva en les seves agrupactons
humanes, assenyaiã l'excepcional imp ortancia de la vila de Tirvia, per
la seca sittlaciO estratégica i per les

AL CLUB EXCURSIONISTA
DE GRACIA

DIA

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA EPUBLICA
A CATALUNYA

COMISSARIA GENERA!
D'ORDRE PUBLIC

iAL

seva muller , Pilar Stochern anda una
pcdra, havent-li causat ferides greus.
* En una farmacia del carrer de
Ripoll, 'Inc és propician de Manuel
Coscuella, es va cometre un robaconsistent en unes -gro pessetes
en metallic i una respectable quantitat despecifics. Els lladres terca un
forat al pis de sobre la farmacia, que
esta per llogar, i aviant-se per la
teulada s'endugueren els &acres. No
¡oren detinguts.

* Ha estat detingut i posat a la
disposició de! Jutjat de Cervera (Lleida) Joan Mauri, acusat d'haver estaia h fahricat d'embotits de Sangutn,
Agusti Palles.
* El Jutjat número dos ha decretat el processament, per exercici
illegal de la Medicina, de Ramon
ren i Badoch, practican?, establert a
la barriada de tiricia. En la causa
part acusadora el Collegi Oficial de
Metges.

ASSENYALAMENTG
PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORI .L
Sala Primera. — Competencia: Josep berra contra Pau Salceda. Pobres.; Josep Pinyes contra Rosa Castanyes i advocat de l'Estar Menor
quantia: Josep Puig contra J. Arnata
Sala Segona. — Divorci: Eduard
Puiggrds contra Eutilia Casoliba i
Tarrilla. Incident: Cristeta Marques
contra Carlos Maristany. 11S1107 41411tia: Jaula, Balista i
del Sala
contra Antónia Saeteare, Nullitat
patent Fillat i Cia. contra Emili Or.

lila

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera. — Dos orals per
tinença d'explosius i tinença d'armes
contra losep Pérez i Jaume Cabree,
respectivament Ilivorci: J. Pérez
contra G. de Cafio.
Stecló Segona. — Dos oral, per
urgencia contra Domenech Monterce
i Joaep David Salgada per insulta i
robatori, respectivament. Un oral per
furt contra Salvador. Santpere.
Secció Tercera. — Dos orals per
estafa i furt contra Miguel Roca
', erran Esteve, respectivament.

Denle, dilluns, de les deu del
a les ele de la tarda, finaran lloe a l'estatge del Collegi
d'Advoculs les eleccions per ale
eärrees de la Junta la Govern
que eeleen etiletuteriament, que
set; els ele diptittils según i
piad, camplador i hibliotecari.
Ilumli

A"
que hn N'erupar
"redir?'
el "cierne
diputat primer, varant per haver esint cleeignat el
senyer
.1;111:11P tenbern ¡ Frbregnec president dei Tribunal de (e
eee
de Cataluitya.
La Catabre. Oficial de Comerç
Navegatee detquesta cinta! es
roneidera en el &ene de cridar
l'atenrie de icits els elements
commcials que saatenen relavia
amh cases establertes a Se;;_
gasa sebre les circumsläneire
(pie han paralitzat duraid un
Harte periode la vida económica
d'aquella importan? plaça.
Amb /nonti d'aquestes doloroses 1 rvirdordinäries circumsrancies, cle tothom coneglidee.
l'esmenlada Cerperarid fa seus
o ls disipe de la Carrthra de Crimen? ¡ de la capital
deerage, n'arneses pel Consell
Superior dele csmentats organismes, reeornanant amb molt d'interes a totes lee cases comerdais qUe. per »d'oral senlimenl
de solidaritat i en ateneee a tes
benea relacione que ambdriee
places han manlingut seinpre,
procurin assuatijar en tot el peesitile el remplintent de lee i'Mliearione de caces establertes en
aquella poblariü germana. ateneo! les ,petieions concretes que
en aquest sentit rebin per tal que
en tots els casos en qua sigui
possible i estigia juetifirat. es
c e lleedeixtn les majere fneilitate al einneee de Saragossa.

seves construccions de caricter netament pireneuc. Lloc inicial per a
efectuar les principals excursions a
realitzar des d'amen bell centre.
En acabar, el senyor Utrillo. fea
felicitat calorosarnent per la nombrosa h dist ingida concurrencia que emplenava totalment la sala. entre !a
qual Si haría diverso> eles/y. 1-1s cle.1
Casal del Pallars.
CURSET D'ENGINYERIA
SANITARIA
Denla, dtlluns. a les set de la tarda,
tindri lloc e l'E‘eola d'Enginyer!
Industrial! de Barcelona , la sessió
inaugural del curen d'Enginyeria Sanitäria que sota l'alt najeonatge de
la Generalitat de Catalunya, ha orgaMrzat l'esmentada Escola.
PER A

AVUI

Agrupació d'Esquerra del Feble *
Non.— A les onze, contereneta per
Aurev-a Bertrana sehne "La dona a
:a llar i a la secietat”.
PER A

DEMA

Cellegi Oficial de Llevadores de
Cataluaya.— A les 1730, conlerancia
p el doctor Agustí Planell, sebre
tema: "Consideraciens Cliniques se.
Pire la placenta previa".
Academia de Juriepruclencia i Legislació de Catalunya.— A lef ice a
la sala da,'' es del Collegi de Notaria
de Catalunya (Notariat, 4), el senyor
Francesc Maspons i Anglasell. donare una conferencia sobre el tema:
"El Dret comarcal i el renaixement
del Dret civil català". Aquesta canferincia ferma part del cicle meanitzat sobre les "Varietats camareals
del Dret civil catalä-.
Institut Isfaclico-Farrnaceurfc. — A
les 12 , aessiO eientifka ordinaria, en
la qual el doctor Antoni Ca pioner i
Planes descabdellarà el tema: "Traelament de les hemorroides".

Els. Fets Diversos
Afile a la matinada l'oren conjuits a la Delegad() de
Daniel elarcoedolà,, de 2.(t anys;
Ferran Reic i,prquena .1 Enric
Mir i ¡tosen ,. de' 23 anys. acusats
d'haver-se ihsolenlat areb un serelm.
— Treballant en una casa de
camp del cerner de Montserrat
de Casanoves. número 95, de la
barriada d • liocta , el paleta Angel
Gómez, de 4:5 anys, va canee
d'una bastida i topa de cap conIra el cantell d'una escala, i es
eausä la more
El Jutja t es presente al lloc
del bucees i proeedi a l'aixecainent del cadäver , ordenant el
seu trasllat al Dip¿i
t judeiat.
— Trinitat Furriales Gallardo, de 16 anys,
baixer d'un
/temida de la India 41 , al carrer
de Pene IV, va maure i es causà
ferides ei• itillIseS a la regit5 epi1:astricta i a beis dos genolls.
auxiliada al Dispensad del Poble
Note
— Al carrer de Salv. Lluts.
un carro, que es feu eseäpol despees de consumat el fet, va atropellan el !len Feas/cese Boada
García, de sis anys, el qual resulta attab lesions ube caraater
grell al cap i carnes. Fou assistit
al Dispensar' de Orada. La po-

(ida cerca l'autor de l'atropellament.
— L'alemanya Rudi Chust
Reas, que habita al carrer d'ArtEls Amics dels Jardins
sella Claven, va presentar una
ilemenCia contra el seu pronas,
Exposició de flora
lambe alemany, . el qual . ha desaparegut emporta»t- se -li els esEls propers dies 15, 16 i 17
letIvis, que eniportaven una con.iel eorrent mes tindrà Hile a
siderable quantitat.
l'estalge .1els Amies deis .Tardins
— De terides al brete esquer((tarden Club . installat als jarce, que sotri a la Placa de Badins de Pedcalbes, una exposició
cantil, en rnossegar-lo un gos. va
le gladiols ¡ iteres flors de plataesser auxiliat al Dispensari
les bulboses i rizornatiques.
d'Horta
el neta de sis anys Miompreses enlre lee fainilies hoguel
Beses López.
lähiques de les liliecies,
— Quan Francisca Sabater
amarillidäcies. eontinuació
Piera. de 50 anys, passava psi
die la serie d'exposicions periòcarrer de la Travessera se li
diques que organitza l'esnientaacostä un subjecte que, després
da socidat, per tal de donar a
de conteu'-li una histeria que
iioneixer i propagar l'horticulsemblava uila novel-le per quatura de les erres brallgUrS. Ana)
de i ne, Ii feu lliurament del tonaquest motel, dones, els Atoles
sabut sobre amb retalls, a canvi
dele Jardiw.. inviten ele profesde 1.600 pessetes.
enmiele i amateurs a prendre-hi
pa rt. El llot: mm u; peden a (I reea r-se
Quan Francisca s'adonä que
havia estat estafada denunciä el
per a tela mena de detalle
lcureions, as a l'(lficina del Serl'et, a la policia, la qual practica.
i de Pares. Avinguda de Sandiligencies per a la detenció de
l'aprofitat subjecte.
tiago etnesinyel (Pare de MontAler a la nit es ileclarä un
jurel, tole ole dies feiners. (le
den a tina drl matf, i al Chita
petit ineendi a l'entrada de la
cada larda fina al dia 11 del
casa número 212 del carrer
correnl, data Cl; que quedare
Casanovee, a conseqüència d'hatentada la inseripeie.
ver-se incendiet el motor de Fuecensor. Eh foc, que no va tenir
• car p onles cause:
11444444944.44444.PPPPI*P0+4.11444.444.4444444444+4+1444 importända.
alguns desperfectes, fou suftecat
al cap de poca moments d'haver- e inicial pels bombers del (piarteret ventral del carrer de Proyentes.
— A l'Avinguda del Portal de
l'autoinebil de la matricula 13 5-1593 atropellä Eugeni
Ilernändez, domiciliat al carter
dele Argentere, número 22, tercer, i Ii produi la fractura de dieerees eostelles, de pronòstic reeervat. El conductor Artur Palau
J iindnet, el l efectuar una matiiiibra per tal d'evitme l'atropen:ruleta, lambe resulte lesionat.
Tete dos remen aosietits al Dispensad de les Ceses Consistoh ale . i després el primer passlt
a l'Hespital Cifnie 1 el conductor
al seu domicili.
— Per hacer estat agredit
per un desconegut al Passatge
de Campe, aesitit al Dispone
sari Ich TanInt Salvador Gol Piquet. de 39 anye, que t'in al carde la Linetina, 54, quart. Li
HA LIMITAT EXTRAORDINARIAMENT rer
!'ren apreciarles diverses lesione
ELS PREUS DE VESTITS DE BANY 1 a la regló inferid? abdominal, (le
prenbetie reeervat. Despres de
eurat paseä ist sen domicili.
— Al Dispensari de Gràcia
fou asistida Teresa Ruiz Guerrero, de 28 anys, que vin ab carne* de Castillejee. 510, baixoe, /a
VESTITS DE BANY SENYORA, de novetat
575 pies. qual presentava una ferida eonVESTITS DE BANY SENYOR, de novetat
215 ptes. ttlett al eolze esquerre, que SS
produi barällant-ee at teu domiVESTITS DE BANY NENA, de novetat ............
250 ptes. cili el seu eunyrit Ramon
VESTITS DE BANY NEN, n le novelat
1'90 ple. elonaele de 29 anys.
— .11 Diepenenri d'Herta fou
meRyeuggog BussOS mir aenyora i senvor
8'73 Mes assielida In tietlit
de sie anys
eteree Ceetelle Mentitner , In T'al
GRASS EXISTENCIES DE TEIXIT8 I LONES LLISTADES,
Ultd ferida r-ontusa a
PER A CASETES DE PLATJA; el metro des de nos.
la regia) parietal, que es causa al
seu jugant amb una altra nena.

EL BARATO

BAIIN USS OS
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Butlletí Pedaüòüic
UNIVERSITAT AUTONOMA
Estudis Universitaris per a Obrers.
La viaircna Ilico del Curset sobre "Les
idees ezonärniques i el dret obrer".
que es yerren donant a la Facultat
ce Filosofia i Lletres. anexa als Estadis Universitaris per a 012 rers, tindrä lloc demä, dilluns. a les nau de
:a vetlla. Anirä a carrec 4c1 doctor
Pi Sunyer, el qual descabdell arä el
tema: - El monten: present i Tavenir",
Per als alumnes de Medicina que
ingressen a file-a. — Per :a Facilita:
sr 31edicina ha estar redactar el seg,aent avis:
En cümpliment del decret del l'
tronar de 29 de maig darrer. els alurnnes de la dita Facultar q ue h an diagressar a files el da primer de juliol
vinent, queden dispensats d'assistir a
les classes a connotar del dit
Per a aquests airarme:. s'organitzaran ;es proves en hores compatibles
amb els seas deures militars.
Per a jet possible la dsculpa d'assistencia i Fassenyalament d'horer.
CSDfCil ..5 per a les preves. els alumnes que hagin de cemencar el servei
militar el primer de julio', s'inscriuraa a les Illste: non a tal electe
:a de la Facultat.
haurà a la
- ,
duran: les

ENSENYAMENT PRIMAR!
Cordel-inda sobre política escolar.—
El directa!. del Grua Escolar del
carrer de Caso, senyor Sebastiä Pla
donará una conferencia a la sala d'actes daquest Grup. avui. a dos quarts
c'..caize de: mati. El tema serà: "Itos
arlys de tasca amb els vostres fills
Resultar; obtinguts i plans per a Tesdeveniclor". La conferencia seca illusitrada amb la presentació d'alguns treballs fets a ;a crasse de dibuix i realitzacinr.s. Després, es podrá visitar
l'Escota.
Clourà lacte l'honorable senvor
Jaume Serra-Hunter. president de la
Comissió de Cultura de l'Ajuntatnent.

ENSENYAMENT SECUNDARI

9

LA IbUSLICITAT

Diumeng e . 3 de jupy (le 1934

tara oberta la matricula per als exàmens d'admissió als cursos preparatoris de Tècnics Industrials i de Directors d'Indústries, en les especiatirar; mecánica, eléctrica i química
el, dual; exaniens tindran lloc el dia
20 de juny, a dos quarts de quatre
de la tarda. Les inscripcions s'admeten tots els dies ieiners, de deu a
dotze del mati, a la Secretaria de
l'Escola (Urgen, 187), on poden vences les condiciono que calen per a
efectuar la matrícula i tots els
que interessin respecte a les matèries
objecte de l'examen.
Escota Social.— Es convoca Soto
els socis dr l'Associació de Graduats
Alumnes de l'Escola Social de Barcelona a la Junta general exteaordinária ene tindrà lloc avui. diumenge.
a les leo del rnati. de primera con-

vocatória, i a dos quarts d'onze de
segona al local social de l'entitat
Arnadeu Vives, 3.
Es prega arnb interés l'assistincia
per tractar-se de la reunió preparatemia del III Congrés d'A. G. A. E. S.
de tot Espanya i de la designació
del: delegats que hi binan d'intervenir.
Fests alemanya a la Normal.— El
dia jo de maigo, a les cinc de la
tarda. va tenir l l oc al Saló d'artes
de l'Escota Normal de la Generantal, tina festa organitzada pel professor d'aletnany, senyor Ende
d'Aoust. a honor del, alumnes del
tercer curs professional. A la testa
van ésser invitats SOIS els professors
de la casa i tots els alumnes de l'Escola. Es van cantar cançons alemames. es van recitar poesies escollides i tres "Wandervogel". amb uns
recital., de violi a cant van fer
clelicies de la concurr:mcia. La ¡esta.
tínicament alemanya, va finir arnb
brindis de cervesa.

Dimissió —11 3 presentar la dimissió del seu cárrez amb carácter irrevocable el doctor Rafel Garcia i
Fando. catedrätic d'Agricultura i director de l'Institor "Balines". de la
Nou nucli femení
nostra timar. Sembla que la causa
d'Acció Catalana Republicana
d'actuesta dimissió és que l'esmentat
El dimarto vinent, dia 5 de juny.
catedratc conila é5ser nomenat director d'un Centre docent de la mateixa a les deu de la nit. se celebrará l'Assemblea de constituciä del grup fecatez--.!-'a de Madrid.
meni del Clot. Es presa a totes les
senyores o senyoretes simpatitzants
ENS EN Y A MENTS
del nostre Partit que visquin a la
barriada del Club que acudeixin a la
ESPECIALS
reunió. que serä celebrada a la placa
-Escota Industrial de Barcelona. — de Font i Saguer. A principal (plaça
del
Clot).
F.-.s el d'.a ro de juny prpN:ner.: res-

MADRID-BARCELONA

Fin l'expres de Madrid arribaren
ahir els senyors Rnhió i Tuduri, Soler de Solo, Casabó. 3fan g raner, Tomas i Piera, Coromines. Velilla. Mirhoz de Diego, Serra Moret i 3font-

.iiats; puix que de no fer-ho
abans del (IM 15 traques!, roes
es reunirit la Ponencia de SanEl descans deis xofers. —
cions, la qual acordare allr1 que
Jurel Mixt de Transports Ter- procedefxi contra aquells patrono
restres ale Barcelona fa avinent l i rl e hagin eludit el complirnent
als obrera f patrons que aquests trequest acotd.
darrers vt t nen obligats. segons
disposa rarlicle 22 de les bases
vigents, a donar un dia setwer
ELS OBRERS 7;ä:
lo descans per rada set dies regulars de treball , en concepte de
desrans setmanal, als obrers,
Bindlcat de Treballadors de la
eunduclors d'automòbils al ser- Indústrla Fabril I Textil de Barvirtut
vel de particulars. En
celona I el seu radi. — Es concraix(', els xofers parliculars, a voca t'As els obrers del rem de
pa rt ir del dia 7 del mes que solii. raigne afilials a aquest Sindical
hattran d'acudir a aquest Jurat a rassemblea general extraordiMixt (Pelayo, 12. segon, sego- naria de la secció del rail de
11 rt '. de guatee a vuit de la tarda. raigua que se celebrara avui,
arnb dues fotografíes, per tal ditimenge. a les deu del metí, al
que els sia Morada la tarja cor- llrreilurl 31eridiana, del GlaM, per
responent, en la qual hom far:i lid de tractar del següent ordre
constar el dia desigual de la set - del dia: Nornenament de mesa de
mana per a fer la testa, mil- tliscussió; Informe de la Junta
janeant mutu acord de patrú i t . enlral; Informe de la Cornissi6
obren, l'arribé vénen obligats
de Secció; Nomenament de voassortir-se de resinentada tarja eras per al Jurat Mixt del raro
tots aquells propietaris de col- de raigua; Nomenament dd la
xes particulars que siguin con- Junta de Secció i vocal per a la
/M .0s pels serio respectius pro- Junta Central; Discussió i aproj a tal efeete llaman vació del reglament de la horsa
aracudir fambe a aquest Jura t rio treball: Orientacions a seguir
andi ¡Mes foltagralies seves.
per a la bona marxa de la Sec-

seny.

Assemblea de Sindicats
de Turisme
Els Sindicals lo Turisme de
Cala:misa celebraran a BarreI.ma tina assemblea general,
convocada per la Fetleraciti ele
l'urisme de Ca 'ah] itia i Batea rs
per als dies 15 i 16 d'agries! mes.
Concorreran a l'assemblea delegats de mes de frente Sindic als. molls (lels gneis han pro_
posa( temes del més all interes
per al desenvolupament del tul'iSIIIP a la nostra (erra i per a
assegurar la maxima eficacia
l'art Urteil IPI Sindicare locals.
1-1 Patronal de Turisme
C.alalunva, la Societtit d'Airaren',
de Foi .:aslers de Barcelona i
l'Associaria d'Holelers i SimiMes de Catabinya, han ofert el
son coneurs Inc
e lal que els acles
que sorge alle in atol) motiu de
l'assernblea do Sindirats de Turisme assoleixin el mejor relleu.

OCOI_i\TL

Canvl d'estatge. — El Jura I
311x1 del l'reball d'Arte Cirefiques i Premsa ha traslladat el
seu drunicili a la Va Laielana.
número 16. segon, !letra .T, i ha
assenyalal per a consultes els
dimecres j divendres, de
sis a vuit de la tarda.
AdvertIment als flequers. —
Els J'Irak Mixtos dar Treball de
Indnelries de l'Alimentad()
(secció pa de luxe), fa atinent
a tots els patrono Boquees solIIIPSOß a la $Psia jurisdicció que
r o n) 1neS aViat mill n cr rundir' a
aquest organisme. Jonqueres, 2.
lereer. (marta, de quatre a sel
n fe la tarda, Ints els dies feinevs,
dels dissables, els fulls
de

Ililigen-

-erre,

Vaga resulta. — El Sindical
('harem' crIndúsIries de la Fusta
NIS Ita tu -arnès la nota següent:
-Notifiquen) als operaris de la
t'asa Joan Bravee (seeeici fuslers) que el conflicte que hl havia ha quedat satisfactòriament
resolt per als trehalladors. Les
condicions sön: dels
dos companys acomiadats; Abonament deis dos jornals perduts
Ir primera setmana de vaga. Reconeixement del dret de, repartirso 11 feina guau escassegi Tols
eis companys es reintegraran al
lrehall (lema, dilluns. Els qui es
frobin l'ora de la localitat ho
taran el dia I 1 proper. — La Con t i,i,-; le Fusters."

Noticies Soltes

La Delegada) d'Hisenda ha assetiyalat per a d e ntä els següents
paganients:
Josep 31. Castellví. 1-12.781112
pessetes; Pere tiarcia, 79149;
Francesc Claret , 7.461'30; Nicene Hernandez, 2.321'79; ..1Z)S211
31arfa, 250; Angel Negro, 216.75:
.launie PÚA, 2-10; Gerard Escs ira. 5.079'53: Constenti Salichez.
95104; Josep SI. 1:garle 3.160;
Joaquim Nirto, 151; ¡tinturo,.
Duran, 51029; F. C. Alcantarilla a Lorca, 68098; Fábrica LI'-vil Premsat, 52'1o; M. Mas Baga, 50535; Semental:,
170; Elvira Benesi 250; Itamon
31.da, 25655; Eva Villaroati, 000,
i E. Pecera, 23.31.9. 10.

de

!res

de la maiti-

nada.

ELS JURATS MIXTOS

ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
Avui, diumenge, a les dotze del
mati. al local de la Casa del Mari
Ifinal del Passeig Nacional, Barceloneta), tindrà lloc el vermut popular
solemnitzant el lliurament de la nova
Acció Catalana Republicana
bandera a l'Arenen Pi i 31argall.
de Sant Andreu
Pronunciaran discursos la senvoreta
El dimecres vinent, dia 6 de juny. Maria Dolor, Bargall, Roc Boronat,
será donada una conferencia pel se- Hilari Salvador. Josep Dencäs. Vennyor Pere SoL, que descabdellarà el tura Gasse! i Caries Pi i Sunyer.
tema "La cultura i el carácter". Des- Presidirá l'acre el senyor Evarist Pipeé, de la conferencia hi batirá con- nyol.
troversia sobre el tema esmentat.

UNIO SOCIALISTA
DE CATALUNYA
La Unió Socialista de Catalunya
ces tramet la nota seguent:
"El diputat a LOIIN per la circums
cripció de Tarragona, Autos Ruiz
Lecina, que tau elegir candidat per
les Seccions i Agrupacions de la Unic,
Socialista de latalunva i va anar en
la candidatura de coalició amb Esguerra Republicana de Catalunya, ha
estat expulsat del Partit per acord
del Comité Executiu confirmar i ratificat pel darrer Congres dels dies
i zu de maig.
La separació del sens-or Ruiz Lecina de la Unió Socialista de Catalunya comporta la seva renuncia al
carrec de ciiputat a torts en compliment de les disposicions estatura ne, i de la declaració signada pel
propi Ruiz Lecina en ésser proclamar
candidat.
El diputar Ruiz Lecina, perb, davant racord crespulsió va publicar
una nota a la premsa de Madrid en
!a qual afirma que no ha pertangut
mai a la Unió Socialista de Catalunya.
Davant aquesta nota de negació
que significa una manca d'ética personal i política inqualificable. la Unió
Socialista de Catalunya es veu en el
cas de fer públic:
a) Que Anisó RI/iZ LeCilla ha estar elegit diputat a Corts per la Unió

dos quarts

L'Actuació Social

Socialista de Catalunya en candidatura conjunta amb Esquerra Republicana de Catalunya.
U) Que un cop nomenat candidat
en una avantsioració de les Seccions
i Agrupacions de la U. S. C. va firmar, com tots els candidats i en reunió conjunta atril) aquests, una declaració de posar el cärrec a disposició deis organismes del Partir "si per
qualsevol causa que fos" se'n separaya.
c) Que 110 facsímil d'aquesta declararl ó és publicar al número d'avni
al portantveu de la Unió Socialista
de Catalunya "Justicia Social".
d) Que havent-se separat de la
Unió Socialista de Catalunya
estat expulsar per indisciplina, i la
renúncia del cárter ha estar tramesa
al president de la Cambra espanyola
de Diputats.
Barcelona. 2 de juny de 1934."

L'Activitat Política
Tclegrames de felicitart ó al senyor
Amadeu Hurtado
Amb motiu de la brillant defensa
dels drets de Catalunya teta pel senyor Amadeu Hurtado, ahir foren
cursats, entre molts d'alees, els seguents telegrames:
"Us lendrera brillara i digna defensa Autonomia de Catalunya.—
Arcie Catalana Republicana."
-Beben felicitació coral entusiástica — Ateneu Barcelona Vena."
Entusiàsticament us lendrera per
magnífica defensa drets de Catalunya.
Joventut d'Aeciö Catalana Repuoli
cana."
"Federació Joventuts de latalunyä
as felicita coralment.
"Trani.2tem ai'ectoosa feiicitació per
brillant deiensa drets de Cotalunya.—
A, eneu Nacionalista .Llibectat."
-Entusiasta felicitació admirable
discurs defensant drets de Catalunya.
Acció Catalana Republicana de Sant
Andreu."

DI

estere obert tols els dies. tarda
i vespre, funcionant lotes les
atrarrions.
Avui, diumenge, funcionara
Pare tarda i vespre, i el darrer
tren del funicular de NIonljule

per a tornar a Barcelona sera a

El Comité Directiu Central del ` Segell Pro-Infancia" recorda que el dia
15 d'aquest mes acaba el termini per
a prendre part en el concurs de cartells
convocar amb el fi d'escollir l'original
que ha de servir per anunciar la segona
campanya d'aquell Segell. Les bases cTaquest concurs estan a la disposició dels
que vulguin prendre-hi part a les Micines del - Segell Pro-Infància", Montalegre, 5 (Casa de Caritat), on poden Iliurar-se els treballs executats tots els dies
feiners, de dos quarts de deu del mati
feiners, de nou a dos quarts de dues
del mati i de quatre a set de la tarda..
El Centre Eulalienc (Arnilcar(
35 i 37, de la barriada de Santa
Entalla de Vilapiseina. celebrare avui la seva primera diada al
profit del fons d'Assistència Municipal del districte novè, amb
següent programa: A les vuit de%
mati: Cursa ciclista; a les dotze,
concert vermut. A les cinc de la
tarda, fundó teatral. en la qu al.
es representara "L'heroi", de
Rossinyol. i conferencia pel
rector d'Assistència Municipal
riuladh Roe Boronat. A les del;
de la nit: Concert al Saló -Cafè
a les onze, ball de gala.
El Grup Femení del Casal d'Esquerra
Estat Catalä de Gracia ha organitzat,
per als 50Ci5, unes lliçons de piano a
carrer de la professora, companya nostra, Casilda Vilanova. Per a informar.
ce i inscriure's cal adreçar-se cada día,
de vuit a nou del vespre, a la secreta.
ria del Grup Femení.
Altir uns agente de pri.
'ida es vegeren obligats a dis »
parar contra un grup de sospitoses que rondava pel moll, perquè no va fer cas de les intimas
cions dels agents. El grup con.
teste la intimad() a trets, pogu4
fugir.

LES SARDANES
AUDICIONS PER A AVUI
La Comissió de Festes del carr r de Sant Salvador (de Verdi
a Vilafranca) ha organitzat per
ri aquesta tarda. a les cinc, una
emboló de cardanes a cane c de
la cable Barcelona Albert Narti4
A les den de la vetlla, bailada
le sardanes organilzada pel Fo -i
meta de la Sardana de Barcelona
a la placa de l'Angel, a eän, •
de la cobla Catalunya.

SOMETENISTES!
Armes curtes 1 'largues a pagar a terminis a preus de
comptat, 1 al comptat amb el 10 per 100 de descompte

ARMERIES BERISTA1N, S. A.
FIVELLER, 1, 1 RAMBLA DE LES FLORS, 12
BARCELONA

Abrics i vestits
ro-cris

girats
queden

LA REFORMADORA

Trafalgar, 9,

- Tel. 15809

Belació dels objec.es trobals
als cotxes de Trano.-ies de 13:1,•,elotta, S. A., Co In pa ityia Ge1101'..11
de l'eartivies Tranlvi.s de Bat celorta a Sant Audieu i 1:xteneions en el tires de niarg passat.
i que estan a disposicio Jets qm.
acreditin essec-ne el propielaris,
ti l'Oficina de la R9iida de S:tul
Pan, .le 1, pi Miel . , Sec( . 1(.; d'ObjeoIce perduts:
Deu paraigües, tul bastó, deu
Ir osses j porlamonedes divad
pa rells de guants, un l 'Ubre de
un document a nora de Josep TOPreS, Una arntin..1
feeciö, Una novella francesa, un 1
arilWl lea, dos CrUeifIX“› , 111/ (levocionari, una agulla
un doutuneut a nont de Genoveaa
Moragas, un abrie a infaid,
unes liberes, 1111 capell
cinvell, una cartera per a
'mutis, un sale de lona, tlos
I vrls, una boina, dos parells d'olieres , tutu nivell, una carpeta
enecpet • onteiiiiit dibuixos,
11118 rosaliS, Un aparen fologräfic, unes II ¡bretes per a col;II legial, 1111 filaberqui, una cantimplora alruliuiariiii , ui paquet conlentill un abriguel. tut paquet
emilenint tina Sumarrela, u» paquet contenitil Irmines tle llana,
un t'aquel, vontcnint roba per a
infant. un paquet (.ontenint
utt traquel eontenfid especifico.

El cha 7 (request mes , a le,
nou del inall, seran venuts
pública stilltrista en el 3101d al,.
Pielat (le la 3Iare do Del' de l'Esperança, organistne (le la Caixa
ilr Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis, els einpenyorat»ents
d'objecles i robes vençuts abaus
del dia 1 de mare de 1931. L'en!rada a la sala <le sublmstes As
per la n' aria de jo nqupres, nü_
mero 2, entresol.

ff___\ QUE
1,

EL'

SIILFOPILOL
Remei científic

contra la calvicie
INI11111111111111~

O

AIREBÉ t013 Els calbs ho són per la sebo!,
rea, aquesta hiperseereció del cap,

que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament crue permeti utilitzar aquestes
propietats del sotre: el SULFOPEOL, ara
de nou otert al públic.
El SULFOPILOL no es, doncs, un producte emptric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat cientifica. Pel contrari,
està tet per facultatius catalans 1 basar en !Cemules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic miel que li aconstIlera el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie,
Amb el SULFOPILOL tindra, denles, sempre
1 perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera 1 li taci Ileig 1
brut damunt el col) de la seva roba exterior.

Ii entrti regitecItics, al oren de 7'50 pa

Ahir al vespre lingue Mor la
inatiguració .le la tempoPropagueu-la!
rada d'estin del Matice] -Park. Llegiu LA PUBLICITAT.
[les d'are, dones, aquell Parc 11,944444.1144444.9944444441

Diumenge, 3 de juily de 1534

LA PUBLICITAT
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ELS ESPORTS
del Món de futbol L'acrobatisme en el vol
Compionat
El
Després del tornei*nocturn
BASQUETBOL

-40

en pista coberta

La premsa francesa es fa ressò de les violències emprades pels jugador»

sense motor

italiana davant dels espanyols. -- Hugo Meisl creu que aquest sera el
darrer Campionat mundial a causa dels excessos dels jugadora i de la
tolerancia dele arbitres. -- Lea lesiona d'alguna jugadora espanyols són
d'importancia. Avui, les semifinals: Austria-Italia i Alema.nya-Txecoslovaquia. -- Zamora creu que el primer d'aquests matxs no s'acabara si els
italiana juguen com han jugat davant deis espanyols

La saturació riel vol a vela alemany. tinuitat del vol anormal. Es comprensiel capdavanter de tests els altres , ha ble que el piles que amb tosa preobligar els qui el practiquen amh mi, venció ha provocas i comandat el vol
L'EPILEG. — LA VETLLADA NO lt semblava. No hi anua piaialr, a ni
experiència i habilitas a sentir-se dels Anormal de racrobatisme, es troba e,
TINGUE ESPORTIVAMENT UN ¡auto, ni res, es a ella res, si. tana murmits normals fins ara ceneguts. Des- les millers condiciono d'actuar quan l'aEXIT TAN FALAGUER COM LES darla l'inenarrable del puolic que ernprés del vol tarmic. aina ele naaols. normalitat és eventual. Sense comprar
ANTERIOR.—EL PATRIE EFEC• p.enasa la sala, indignas de presenciar
del vol remolcas per avió, s'imporava. que la seca categoria i dornini ron, a
TIU I BRILLANT COM SEM- ..spectavles daquesta meta,
naturelment o almems a les entones en zilot es malea notablement amb la
PRE. — BELLA FORMA DEL
I ennug (laquees; u-sarasas l'Esaanyo.
LAI ETA.—RESSORGIMENT DEL unes gat vell, Inés sorneguer, i en algaqué cap mena de vol astendem no era practica d'aquest tipus de vol.
Altrament, per a la continua evolupossible. el vol acrobatic. L'acrobatisme
BARCELONA. — BREU COMEN. nes ocasione mes präctic, iguala la paraeri sense meter esta en els cementa- ció i progrés en la construcció dels
tida. Per tant acaba. aqueas Lampe, antb
TARI
convé en cada tatue arribar a
que
"es
lica
a
la
butxaca"
tots
ele
aparells
menta pm') l'empenta inicial sembla
París, 2. -•-• La premia francesa, que Hrtgo Meils ha dit que els seus jugaLa vetllada que se celebra el dime- n..ars Inmute mes, segons nos ra re a que
eres passat. al vespre, ion, coas les an- eis reglamentarle, amo el resultar id'agua- va acollir amb indiferencia les pos- dora tetan veritablement aesmoralit- Combi del men. Quincoces fou el molt ;valerosa. .Aquest anr. per primera un perfecte coneixement de les tetes
sibilitate de l'equip espanyol en el toa. zats, perqué en equest torneig s'ad- millor defensa sobre el terreny; Ci- vegada. en les escotes alemanyes ofi- qualitats i defectes. i aixe no és posteriors, un éxit de públic. Aquest, v p iaila a 23 pulas.
1.1árors el eme del Laieri ouportas neig mundial de futbol. conce ara meten tantea i tale vioiencies. que ele laurren n Längara, terribles amadora cials s'han establert curtes d'acroaatis- Sohle cense l'experimentadó del sea
-teaixdonrlpvteagipro
-luna
el
que
Gorostiza, un futbolista de gran me amb planalor. i encara que de mo- comportament en el vol anormal. Sement als que amb tant d'encert s'euro- pa- la indignació que I,
que l'actuaciá dele jugadora vertnells onze honres que usuta en un mata
mena no eón gaire nernbrosos els u/s- vint existeiaen en una maquina imperclasse.
saren tasca tan dificultosa com 110 és or- an k cl • harten i es M'uta retirar-se ,Iel constitueix la revelació del torneig. aurten d'ell quasi inutilazats.
Segona. — Italia posseeix ung linig enas, tot fa creure q ue Ist notes pro- ieccinns i inconveniente que no són per"Sen aquestes brutalitats inadmisganitzar i portar a bon exit una compe- trrreny de joc. S'imposi el bon semit, i .abans que Espanya s'enfrontes amb
mocione de vol a vela no es considera- ceptibles en le% evolucions comente del
Oció d'aquesta importancia, acucli en el respecte que li niereseni e) donant de el Brasil, els pronòstics eren favora- sibles i si no es corregeasen i tallen atajarla d'una activint desbordant, ran ben erttrenades (ins que hagin orar- vol a vela i que. en canvi. es revelen
sostinguda per una defensa salida.
bon nombre, i ultra comportar-se cor- la copa que hi hgvia destinada al bles als atieses sud-arnericans. No ;,erturbaran el veritable espora"
tirat aquest tires de V‘:•.1.
amh claredat així que les maniobres
En dar-li que l'encorare del dijoux Pera el sexi atac, ea el qual eis (con
rectament aplaudí les bones jugades guanyador, hi accedí a jugar cinc nti- rabia certament palcular la potenciawats, al final dels quals l'ernpat subsisTebricament, i la práctica sembla exigeixen de) alanalor tota la seva.
que se li oferiren.
oc brasiler. desconegut a Eu- a non:lacia entre italiana i espans,•els exteriors, Ors i Guaita jugaren a
litat
del
i
ta S'ailarga cinc minuts mes, i Ilavors ropa. pera era moneda corren: a va esser una veritable guerra. en la estones admirablement bé, e5 inefi- ccniirmar-ho. gairebi la totalitat de fi- capacitas de sustentada i efincia de
Ara. be.
c emandes Llevare és (dril la cerrecria
La vetilada. eseortivament, fou lamen- el Laieta, en plena desmeralització, Franca cona a tota Europa. la deca- qual 1 - squadra azurra" va paaer per- cae. Ahir Ferrari, Schiavio i fine gures de l'acrobatirme anith motor sen i l'arconseguir. dintre de rada tipus l'acom l'Espanyol, per mitjä de dencia del futbol hispano. Encara ju- metre's el luxe d'emprar totes les Meazza semblava que sempre ar- permeees als fins apareas de val a vela.
table. 1 diem alai:, després de sospesar contempla
paren. practicanient immillorable.
Cola en magnifica forma, s'emportava
be el significar d'aquestes paraules.
i guanyat el partit. no va reac- armes, Va respondre que l'encontre ribessin una fracció 'de segon massa En el moment actual els practicants
Aquestee raons són. al nostre entenla partida per tretze punir de diferen- gar
cionar el Prejudici desfavorable. "Bra- entre Austria i Hongria va ésser una tard sobre la pilota quan es trobaven de Facrobatisme sense motor arriben a dre. mes que suficiente per a cenvinNo fou porqué els organitzadors oblil'execució corrent dels espirals tandessin algun petit detall o que l'orga- cia..
sil— argaien els comentaristes —no g uerra multiplicada per tres, anal) a la luna de defensa del centrara
cer
ele recalcitrante de la necessitat de
cate. dels retorne, dele kartin g s i de les
Et Laietä proseara l'acta, setenta ens 'ria trames el seu qaillor equip. La l'anuencia de l'arajtre, que era un
nització presentes algunes falles. Res
practicar l'acrehatisme cense motor.
digueren, no per a treure'n res , sind per sera actual selecció va ésser impro- zero.
d'aixe.
AUSTRIA - HONGRIA, JUGAT harrines. Les relliscades sobre l'ala no Pera si per malastre no ho ami-senaTampoc els diferents clubs que hi a fer constar la sera mes enérgica pro- visada." Del dimarts al dijous, va
Va aiegir que creu que aquest será DIJOUS A BOLONYA, FOU poden considerar-se com exercicis acre- sin. invocariem, cern a darrer renca
hatits amb planador, ruin Que sin SOprengueren part no pogueren donar mes testa per l'actuada del jurge-arbitre. El ansiar la deceració per complet la el darrer campionat mundial, puix que
D'UNA VIOLENCIA INOIDA... vint efectuades en ele aterratges nor- aqueeta inquietud eecortica une
de si. Al nostre entendre, el que deslluí taietà ens mereja les mateixes simpa- arenan de Paria no tan sols va evi- no es inca mal en condicione d'igualels noetree temps.
motriu
Teetimonis presencials del partit de mals a muntanya en acabar el vol a vela. tant d'avenç i de progres.
enormement el normal desenrotllament ties que l'Espanyol, exactarnent les ma- tar. del dimecres al dijous. formular tat, i amb això lainic que co demostra
d'acuesta vetllada i el que probablement reines, i precisament perquè nso tenim pronastics. sine que anivellava les és que no es dernostra qain és el quart de final del campionat del man De tetes maneres, les possibilitats de
ens en fan malbé moltes d'alees Si no predilecció per ningú. poden/ amb mes pessibilitats dele equipe.
millor equi s), sine on hi ha multituds jugat dijous a Eolonya asseguren l'acrobatieme sestee merar semblen molt
M. FOY2
rnirem de posar-hi cura d'una faied rä- autoritat fer constar en aquestes columque l'esmentat encontre km, especial- més extensas i Pot esperar-se per a dinCelebras el mata Espanyaitilia. mes apassionades.
Grunau, maig. tela.
pida i eficaç, fon l'actuació del Collegi nes el nostre profund disgust per la fa- l'aplaudiment francas ha estat unániReferint-se a Factuaciet espanyola. ment a la segona part. d'una violen- tre de pot ta realitzaci6 de barrines hod'Arbitres o. millor dit, dele que, diri- cilitat amb que els nostres arbitres ens me i expressiv, fent un gran elogi de va dir que a Italia queda la imPresai... cia malita. Els ¡ligarle re. sense escol- ritzontale o Ileusserament inclinades, de
gint les partirles que se celebraren, os- donen espectacles d'aquesta mena. Lec- Zamora i Quineozes, al qual s'asse; d'un Zamora extraordinari sempre.
tar rärbitre, no pensaren altra cosa leoninas invertits. de vol invertir i d'altuca', de Pone el dimecres passat, tot nyala com el mes destacat defensa eternament ¡ove; ans Quincoces. que que carregar l'adversari que es tro- tres fizuree cembinades.
tentaren la leva representad&
la
mes
laabsencia de tracció del motor obli- CURSES DE LLEBRERS
actuà
amb
Des d'aquestes colurnres I113i no ha i constar-nos que ell
del continent i el millar home que ha :a critica va assenyalar com el millor baya en possessió de la bala i el ga el pilot de planador a maniobrar amb
Fortit un m es d'animadvereid ver, el bona fe del món i ets mis fervorosos participar en el tarneig.
llame del tornelg, i un Muguerza. Ple parir no ion mis que una successió
Una gran suavitat, a fi de ne frenar
Collegj d'Arbitres de la Federacid Ca- desigs de fer un arbitratge imparcial,
CANODROM PARE
de condsats singulars, llui,rts que res l'aparen i perdre la velocitat necessaria
alaurice Peiferkorn, entaat de "Le de prestigi.
talana de Baeq uethol. I. mai, consti be, ha posar una taca d'aquelle% que tarn Journal" i "L'Auto". ha escrit:
(SOL DE BAIX)
s i ó d'una no reunen a veure amb el futhol. Len- en els punk al g ids de la figura. Per
També
queda
la
impres
ja
a
la
fer
deeapareixer
no hauriem agafat la ploma per censu- tosten de
—=—
-L.'otensiva dels eepan ols era ha- Espanya injustament caceada pela ten o r arel alarkos fati expulsas del aquesta raó. el vol senee motor acrorar tia hon xic dumment l a eva ac- g ens afortunada tasca de Factual collegi
PROGRAMA
PER .a AVUI
bi i enginyosa, encara que totes les organitzadors. que ne van seguir o no terreny després que Zischek, aprofi- baria és la millar escola de preparatuaciO s t el citat organisme ro ens hi en tot el que va de temporada.
que van esbossar van iraeassar Des- van saber consblerar el seu joc. Si tant una paseada de Bican. hacia ció i nerfeccionament de l'acrobatisme
llagues obligat arnb el seo comportaPrimera (sirga - Cinquena catenaria
Esperem, per al be del nostre basquet- graciadament, perque aquesta cegada ele eepanycas haguessin actuar en l'al- acenseguit marcar un segon gol colamb motor. Les figures execraras; amb
ment
bol, que una rectifieacia oportuna ara,
Junquer, Pelota, Sardinero, Maja, Palla aren tea linia de les eliminatia ries. la se- pint la bala abans d'eseer projectat planador renca una fina elegancia, si ma. Menorca.
Avui no podrem donar mes detalls despres poseer ja no, de pror.enimenta. han demostrat els espanyols
esparie-ola basura aullar, a la alguns nutres de distancia per doe sdn executaats correctament, cena pedel futbol"
Scqomma cur.m - Cinauena catenaria
que els que es refereixen d'una manera ens deturaria en el cami de la davallada trillan comprensió
(uzaaer u adversarls.
NIés eloqüent oís encara la resse- fina! de Roma i encara jugant
q ues ve gades es pot veure en les
concreta a la vetllada de dimecres, perd que a gramil gambades recorren/.
Chispero. Húngara, Coqueta. Formen.
i deirmttru partit Italia. la "squadra azurra" estaria
nya
que
del
segon
eirnilars
amb
m
uten.
Qualsevol
detacte
de
conducta
no
en posteriors edieions farem per manera
tor. King. Born.
1 aquesta rectificació
Soir" Gasten Benac. derrotada. tan sols arnb qué el torneap L'EQUIP ErPANYOL TORNARA de comandament es fa visible i no not
Tercera cursa - Quarta cotecroria
que els nostres leerme säpicuen quina solament és convenient Es absolutament envia al "Paris
acta - ç' bagues celebras al seu propi i calid
aseen diesimulat, com ho seria amb
DILLUNS
ha estas la conducta de l'es mentat Col- necessá r ia, ja que els esforços que els Es aquest l'ente cronista que va
Golondrina IV, Argentino. B. B. Eser cert ex- País. Calirl. Del calor ruana i pel calor
p
seguir
donar
una
vecero.
luth
d'una
hèlix
comprensiva.
legi en el transcurs del semeje normen nostres bans arnies Dupré i Manent han
trella. Flamenco, Llamp.
Els jugadors espanyols sisan dirigir
Per altra rae t . l'acrobatisme anta pla("marta cursa - Quarta catenaria
i dele diferente encontres celebrara portas a cap per tal d'oferir als nostres tensa i detalladisairna, del reaultat i-o. dele habitante."
atan a Milä, on presenciaran avui el nador
Diu llenar:
és tecnicament mole menys avenPeralba. Golondrina T. The Quema.
aquests dice.
basquetholiste, l'oportunitat de ressorgir,
LES LESIONS DELS JUGADORS partit Italia-Austria. Dilluns al mati
set minuts de joc Bosch
"Als
turas que el dels avions torrente. La Asta noil, Baraham Belle, Gola.
ira caiguin en el mes negre dele abinas. ierit en una canta. i cona que es reLA VETLLADA
emprendran el viatge de tornada a eran finar de les ma q uines de vol a
ESPANYOLS
Cinquetia cursa - Matx Copa Les
Tan solantent per aquests abnegare es- tira. els vermells no eón inés que
Espanya. via Portb o u, i arribaran se- ela fa cine la velocitat amb
A les deu en punt doné comerle amb portistes cal ier-ho.
Corts
Seg
ens
les
darreres
neticies
rebudeu.
Per
efecte
d'un
crirner,
Guaita
gurarnent
a
Barcelona
dimarts.
rinteressant Barcelona - Joven, enconextraerdinaria rapi le,a ,i fina en les maTu, Gene, Pitillo.
des, Marculeta trigara uns meso; ea
del
Madrid
restaran
la
un
gol
discutible,
puix
que
hi
Els
iugadors
tre que es presentava interessant, per
na breo en les rala!d cal omvocar .a
Sisetta cursa - Obstacks, guama ccLAIETA, es. -ESPANYOL, 38
hagut dues brutalitats clarissimes. Es repnear-se.
esperaran l'arribada dels perdiz es fa difícil de maistenir-la Vital de conèixer el que donaria de si el
teaoria
Quincocee. el millor home que pre- a Mili, on
altres elements del een club, car han re carona. En la barrilla, par exempla
La darrera partida, Juventus - Pa- Produeix un seribs incident. Els es- nia Part al campionat segons
cinc blau-grana davant els semifinalistes
Golondrina 1. Tuna. Argentino. Gala.
espectadora
ele
centre
als
panyols
mosteen
de
jugar
alguns
partits
al
trie,
es
mereix
un
capital
Ilarguissim,
del finit torneig i si les seves ganes de
deepres del primer sitian de vaact tal
• ••
:inanime de la critica, eoireix inflafer un es forc e entinuat per a evitar que
reseabalar-se davant l'afició es veurien perd en no disparar d'espai suficient. senpals deis cope de peu dele italians macie de les ingles i a penes pot d'Eurnpa.
KENNEL CLUB
solantent direm que en tru momeas el A Bosch, que ha tornas, el lesionen mesares.
l'aparell es redreci i se sisal en posa
coronades per l'exit.
ZAMORA OPINA QUE NO
Aquesta partida bou interessant sola- Juvensus, de Sabadell. kan contrincant novament. Queda estés a: can/p. Els
ció normal. Naturalment. les maquines
Ahir a la tarda, al cama del RenDe més a mes, sofreixen lesions
rnent a la primera part. durant la qual difícil, que s'apreciaren brillante Juga seus companye, que han vist el cop de d'al guna im p ortancia, Ciriato, Gorosdestinades a acrobatisme han d'ésser de ne Club de Barcelona (final de l'AriaS'ACABARA EL PARTIT
l'anivellamen t de forres existente ens fea de' d'ambdós bandels, pere que final- Den, de Monti, amenacen amb retjrar-se tiza i Resch, i contusions diverser
tiran
especial.
no
solament
per
sal
que
Pida del ta d'Abril), se celebré la seAUSTRIA-ITALIA
veure uns vint minuta de joc ben agra- ment el Patrie fou molt més eiectita si l'arbitre no expulsa el jugador :tallé tato ele j uglaers que han actuat conrueuin 'ente dificultas ennixar els con- gona reunió d'aquesta temporada, la qual
repudiar
per
la
seca.
brutalitat.
Monti
que
efectivitat
que
li
propnrciona
una
bella
Zamora
ha
manifestat
annenials,
sine,
també
han
dable. A la segona el Barrelana. portant
Ricard
tinu s esfo rCc s
es va veure m'eh concorreguda. Es van
tra Italia.
duna mostres en efecte, d'una brutalia cap un excellent joc de conjunt, no victòria.
si els italians ¡liguen toro ahir el par- de disposar d'un gran de docilitar a registrar els eegüente resultare:
tingué quasi contrincant. Ju g a a gust,
Arbitrà l'amic Manent, i la seva tas- tat poc compatible amb l'esport; Quin- EL QUE DIU "L'INTRANSI- tit que han de disputar deniä a Aus- les comandes, ene no sempre posseeixen
Primera mirra - Premi Girarla
i fine en moments i tos en féu el que ca fati l'antitesi dele que jinjaren lec coces es puja la camiseta i ensenya
les mama/ice d'alta cate ge ria de vo l a
tria no arribará a terminar-se.
Guama "Colindre‘". Colocase: "SaGEANT" DELS JUGADORS
vedette. Pels verds testara l'actnacid
que
cela.
Els
alanadors
partides anterior,, co que vol dir que he una extensa equimosis vermella, conm
q!t
fine
tenen
ren la seta part els elements
hara" i "Bridge".
ESPANYOLS DELS
Bacraguet, j pels blau-grana sobresorti ida excellentment
seqüencia d'un cop de Monti al pit
,Cc l ona cursa - Premi Lleida
acompanyen l'equip d' anoria no pe - una envergadura massa exagerada perITALIANS
La multitud ha desplegar banderes
la tasca defensiva de Bofarull. i el mateGuanya "Nina". Collacats: 'SU:a" e
resistir un joc semblant al que q ue puguin isser suficientrnent manedran
Cententant
el
primer
dels
enconen
tafle,
censes
amb ele colors saboians, i bramula, i
PATRIE, 36.- JUVENTUS, 33
nifk encert de Tema,. Hernanclez en el
ficares acrobatiques,
' Ataran'.
emnrä ahir Italia.
tenms que jugá. excePent.
ROLAND aria mes i mes els seus jugador, tres Itit!ia-Fspanya que han tingut
encara q ue la seta robustesa ée
Tercera cursa TerrOdelnl.
L'onze espanyol inicia primarosameni llar a Flor-inda. alarcel Rossini en- ELS JUGADORS ESPANYOLS cient ruin que també han d'absorbir els
Arbitra, amb force falles. L apez, i la
Guanya "Ganguil". Col-locar : "Lea".
el segon temps. controlant hé la pi- viat especial de ''L'Intraneiaeanta. DIUEN QUE SI ELS ITALIANS eeiorgos extra-corrents del vol amh els
set-a tasca han quelcom censurada.
()marta cursa
Premi Part-Bau
eúvols i lee tem pestats. conve molt
lota. efectuant passades precises i ca' arriba a les se g üents coneln‘iones:
Els cinc forestaren així:
Guanya "Rahito". Cellocat: "BaACONSEGUIREN MARCAR
Primera. — Zamor a . malgrat ela
no fatigar-los ni nie satmetreas a ac- talla".
Barcelona: Bnfarull, Gallero (5), Topides i oreanitzant el seu jec d'una
a
celeracions que deformant a la llarga
FOU GRACES A HAVER
manera sblida. L'ofensiva italiana riyA, continua essent el gran poner
más (sa). Hernindez (7, i Mallard (2).
Cinattetta esteres - Premi Pir;ueus
l'estructura primitiva el5 fessin perdre
Joves: Onerel Bayramanea d'aptitud i le profunditat Els
Guanya "Bulv". Colocas: "Chiqui.
SUBJECTAT NOGUERS
guet (0). Pellica i Jiménez (2).
la seca primordial nualitat dc finar,
seas contraris imponen la imeiativa
Ha" i "Diana II".
Els mitjos i defenses espanyols
Als tem ae rarnents de recluida ambiKid Berg és batut per le. o. — Segueix dorninant, en efecte. Eepai
Paioni Vorencia
donen que, com ocorregue dijous a ció eervartica que impuznin el val unoF. C. BARCELONA. 33 -J OVES . 13 Abans.-dahlr, a Liverpool i dawint nya. i el Se u futbol precie avantatia
Guam a "Bonita". Col-lace : "Full
Zamora, ahir Guatia subjecti No- batic amh l'argurntnt d'uns suposats
FRONTA
NOWTATS
la
sorpresa
general,
el
notable
Pes
considerablentent
el
dels
seus
adverS pe e ti "
A les onze menys deu comença la parg uers i que llavors Meazza pogué null i imaillitat, ele cal a prendre les
AVUI, DIUMENGE
Per a dem3 hi ha anunciades noves
tida Laietä - Espanyol, encontre que ca- Ilenger jueu Berg Sou veneras per saria Reaccionen els italiana i desobtenir el gol que doni la victòria mareixer raons que justifiquen Eacro- curses. lee mute Prometen des-er almenys
Tarda, a un gules da cinc:
lora de combas per Jimmy Steward. tarés de xut magnific, tiren dues revia despertat enbrme expectació.
ZAR
a
Italia.
RACA - LEJONA
bati sme en el vol amla motor. La major tan imeressants cene
ja celehrades.
En aquest encontre el cinc del carrer Hoin pensava que aquest combar re- garles mes a gol. Una confusid dig
ßent141
pare d'accidente datiatió eón deauts a
na de rugby es produeix davant
• de Viladomat es mostra U/fi:memela su- sultarie un simple entrm ,,ment
SOLOZABAL
UNA/MUNO
ES
JUGARAN
AVUI
s'encarregaren
l
a
so
pare!l
rtida
de
l'a
seu
vol
norgerd,
del
Nil
al
jueu;
els
fets,
Dos
espanyols
porteria
espanyola.
e
las
104,u
peritar al blanc-blau. Les seves linies es
mal
QUINTANA IV - PEREA
de la dificultas del pilot a reLES SEMIFINALS
cauta a terra. A Quincoces el tiren
mostraren en tot moment mes compene- de demostrar el cc-atraca alalt
contri
tornar-h. Com cine aixia succeeix semIlant al primer round. Berg fou des- iins al fons de la xarxa. Nou cepaGALLARTA 555 - CHIQUITO
trades que les deis espanyeli,tes.
A q uesta tarda. a Mild i Tora se pre en circumstancies inesperades.
CALLARTA
al
tercer,
i
despees
d'haver
nyols segueixen jugant en aquesta
En camelear la partida hom pegué bordas
contra
celebraran les sernifinals del Cana- rebé només <tenéis de la ranidesa i haames
°muna, tarda, • Ita 4: Chistu 5 adonar-se que l'equip de Muscat eslava anat per tres vegades al tapis, l'4rbi- segona para Va ésser Espanya inpionat del Man de futbol .A la pri. bilitas d'a,-cid del pilot levitar la e .-nCampo,. contra Pilotar
Elorrlo. roe,
(Esposas a donar-nos una completa exhi- tre el declara batut per ic o. semi,- dubtablement qui va practicar el mia las 1015: Narru I - Creas contra
mera
de
les
esmentaries
ciutats
AnsChiquito
Alubia - VIllard. Praia ocrbicid de bon ¡oc. El públic cometaçà a Aquest deplorable resultar Ira obligat llar partit, controlant be la pilota i
tria será enfrontada a Italia , i a la
Infla r e. Duta0a, una pulseta, I enentusiasmar-se ostensiblement amb les a modificar els plans de DicksOn, el descabdellant un jet adequat i menys
trada g•neral, una peeaat•
segana, Txecosloväquia a Alemanya.
brillants jugades que aquest equip rea- qual es proposava enfrontar Berg a Precipitar que al principia'
1-.1
litza.
Els enviats especials dele diaris del
Humery el próxima dia 7, a Paria
L'INTERESSANT TORNEIG
La linia defensiva del cinc blau car- com a matx de fono d'una gran vea mata singularment ele de "Le Matin
D'AQUESTA TARDA A LES
i "Le Journal, condemnen la tacburava a la perfecció. Muscas, tot i es- lada. Steward seré el suhatitut
tira brutal imposada, del principi a Frontó Principal Palace
tar convalescent d'una malaltia, lluitava Berg enfront del francés.
CORTS
SABADELL-JUPIamb trae . Guix es mostrava segurissitn
la fi del mata, pele italians, assepyaTER I BARCELONA-GIRONA
al de l'Avinguda 14 d'Abril t Pedralbes
lant
que
no
hei
ca
A
y
tirant, i Creus no desentonava.
hacer mes joc que
un, diumenga. Tarda, a'15
NOUS ELEMENTS ALS
L'Espanyol, en canvi, no rutllava corn A LLORET DE MAR el que els esnanyole van descabdellar
RENGLES BARCELOal reges temas., i que. araba. Iluny
ens té acostumats. El s eiern usés lent.
OELAYA II - MENDIZABAL
(GIRONA'
Solament Cola jugant per tos l'equip,
d'haver gtranyat ele jugadens indiNISTES
(.0ifira
ens donava sensacia de perill en les se- CLINICA «M'AL « TORRE CAMPIIERA" g entes, han estar dominare pele equiHa produit molt d'interés eh torISIDONO II - GOITIA
per a miaus nriremees. m 'uvate 5 test Mere espanyols. Els cronistes franres intervencions.
neig que saldrá lloe aquesta tarda
A la meitat de la primera part hem carnin, rewnn st M i- mg, dIrPr n nr.reel ceses censuren uninintement l'arbiNIt, • les 10158
camp de les Corta, en el quah interobserva que l'arbitre senyor Pone ac- «Al: DOCTOR Al. 111111INAT 1 CAMIONES tre sui.
Cada dia entrenaments oficials de les quatre
ial:ora annt, patent inseguretat laarbi- ver tt truointes. anrecr, u , ,os e la mellase
Hugo Meils diu que aquest seré
I B ARLUCEA - UGARTE0t4ILA vindran els primera equipe del Sabadell, actual campió de Catalunya; el
mvegutree, seeurament el darrer Campionat
tratge de la partida anterior, si be no (alinea o e etreogt rima,
a dos quarts de vuit
=vea
Barcelona, Júpiter i Girona. .aixó
podem qualificar-lo sie desastrós, havia de m'Aire a ces de te tarde, a te oteo
de rentmeent nnrn e , rer
part, cal fer remarcar la presincia als
F: a rencia, :2 . — El direetiu austríac
LARRUSKAIN - MARCELINO
exaltas un xic els bollos. Per tant, en
rengles barcelonistes de dos nous eleveure el públic com Pone anava d'estad
ments, a prova; un d'ells e) notable
pel terreny de joc, cense veure mollee
defensa
de l'Alas-es, Arana, la fitxa
jugades, l'esbroncà. Es evident que una
del qual interessa a tres o quatre
rridbria mes o menys no ha d'impressioAvui, a les quatre de la tarda en punt
clubs de la Per/instila: laltre is !alonnar un arbitre, pera pel que veterana
gares Leiewinger, un formidable einig
Ponc sacaba d'esverar per complet, i
centre que arnb trata seguretat produiJoná !lec a que presenciessun un lamenCamp del "Sol de Baix"-Antics terrenys d'entrenament del F. C. Barcelona
:able esbectacle. Cornete una serie d'era una joma impreesid, car es tracta
auivocations greus contra el Laietà, i
d'un jug ador internacional del fea
País que ha reinas importants ofertes
voler-se rechinar. embelicava mis la
Travessera
Certs
;roca.
de club, eettangers. 14 darrera temEl millor emplaçament de Barcelona
El públic s'enarrli, i mandestä xarporada aques t jugador defensi e:,
norosament la a g ua dtsconfortnitat amb
color:: del Red Star, i actualment re
aarbitratge, j atara oras que fer cantetroba a la noetra tintar, on Pensa
Serrei de Bar
ciar l'actuació de Pone, Vana agreujant
eetablie-se, circumeténcia que ha II-1de tal manera que en acabar la primera
UB el Barcelona a invitar-lo a jugar
Per a entrades i localitats a /es taquilles del
part de la partida, pressentirem sal fiun-ni. Arnb la inclu5iet d'emite fisganal de partit, si Es que hi arrihavem,
dor al costar de Sales i I.ecuona la
camp
i al Centre de Localitats de la Plaça
desastres.
iinia mitiana del Barcelona sera avui
Aquest temps acabé atta) l'avantatge
am b
excellent, com la resta de l'equip.
Catalunya,
del Lareta de 5 punta, diferencia que
sense augment de preu
Anuest será el eegüent: Francas, Sasemblava no havia de pudre, vist que
ló, Arana, Sales, laiewinger. Lecuola seva actuada, era molt mes reeixida
na. Pedro), Trujillo, Raig, Morera i
que la del seu contrincant (17-12).
* * *
Ca na net.
En començar el segon ternps, jugant
Continua °borla l'admIss16 de •ole. Quota, 5 otea. mensual., amb dret a assletI r a totes
Animar torneig en el qual es dispn
el Laietä en pla de vencedor, es xiulaServei especial d'autoömnibus des de la Plaça
tarh la copa "La Balanguera" en,
lea teste; que s'hl eelabrIn
ren diverses faltes contra aquest clua
mencar1 a un nuart de quatre
que ningú tto pegué apreciar. 1 l.rvers el
de Catalunya
el partit Sabadell-Júpiter, i a lea cinc
TRAMVIES: LINIES 7 15
AUTOBUSOS LLETRA E
que seguí ja no fou encontre. Pone ja
es ineara el segon encontre, entre el
no sabe on es trobava. i xiulava d que i******04.444***44/4/44444444
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NAFTALINA

Kennel Club de Barcelona

Grans curses de Ilebrers
Apostes mütues

CANOD ROM -PARK

Entrada general: 1 pta.

de Les

Avui, diumenge, a dos quarts de cinc

Grans curses de llebrers
Apostes Mútues
Entrada:

•

UNA

pesseta

Barcelona i el Girona.

i

sugby Ciclisme
••••••

La Volta a

paSPRES2DEL 1 FRANÇA-CAT.1LUNYA
Q,x el rugby cataiä ha arribat a la
ana inaioria dedal ordern nosaltrvs
tanga no en pot clubtar. Si me; na,
opmeatar i 5 que la prernsa estrange: opecialment la francesa, ha fet endel darrer encontre internacional
r e Ihuri Catalunya confirmarien ralla
:lose a.el rugby que es practica a la
,ara terra. I no precisament porque
st att comentaris siguin unanimement
;serables a l'equip nacional de Casa, -j ao, sina perquè l'apassionament
,aa qué s'ha jutjat el brillant paper
nostres rugers efectuaren el pasta' •
diumeng e davant el magnific confranees, especialment l'interés da'aaitrat en restar importana al fet, p0de :tau que Catalunya s'ha Meras . cH alitiv ament al reduit grup des

Itàlia

A

MODA

ESTADISTICA.
a Espanya

L'atur

forçós
L'ONZENA ETAPA, QUANYADA
PER GUERRA. FOU
Es
coneizea
leS dades que . ha cala- adra que en el primer mes d'enrame
MONOTONA
lat la Secció d Estadistica del :miste- s'angulema a b25.097; en el període seDesprés de la jornada de descans
la de Treball relatives a l'atur obrer guent es recluí a 601745 , remuntant-se
en març a 666.628 per tizar-se a 703.814
d'Alucina, ahir, en reprendre la cosesusvoluntari en 30 d'abril pasas.
A continuaci6 remoduim l'estat nu- el mes d'abril darrer. Veteen, dones,
petició per a e j0rit els 207 nUilÖnle1/léale de referencia, i per les >aíres gua com no aolament s'observa un augment
tres que comporta el recorregnt
s'hi exposen, hom veu tot seguit que gairebé ininterromput d'un mes a Vall'onzena etapa, sortiren d'Anemia 58
el
fiambre de treballadors en atur toreas Ire, sinó que les diferencies són força
earredors, dos menas dels que arcada dia presenta un total més elevat, apreciables, i de continuar per aquest
ribaren dnous, que han estas desquai si es muté aquest ritme ben aviat cansí, beis aviar soirirem el malestar
lificats per haver-se cornprovat que
aquest problema será comparable al dels que suposa una massa tan crescuda de
havien esiat remolcats en el curs de
pulsos que més salan distingit en sofrir treballadors en atur involuntari.
la desena etapa.
les conseciiiéricies de la crisi que pesa
Heus ad el detall de qui hem fet esEl tren és lent. Honi marxa en
s ahre la humanitat. Per a tenir una idea mera, en el qual es detalla per grups de
compacte grup fins arribar a une,
de
la
rnarxa
poc
falaguera
sraquest
afea
costes, on Trueba i Barral aconsedirem que el total global d'obrers pa- professiens el nombre d'obrers en atur
gueixen destacar-se del grós dels exrats a mitjans del 1933 era de 344.837, parcial i cornplet:
pedicionaris. Davant després cap a
Recanati, els susdits corredor; san
Total
Complet
Parcial
atrapase, l per Pessaro passa un cent197.65/
227.761
/ndústries ag ricoles ¡ forestals
E: .e resta dit pat semblar una pa- pacte grup.
4.707
inri. de la mar
4 .1 4 1
rtbaa. pera, no ho es. En efecte. els
L e.
El recarregu t de la jornada cravui
5.507
Ind de l'alimentada
aceita:as francesos del nord intenten
un
gran
pablic,
aixa
espe804
1.8 5 6
ha
tingut
7.052
extractivcs
abanar la seleeció que repreáentä e:á cialment degut que la ruta passa pel
14.336
5463
1
Siderúrgia
i
metallUrgia
9.07
cclors com un conjunt d'elements
4 2 :81.0942
0 111,52628
de Romagnola, on
3.492
16.534
Petita metaHurgia
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taa, aae el bo i millor del rugby 'tran1.842
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Arts gràfiques i ?resma
ca es concentra aval en el; equips del roda de la mäluina, la qual
94
3
Transports ferroviaris
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a a de la veïna República i tumbé Ean- fha retardat sensibler.ent en no1.838
6.31.8
Altres transports terrestres
egusiinse que avui existeix entre els tara
811292268
516
1.412
Transports maritims i aeris
Malgrat tat, el corredor sic Torre•
Id Non! i els del aligdia de la-315(996
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aconseguir
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grup
• aaa trabará aquesta actitud, si no j us2.766
162
2.604
Comunicacions
amienys perfectatnent compre:l- de corredors. els quals e; pot dir que
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Contera en general
758
43 1 5
durant tota la jornada han marxat
anar.
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Aquests darrers posen de relleu 5 minuto.
Segon. -Piamontesi.
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ices
a
matjan
7 7 ,, sa que els ha produit el resul.
eetadistiques
Com s'observa en el detall reprodutt,
u7. cer1arnent Migra!, que e:s rugers
Tercer. - Olmo.
figura en primer terme, i a bossa distan- darrera portada a cap, on s'aprecia que
Quart. - Andretta.
aconseguiren dannint els nasda del que el segada en importancia, l'augnient es precisament en els que es
Altemburgen i els ala:: ,aaresentants i apunten la temenea
ei grup dactivitats agricoles; a conti- reiereixen al nombre d'obren en atur
çve c .7 c: successiu la pretesa superiari- tres arribats. entre elle Trucha, san
rucia es troba la indústria de la cons- coniplet, mentre que la relativa als
• .aramental que fins a la data han classificats "ex-ieemicia.
trucció. tarabe mear castigada; la me- obrers que no treballen mis que una
fi ja; pugui ésser pesada en perill pels
part de la setmana, la diferencia no
Avui es correra la dotzena etapa.
talfúrgica, etc.
11- U500 quil¿nneiias av.S han estat uns simples apeefem una comparada de les xifres arriba al vuit per cent, i l'existent enxas.
Ices.
,, abades de ressenyar mula les que es tre les xiires totals el percentatge es
premsa italiana lambe sala ocupar
ps'blicarce a raitjan any da,a er, ,si [te- trese vegades i maja més gran que
ci ;'encontre que cornentem, ei be es
lera artes deduccions ben poc satisiacta- atri„
au e: despit que experimenten en veure
No cal ponderar la necessitat urgenries. En pritner lloc es constata que,
• Catalunya. ultra aconseguir entrenlinea l d'un nombre malt limitat de les tissima de resoldre aquest problema,
PROGRAMA ATLETIC
saaz amb l'cquip nacional francas, casa
(1iNer5e5 classiticacions establertes, nue d'una gravetat tan extremada, i es de
PER A AVUI
ye e:is no han aconseguit encara, ha
gairebé no han registrat variada i fin> doldre que, mentre eis paises que iban
aantrt un resultar que qUalifiqUen
alguna, com la que es reiereix al "Co- vist més afeetats per aquesta plaga,
La Federada Catalana d'Atletisme
saarcsa. Reconeixem. pera, que arras ens comunica el següent programa
men; en generar, que ädlitic es coas- ama motius molt mes poderosos, han
Pi mata que disputaren al prapi ter- atletic per a avui, diumenge, dia 3
prora en l'abril passat una lieugera entlegat aquest afee per canvis que con:er.y de les Corts, ja es pogueren
i ' inca, la resta de professions presenten dueixen a una passible saluda, el nosea7 deas enormes progresos que el wa- de jun.-1
Ott augment a favor de la darrcra esta- tre cs traba en periode de franca deAl mati, a l'Estadi de Montjuie,
t-e vais has ia erperimentat des de la Ii Trofeu Pauli Carbonell i pros-es
distica molt apreciable i guardara una pressió, seme que per ara es 'engi la
darrera segada que s'aposaren a l'Estadi
proporció gairebe matemätica, co que més aetita esperanea d'un retorn a la
intercalades dels campionats generals
;aber: demanant a la Fraeracia Itaens demostra ben palesament que la gra- normalitat.
d'atleti s me sIe Barrelona-eiutat,
a
recursos
tots
els
:ara que pesi en j c
aquesta ngerQueda na
ct iös e;natelnc
reel i.adtuar aalestrarnan
vetat d'aquest pa , blenta na afecta sola- caderela
ganitzades per Aceia Atlètica. i els
9e7 tal de portar a terme laarganitzaciti Campanas; Federada Catalana daattits, que pedrea realitzar ami) faci- niont15 atril, el punt que indiquen lee ment determinades activitats, sitia que
Detalls i fantasies
• enrentre Itäha-Franea, a celebrar
en les 'dfigures
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ens
fixem
i
litar.
el seu abast interessa tots eis sectars
letisme.
si is po s sihle al país de Mussolini, oer
Piastra en tafetä mara groc
Nn cal dir cesen san avui indispen- de la vida activa. Lat altre detall ben ines que detallem a continuació, les
quatre, ronTarda, a dos quarts
ja en plenitud la temporada actual, hlanc amb llaç a bescot. Forma sota sahles ele eixarpe s . que Ceenlpleten remarcable el trobem si fein una Com- quals es refereixen al nombre d'obrera
tal d'aquilatar el valor real del rugby
tinuacid dels 1 Campierats de Bar- els detalls tan fcmenins de trehall
aaaa.
el cin y ell dues cues d'oreneta. Punys gaiament be s a nombre dels sechs raraciú entre els ,totals parcials de les en atta- torees als paises segiients:
celana-cintat genera', .datlet(srne.
niniUri,., :s que en iniiaar-se prenien
T 'a el (pe deixem transcrit pc,sa en
davui. que hen sovint e, fan sense
drent a lea- Uno destacat, el cots eerven plcnament en fei ma de la triateExa tela.
,
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r.225.470
2.422.8 08
6.o13..612
Gener del 1033
ars ea fet sensació . j ara del nostre pass. -.'er-'r tancat la part del m'a de ara.
tan
eracioeamem
ni
a bil. tan caniosle i
davant.
Es
de
pique
Mane.
.a
l'eseat
yEapo,kaa,
per
haaer-hi
la
Fira
de
883.021
2.029.583
4.836.942
luny 5933
Jabors i colls i punys de fantasia
•
di n s el Wat niehistic es dials manas, cinta del ntateix color ala voridnr.
1.05e.82,1
pcI
.
pa
se
ar
/.907.9a8
2.798.892
Barcelona.
e5
pat
adornaments
que
du5et•Urne5
primorosos
san
atare
1934
bu tnelt mes encara, perdel
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carrer ‚je Lldrla 1 monument nen carácter als vestits , que assoleiy ea. valen que es basen en la TeaSegens aquestes dades, queda l'en re- glaterra, 4.1 per cent; Itälia, 2.6 per
3) Original jabot en linera de II d'ornament sigui adequat al lloc. Alai
aa, sampesen anicament per mitjä de a Mistral. davant el roble Espanyol. rete ami sragularitzar-se gentiltnent. vorejat amb petit prisat de tul. Lla- us posareu a to amb cl paisatge. Es (lectiva la minora aconseguida per Ale- cent, u Espanya. el tres per cent.
Ifeus ad un conjunt de heiles fani
pel
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de Mantjuir.
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aaament
sugnianya
tasies ver a realçar el$ vostres vcs•
Paa r sense efecte les prnpagandes • enjats amb prisat.
problema de l'atur forçat, i aixi mateix curar per tras els mitjans aconseguir
gestives.
ir-ase s , interessades a mantenir presV. D. Italia. ei considerem els das total, ex- un ressergiment econamic. puix que si
4) Feld coil doble amb llaç al
tes ,,Ue una h o ra o ultra han desser
trems Per a majen- informarla direm Inc Cose, segueixen per agite« cama
davant, to t repuntejat amb seda del
la temporada d'estiu, als bauys
5.e73ts.
ea:e representa el nombre d'obrers pa- cam ja hem dit abans. sean presenta un
color
del
vestir.
EL FESTIVAL C. E. MEDITER- "La Deliciosa'", amb les clame; de
rats comparat ancle el total de pahlacie. esdevenidor en extrem desastrós i del
3) Volant de muselina de seda
RANIA (QUART ANY CLUBS gimnàs suco, a ea/1 . re del canegut
AVE/ A CORNELLA
anal ens será malt dificil de surtir.
a Alemanya dóna un 4.3 per cent:
p'is So ornen
protector senyor Joaquint Anadon. i frunzit en forma de cola acompanyat
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ensenyament de natació per part del- d'un ¡ahnt finament
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TROFEU PRESIDENT
CORNELL.k - U. E. THUIcts Bonic coll roda en seda blaiielements tenidos del club.
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Lustre s. T.. 709S. - Nrna York,
En el transcurs d'aquesta tempo- ca tusas al darrera ,l davant l'ador50556. P., 1515. - Holanda. u, ,51025,
na sutr prisat obert en ventall,
dora ir croniirnet T e SUI
Arnh motiu de la testa major de
Han comencat el, trehalls d'orga. rada tindra lloc concurs de salv.e.
152:62. - Fran.;a. L.. 7558. - 1351Coll marinen careas, en pique
de
buflioto
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mi AMO txdr19 E deth
5552. P., 129e7. 7. - .5Iemánya, L.. 12552.
Les inscripcions poden len -se ¡mi
a tenme una organització que tus, a as rania (IV any Clubs IntsleSte,), que
8) Lat gentil coll "oficiar en . P i
La aaaaia
com a final F, „ 399. - 5111:538. L.. 1565. P.. 452:7,
;OLIO. COme6 propoqon7
l aa:a semblar impossiale a tan clua celebra el Club Esportiu :Mediten. ras. dies al departament del Club als
E , saitya, L.. 3:10. F.. 9.07.17, - Pina.
dos boton -quehlanc.rdsmb
60 l'eng iern
tOl ere',
selniana Na esser for n:a con- marra.
L., 1535. - Stieda. L.. 1540. de .1-.1:t a amb tan ye temps d exis- rinia tots els anys ami, el mes fala- 'sane's e be al carrer de Tapineria. 33, bessons. Acaba en ducs gran; punIcs contra
reerneors
de
//
aorurga,
12906. - Lisboa. L.. leeos.
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si
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les
transacrion,:
Iraca. 1 a tal eiecte ha contractat un guer dels exits. Constitueix la cornincipal.
Ptes15 - De DOLS(1:14
que formen solapa.
Prag2. u.. eatse. - All5tri11. I.. 2762. no assoliren gaire imporlancis. Argentina. L., 5631. - fito Janeiro. t.,
paca dale de la veina República. cl peticia cminentment papular de la
precide muele' Dte:25
sai Coll-corbata en seda diagonal.
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unifica-Ideo.
Blats: Els preus per a los Aire,. cobre L., 2550.L.. 1925. - BlienOS
LI. a-auirense.
Tre”..ds l• seva so5.05.44 í
natació catalana.
colors blanc i marró. Voregen el,
IR
tot begod 0,d.rort eut,e4
Despre; de la briiiantissima campa.alasaos superiors es Malllellen
dos becs uns grans prisats.
La circumstäncia que aquest any
ees. leo
10-' /7.9
s 'A a1 ha portar a terme el rugby
comenci la disputa del troieu que
n'ion tenue i amb poc oferiment;
v n de
f e,
C.aT ALI: NY A
encorare en sera un digne Cha dignar concedir S. E. el presi- CAMPInNATS
EIXARPES
en Canvi, les corrent a arob menya
Gik
ir
nru
.
Ars
AcrreIT -72
flan passat pels acetre; 1:chis dent de la República augmentarà
EN Úl'TRii',ER 1SNIFF
tivantor que allres dies i ainb
A la part inferior del gravat.
CESA
t(e e - 05 nacional, dItilia i EranItOrt4
.SAN
SEBASTIAN
teris que tots e:s any; ha despertat
millar j'Iteres en vendre. Apresta
El Club de Rem 8111'001mm, or- hells eixarpes brodats amb senzilltia . .ä Santboiana ha actual a Tolosa aquest festival.
UN
fahriració eanliima paa
ganitzador enguany dels Carnlana un exit sense precedents, posant
La celebrada d'aquest festival tire- pionals de Calalutiya n otsirigaarla It ter eompree i només es:t.:e, ye aras cl nostre rugby merma
110c el vincnt dia u de juliol. a
sirle
t fl trat, anent mes en cansana"aia aale
pera que s'ofereixi el gra novell.
1 skiff. per delegació de la
la tarda, a la piscina de Montjuic.
Ordi 5 sisada: Lea Of artes moll
la scvi veritable categoria. Penó iins i coincidirá amb la disputa dels carn Federas-Mi Catalana de Rens,
au ca, club na havia decidit entronnbundants, tant de Castella cont
ostablert la data del proper dia
ar-se . aanptant Mileament amb les se- pionats de Catalunya de salts de pa- 17 del presenl mes per a la rede la 31asixa, i al preu do 29 pesta tut. es, amb equipe de clubs estraa- lanca i trampolí (totes les categories
set es origen.
que tindran lloc conjuntament ama lebras-SO del; asmentals Campio;ea, : e: R. C. Cornelia no ha dubtat
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mena
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productes
La rivada d'Exlremadura a 27
nata, a los qualre de la larda.
7.: un :roment en iniciar el que creiem aguaste competició.
resseles. maleizes condicions:
.minplant ja coub la parlicipacki
un benefactor costum, i d'aquesta
Saló
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Turisme
*
Sala
d'invencions
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CLASSES
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GIMNASIA
dels equips del Club Nitulic de
però davant la manea de con.,
77anera avUL al terreny que 1,seti>.
I NATACIO DEL CLUB ESPOR- Tarragona. Club Maritim ¡ Club
pratiors es fa baslant dificil NIe
veurem les evolucions d'un
TIU
MEDITERRANIA
de
Mar.
de
la
noslra
Mu(a,.
ultra
de sis a set, funcionaran les fonts lluminoses IAvui, oarrilar ne g oci. P ^ I que C• Ven,
t:e:s
:ra-s conjunts del Rosselló.
hmn espera tarob6 el genere
a.aarnella ha portal a teme una
Com en an:.s anterinr,. el Club els equips del propi Club de Beso
nou.
campanya. Després de clac- Esportiu Mediterrinia ha inaugurat Barcelona.
rse de latalunaa uatcra e: E. C. Barcelona, ocupa en aquesta
•
el primer llc,c del Tarneig Celta
taialan ,. s. que encara nO ha
bi as sCns, dable la revelació de la teniaata aa car ha demastrzt pusseir tra
enjunt in* me< estimable, una dures:
¡ fea extraordinaris s algunes individuaE tats destacades, alguna d'elles, com
';uäl. Que ha merescut els hanore de la
nte rnacianalitzacia e d'altres que portee
ami d'esser- he,
»test conjura, dones, será acarat
Demaneu gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté
(\In a un adversari temible que irrte 5Es l'obra cabdal i definitivo del
0 :C 55 en el seu joc les caracteristiques
gran filòleg (atole', ei Mestre
les característiques de l'orina, símptomes d'aquestes malalties i la maaa ssiques del ajrfrancas, d'aquest joc
Pompeu Pobre, en lo qual ho
,at admirarein el dan ne ng e Pa i, e1 1 ••n
nera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb l'ús de
Uebollat mes de vio? Ony1
'''tP de lea Corts. El pronóstic és,
uest enca431ellt , dificil, ja que si aquest
JUGO DE PLANTAS BOSTON
lee s 'hagues ce iebrat aban, del CataluUn volum de 1730 'di!. magnifIcam•nt rellIgat Possetas 65
2A - Fr anea no hauriem d abtat un insan t en censiderar futur vencedor el
al
Aquest opuscle es dóna o reinet gratis i franc de porta a qui ho
al comptat; a t•rmInIs d•
puinre visitant; ara, pera. despres de
Postines 10 al mes, Penales 7$.
LARORATORI FARMAOEUTIO DEL Dr. VILADOT, sece16 E. -- Carrer del Consell de Cent, 303. - Barcelona
O magnifica actuació dels nastres naSi desitja adquirir aquesta obro,
çlana ls clavara P`ranea, veiem la osca
Complard - se .ia per milers els analalls leslimonials que han obtingut Hu y gliariment quan 6'ha (rectal de combatre
P'e:155 clara per a tU. E. Thuirense. De
tallt 1 remeti'ns el segutent cupe.
catarros aguts i Cri.)111CS ele la veizi8a, arenes, mal de pedra 1 Orinb terbols, inflamas:Votas agudes i cróniques estretors
tetes numeres, la victaria daqUeSts darde la uretra; blenorrägia aguda o crònica'', gota niilitar; intlaniarió de la prOslittn; relenciú de l'orina 1 neceesitat freqüent
res per u n marge insignificant au
en
anormal dolor de rOnyülis 5 baix velare, etc., no vneillem a rei-nmanar amh el ru gnim interT. s el JUDO DE PLANTAS
serrirenaria.
BOSTON. Ele resultals que s'aconsegueixen ares el seu üs süss exits lan falaguera, que no dublem. ni per un sol moment,
Del l a, ab estem segun és que avui
remei
qualificar-lo
de
insubstituible.
a
arasenriarem una nova i ataca lluita
Leed/N.1
Irr la t i c alca francesa i l'entusiasme
Rar de el cas gire ami) un sol Mascó no es nota una extraordinäria inillora que marqui la linia progressiva que ha
diem). rebee el ONdenad Ilemeel de
"' r ol del' catalans; ¡ aixi mateix estem
de portar - lo be:a avlal al guariment complet. El Dlpoeltarl per a Eepanya és la Casa Cegata, Rambla Flors, 14. - Barcelona.
s eaurs que act uest encontre portará nous
Cdteleee nen••- k• 117
De venda a toles les hunes farmkeies d'Espanya 1 a la Central d'Espeeities. Pelayo. Ud: Vital. , Via Laietana, lfG Pelas
...etod
l aeptes a la nostra causa, recompensara
Farmacia Gemir; Farmàcia
Borren. Puerta del Sol. - A
A
Madrid:
(lnyoso,
Arenal.
2;
Plaça
Maciii,
13.
'fl ema faisó l'esl o ra dels elements
Rubió. Plaga Mercal: Gorostegui. Plaga Mercal.-A Saragossa : Rived i Clcotin. Drogueria.-A Bilbao: Barandiaran ¡ Cia., DroLLIBRIRIA CATALONIA
'taj as del rugby eatalá, que malden per
guersa.-A Sevilla t Francisco Gil. Farmacia del Gloho.-A Melilla: Farmacia Moderna,
,lincar el ras t re esport en el Ilor
Rondo d• Son? Pm,
lUe Per dret propi Ii pertoca.
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GRAN FUNCIO CE COMIAT
les 1 tarda 1 10 nit, no deinru dr veme
per primera vegada el elle mes bonle

del

las reldimea a la
ne g eatz as bulle/
mhe l a de Canaietea. 6,
t'aperada tr illan. 1n22ón
telefon 12963, als centres de revenda I a
la taqUIlla del dre. telefon 33544, Oes
de les deu en endavant
Entrarles a 2. 3, 5, 8, 10 1 12 pessetes.
Llot1a ando 1 entrarles. 50 pessetes
(Impostos a earrec clel

Yelmo LA MARQUESONA al ROMEA

EXHIBICIO DE FERES
lobada rada din, de 10 a 6 larda.
Mina:M.1M de les lores, a les It del
mili. Entrada: 1 pta.; nena, 050 ptas.
Servel especial de tramvles I aubabuSos
deSprel de cada fundió

tant com puguin destorbar els

vente.
HILLVERSUM I HUIZEN CANVIEN LA LONGITUD D'ONA
El primer d'abril proppassat
tingué lloc el canvi acostumat de
longituds d'ona entre les diles
estacione holandeses. Le, asseciacions de radiofonia A. V. R. O.
j V. A. R. A. difonen llurs programes, a partir d'aquella dato.
en l'ona curta de 301.5 in. 995 ke.
seg., m'entre que les associacions K. R. O.. N. C. R. V. i lit
V. P. R. O. treballen amb
de 187 .1 in. 160 kc/seg.
LA RADIO I LES INUNDACIONS
Segons ens explica el "Radio World-,
al Sud d'Australia hi hague, en el mes
de gener darrer, graos inundacions. Totes les comunicacions teleütniques ¡
legrafiques amb Orbost, sobre el riu
Snowy, foren trencades. S'enviä
funcionari de Comunicacions a aquesta
regid devastada per les aigiaes, perquè
dones compte de tota rextedsió del
desastre. Despees d'un viatge perillés de
mes de cent mines, arriba a Bombala,
que es troba a la Nova Gales del Sud,
des d'on envià un telegrama a Melbourne, per tal de descriure la situació i dir
que deu persones s'havien refugiat sobre el terrat d'una casa rodejada per
l'aigua, la corrent impetuosa de la qual
impedia d'apropar-se a Orbost.
L'estació de radioionia de Melbourne
(310 i 3AR) llanea aleshores un S.O.S.
per a demanar auxili. El resultat fon
que dues hores mes tard ja s'hi acostaren
embarcacions que assoliren dalliherar
aquests inielieos de la seva posició arriscada i dur-los a lloc segur.

TEATRE NOVETATS

LLUIS CALVO
Taris, 3,10. SSS 0150100 programa, a
obres, 2 5
LUISA F E FF ANDA
pels graos amistes Vazquez, Godayol, Planas. laquiarcio, Llanos, Palacios, Pula Paris. Paella, etc.
LOS GAVILANES
pel sexi creadm Pall Gorga, el divo
tenor Mayra'. amb Banyuls. Ave'''.
Llanos, Ruiz Paris. Palacios, etc.
Nit, a les den: NO FALTO NAIDE 5
la 105,1 muslim!
DORA RANCISQUITA
Compan y la

115466

TEATRE

Superb repartImenii Vaiquez. May•
ral. Planes, Llanos. Palacios. Raraj.1, etc. DeM,I. larda, popular. BuiaNO!41 0 '.5 a 9 pa s set a s: NO FALTA
DE 1 LA CHULAPONA. Nit. gran/115 5 s

Telefon 52343
COMPANYIA GALLIGO

FLORS I VIOLES
La rtrSa
alas:itera,

de rompen Crenet
lirlra en un arte. de Lluis
amb ninslca d'Eallard Toldrä,

En idilli

prop del cel

Venta LA NIARQUESONA

Dimaris debinara la genial estrent

da". ..Ese sinvergüenza de Moran". • PEDRO: Continua 330 tarda,
- Tierra de discordia", "Jimmr Y Salla"
I -La erui y la espada". bIlluns, “Gente
perseguida".•DIANA: Continua 330 tarda,
unica numerada, a dos quarts de den:
-Una aventura hiedra", "El lanlasma" 1
"Carceleras". - IDEAL: ConlInin 3, 35 ter.
da, -Una vida por oira-, "I a feliridal
no es el enmaro". - ALIANQA: continua
3 - 30 tarda, "Los "Millo en
el Caldo". - SALO COMTAL: ConlInua
330 tarda, ..Tratiaiando Imr su cuenta",
"Amor de estudiantes" I "Chatee enn
faldas". - RECREU: Lotinnua 330 tard.5.
propia culpa" 1 "El
' Anny chofer',

•I ROMEA

mundial

RAQUEL MELLER
4 úniques finiclons. 4

VICTORIA
EXCELSIOR SALÓ
Teléf*. 721114
Valanoia, £1114-»1

Vegeu LA MARQUESONA al ROMEA

itOte•IIMNIMWMe

TEATRE BARCELONA

re Marta Isabel
m
Companyla ant Teatro
do
Avio, diumenge, larda, a dos quarts
de sis. 1 mi, a dos quarls d'onze:
Salt d'alada de la comedla d'IlOnorl
Manea

IIIT RE SER MODERNOS

Dente, 515:11iits. tarda: H O Y QUE SER
MODERNOS. Nit, no hi ha 1010e 10,
per a donar Ilse a l'assaig general
de l'estrena de 5leinit, a la nit,
LA EME
Ingulna cemira. CII lles orles. oriPero Muss Seta, el qual
ginal
asaistara a t'estrena

de

TEATRE

AUTO ELECTRICODAO. 5 A_
2).
4.0.1•
be. e*. In.

Music-hall Internacional
donnen ge. sil, comlat de 1.i famosa
vedette de la pantalla

TE SELECTE

ALADY - LEPE

As iii, tarda, de 4 a 8, I nit, a les den,
Gran axil d'Elissa Lana' en la Produeen5

TE QUISE
AYER
arriti
.r
Wat id

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo! PUBLI CINEMA

WWW•Wilnlala

MARQUESONA •I ROMEA

Una associaciO anglesa de radtodi
fusió, la B. B. C., donará als sense
tema, durant els mesas d'abrd i maig,
l'ocasid de parlar davant el micridon.
Companyl• XIRGU - BORRAS
El primer que parlará sera un obrar
1 ii51. a les
Mol, tolda. a les
en atur forçós des de 1030. Treballava 015: LA SIRENA VARADA, it.atexandia
alans a les filatures del Lancashire. Casona. Denla, larda, NI AL AMOR NI
AL MAR. Nil. I Cilla dia. LA SIRENA VAi des que no té treball rep un sub- RADA. bljou s , larda. esperiaele Infantil
sfdi de l'Estad
las 5; LA CENICIENTA, per alargantla
Xirgu

Al 12/, matinal, a les onza

I

EL DIFUNTO
i CRISTOPHER BEAN
iFIlin Metro Goldwyn Mayer

I I 'enmeló personal de l'inimitable
rapsoda

Vegeu LA MARQUESONA al ROMEA

I

GONZALEZ MARIN
que armara a les als ne la tarda
I a un quart d'onz e de la MI

PRINCIPAL PALACE

modernos".
blo:"

Espanyol. - Tarda 1 MI: « El re l fa
quita".

Roa. - "El medico de las locas",
sirana
Pollorama. - Tarda 1 nit:
Romea. - Tarda 1 nit: "La marquesona".

CINEMES
Ultra/Hala. - Reporlalges d'a/qua/1M.
AmerIca. - "La maSeara de EU•alatienit".
- susana tiene un seereto", en espanyol.
I -Catalina de Rallo".
Arenes. - -La Cruz y la espada", en espanyo/. » En nombre de la :Ay" 1 - Alias
II condesa".
Allanga. - "Los albelungos" 1 " 1 11:10
en el Calmo-.
Avinguda. - "El rey de los notetes". -El
agua en el sueM"; a mes, a la tarda:
"Se necesda un rival".

de Ti. Valrärrel I 9. Franrn Padilla. nirlstra
heraloch 1 Illvera, 155- 15 la supersetlene

Peztraordinarl esa

SECCIÓN EXTRANJERA
pego&

111rularlo lantversal

PrOfitIONS, ola
Malle del COIMNIK
de [ea !Paulinos
=hecha do un ejemplar completos

CIEN PESETAS
(frasco Cl portes en

tON Eopa611/

¡RUMIE EN ESTE AMI AR101
LE IOSTARA MUY POCO Y a

fEWEFICIAR4 NUCHISIMO

burlo

Hiera firaidos, S. k

Emes granitos. Si y ti • DarCELONA

15111»1111M1111131111111111113111111

Vegeta LA 111ARQUESONA al ROMEA

EL

LAS SORPRESAS
DEL COCHE CAMA
per Enfrene

Companyla do 40111IP IIANTONEMI
astil, larda, a les 1. I Bit, a les In.
Di rnen. funcione •n dla Netlu de l'obra
del di•

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS
Dilluns, tarda 1 nil comali t de la campanyla. Granallas 1estlwil • banano) de la
primera aman ROSA HERNAEZ:
Tardas LA REINA NA RULIICAT 1 segon
arte /FRIA ALLOTJATS, III enenl-hl poi I
erntriants ilel FleO M g , 100 representaran' do l'obra mas gran do nany:
I LA CORTE DE FARAON
anda Uni leparilutent mal bist
.
Grana sorpretas

nl rentats, ni apllearlOns de sondes I bugies, etC., tan perIllee mensure 1 que
tge I n1ngu no !Pass:Menta as la vostra malalna.
cla
praesn.e.r...
ne
v
eenedsasnten.61a
e0 p

CINEMA

Impureses la

per Richard Barihelmess 5 Betty

CIVISMO
Itirk rord
espanyol,
en

pee Charles

Iticliard Aries

Concerts
Dimeeres, a le s den da la nit
PALAU MAMA CATALANA
presentad/5 del gran pianista

WALTER FREY
MUESTRA GUSSICI DE IiiRCEMA
ollecToR, MESNE JE? WATER

SABADELL - JUPITER
BARCELONA - GIRONA
Les Corte, entrada 2 puntea
I el data per cent

FEBIINA
Avul I cada dla, a les 4 I 6 tarda
1 to nits la sensaclonal

!RUMIAS DE FIERO
••n•••nn•n••n•••n•n•••11••nn•••n•••n•n•n•••n••n••n

SASTRERIA F. COMAS
NOMES A MIDA
Tall elegant - Confecció acurada - Qualitats superiora
Gustos selectas - Generes del palo I estrangers

eSpauyot.

Putin Cinema. - Reportat ges d'actualitat.
Principal. - "Congo" 1 "Guerra de valRamblas. - "Todo lo cOndena" 1 d'al-

PREUS RAONABLES

tres.

Recrou. - Anny chofer'', "Su propia
c. t
,a
111,1 5:5' .. . 1 -El dlluvio".
Royal. - "La sombra del pasado". "In-

pral.

Fontanella, 9,

Parle. - "Las sorpresas del coche cama" 1 "Lo que suenan las mujeres"re"Sn
Path6 Palme. - -El demoledor",
compensa" I "Esendalos en Budapest".
Padró. - "Tierra de discordia", "JlinMy
y Sally" 1 "La cruz y la espada", en

1

ESPECIALITAT EN VESTITS DE SOCIETAT

en espanyol, I "Guerra de
11‘16 Victörla. - "La emisora fantasma"
1 "Cl rarevItsch".
Comtal. - "Trabajando II« su
cuenta", - Amor de estudiante" 1 -Chorifa h abla",

,

fer con faldas".

Ilelect Cinema. - "El hombre del ant/.la
faz blanco", "Un recuerdo de

"a".. 11n disparo al ama.
'rtae.bSpgieuned7je C'ilne.m
Aman Cinema. - "Paddr. In mejor e falta de un chico", en espanyol, 1 "De

COMPANIA TRA SMJ.21 1MAtig

RIA.DRIEl t Passelit de II Caate.lana. 14. - BARCELONNi Sie Laletana„ f
LINIA RAPiDA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANARIAS
fOrtIdes selmanals eta dissabtes, a lea 12. Efectuaran el serveis lea nnOto-naaf
» CIUDAD DE SEVILLA" I ' , VILLA DE MADRID»
LIMA RUMA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALWA LiE MALLORCA
sortea« cada dla (excepto els diumenges). de Barcelona I Palma, a lea
Seres, per les roolo-ona
"CIUDAD DE BARCELONA » 1 "Gmuat3
" Carlomagno" 1 "Todo lo con111 REGULARA ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT O PALMA 01
Xlle. - "t.os tres cordttos",. "A la
sombra de los muelles", en espanyol,
MALLORCA. BARCELONA-81110 l IARCELORA-EIVISUI
I "Felipe Derblay".
UNTA COMERCIAL AUS ESCALES 5 Una ELS PutiFS DE La MEDITERRANIS.
NORD D'AFR1CA I CANARIES. Sonidos Quincenal, de Barcelona eta 5114 0.5
LINIA CO'lERC/AL BILIN10-CADIZ•CA1SaP I ES, AMIs ESCALA N TOIS id S
Apolo. - Vsrletats 1 Mercedes
CORTS DEL 140110 D'E:PAMPA. - Sordes quinzenals de Bilbao Ha 61.1.,14
Ba-Ta-Clan. - Varietals, Bella alaruJita
RaPIDA ilEGULAD ENTRE ESPNNI 1 t TElitil r on! , sE LA ouiar
EmIlla Domingo.
Pompeya. - Varietats 1 Partulta DominESP AN YO LA MANCO() POO). Sortides el Cita t7 de cada mes, arnb escales a
guez.
Vianda, Macan: (facultativa), Cartagena (facultativa), Una. Las Palmas,
Celia Concert. - Yarietall I Angeuta Santa Cruz de Tenerlfe. Rio de Oro (facultativa). Monrada o Freetown CantinaMartin.
Uva).
Santa Imbel de Faenan/O PO,I. Bata (facultativa), aneo I Rlo aerfitu
Ell e01.10, - Florelle.
facultativa). pelo ronore
Moulin Rango. - 50 artlstes. 50, I
»PLUP ULTRA" 1 "LEPIAZPI»
Samaitlego.
Stambul. - Etbel Aldenron,
UNIR RAPIDA REGULAR ANTRO acu'LortA I VALENCIA
SOrtIclea de Barcelona els Muna 5 Miaus, a lea 90 beres
i• Cilloata DE vaLENCIA"
tutrjiu: °nuestra excentrIca
Maleen
Ttie
11. 1SRada i tornada a preus radUnll
Pfell o ItObtfta: ribo pies
QUINZENAL MIDITERRANIA-CANTAIRICA
8116 Dora (Granja Royal). - 10 Crary
smti escala a a ul a ala porta de ia Peonamos. Sortldes de Barcelona els Gimen et
Boya,
Triana. - Tlplc caro flamenc dIriglt per LIN1A REGULAR ENTRE DARCEL( . 711
ALACANT - ORAN - MELILLA • VILLA
Pepe Hurtado.
ALIIUCENIAS • CEUTA I VICEVERSA
Catisa.atIlbre - Anal I Cada dio. The dan
Aculadas dl Bareelone cada dlumenac, a les O boreet tralscant elS dimana,
Hotel Rata. - Aval 1 cada dla. TV! den
Sano.
d'Orla OIl dImecres, d'Oran cap a Atacan l els filmada l d'alacant cap a
Pepe IlUtlat10.
Barcelona eiß diMeCreß.

cara al cielo".
Talla. - "La Hermana Blanca" "El

za•
revItsch" 1 "La hila del regimiente.
Trlomf. - "La ültima pelea", •'Harienclo
de las suyas" I "El gran desfile".
Trianon. - "Se ha fugado un preso",
"Falsa sensación" I "Cincuenta ddla.
ros
a "El difunto Crlstopher
nav.ta".

MUSIC-HALLS

EL TROPEZON

(Junt al Twatre Espanyol)
CABARET ... DANCING - ESTILISTA

25 atracCIOn• - 50 tangulate.
Exit do

WILLY STARS

(la Inés gran pare lla eorbbal•)
Entualaame d'alearas innb la ahuma

del Jazz

KADRA BAKER

Consurnac16 oorrenti 0'80 peNatee
El local rala froto

elln••n••n••n•n•n••n

•••nn•••n•n•nnn••n•••n•nn••n••n•n•••••••n•

Debilitat nerviosa

:odia en azur'.

ESPLAI

EL REY
DE LA PISTA
p.„ av
¡liare Reyd
Esclavos de la tierra

Sifl l is

rpuesp,u Oeres.vafej:
sang c o s o s ( tilaasg5aur.lo,side.), leeosa ce 1 Be e ...
humors,
loses, enteras, acné, urtIcaria, ¿te., malaIlles que enea per causaguarellen
es
que
slguln,
vida o infeccions de la sang, per Cr5Miques I rebela
de85151 anal) les PIndoles depurantes del Dr. Soltra, que sÖn lalamedicactO
rentasen, 'copurativa, ideal I perfecta, parque actuen regenerant la saLg,
resolent en
menten toles les energies 00 iforgainsme 5 fomenten la salut,e l:CM
de leo
por talas lotes les tlicere3, lla g ues, grana, fortInCula. Manu
Mucosos, nigua& del caben. InflamactOns eo general, ele., quedant la pell
neta I regeneradta el Cabell PrIlant 1 ospea, I no aelza en l'organtsme somahl del passat. Venda: 6'60 piraras
nirnzioutrennac,i. (manca de vigor !asna» Polluelam.
espermatOrrea (perdues . cernimos).
debilitas multi.
Cansament mental, pardo" de m•raria, maldecap, vertlgens,
lar, radial. corporal. tremolo., pa.pitaclons, tramara n•rvlosoa de la dome
5 lotes les manifestaciona Ce la 11141.11. 31Länta o eagotanlent nervIds. per Mels Papielca I rebeis que eigutn, es guareixen aviar 1 radica quent andaun
alunen
Manato potencNie del Dr. Solada mes que un medicarnect to' ra
espeelalment
asaencla: 2 5 cer v al:, medalla 1 tot el sistema nervMs. Indicats
1 50115 ;masa anys,
asgo ato de la /eventut per tMa mena d'asemos
per recueerar integrament toles les funciona I conservar fine a Pedrea:1
veltes3 sonse vtolernar l'organisnne. el vi gor aerual proPl de Pedal. Venda:
6'60 pessetes naire.
VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIAS D'ESPARTA, PORTUGAL
AM
o debtlltat nerviosa. adreCA
A y te.- Tots els pacient' de' lesrelaurinaries
Patit-se 1 trarnetent 050 pessotes en iegella per al tramilla/ g, a
talaron 50781, rebela
afleines LabOratorl locatug, canee tan, 16,
gratis un (Libre ezplIcaltu sobre l'origen, desenroUlarnent. wad,
ment 1 guariment d'un:este, enmantes.

TODO LO CONDENA

Diversos
CORBISEA. entre • untan«. a Artu•
LA EPOCA DEL BAILE
adua atonto in

,o(iren:r%

sesea manifestaclonst uretritis, presuntas,
°equina, ctatItls, gota multa:, ele.. de l'home.
1 y ulvitha valoilla, Matritia, ~trilla, Estilla, aporins, flulsos, etc., de la dan, per
erontdues i re p ela cine Metan, es guareixen aviat 1 radicalment amb els Ca.
zeta del doctor /Nitré. Els tasloilo es guareixen per ells sols. sense IMeernons,

CINE RAMBLAS

Matinal, 10'30; larda, continua de 3 a 9: 1TORNEIG DE FUTBOL
nit, 9 . t5. IrrrmIssibletnent darreres
Anal, Almena., • lee 3'15:
prole/N. 10ns ele

naves

GRAN TEATRE ESPANYOL

Vies urinaries Itenorrégla

NEGRO

sports

Corras Rey, al. Cortes, Barernas, J. Parceló, P. Campos, Gaiasii, e: flamea, Gago
31. DaiSrm, L. Vidria, A. niego. A. Morir

LAS MUJERES DEL ZODIACO

Proa de sefrir InOtIlment d'aguaste a mala,uSa descobriment dale
nana, graves al

FanlaSIO. - "Te quise ayer".

neeer". "El húsar negro" 1 "La ila.

Trimmt de Guat./ Frohelich en
MARGARITA CARBAJAL
Lo que sueñan las mujeres
CARLOS GARRIGA
nauta, dilluns, Carme Raid en NO SEAS
CELOSA. LIllan Harvey an
PACO GALLEGO
YO SOY SUSANA

MAS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - INDICES

DEBILITAT NERVIOSA
VIES UMNARIES

alar/h

O, media".

de

a4A9 DE 8.700 PAGINAS

-11.11114re -Riera)

Casa fundada Ce 1575

Fämina. - "Trlangulos de fuego".
Freooll. - "Se ha fugado un preso",
- Falsa aeusaelón" I "Elliellenta dólaEslr ana de la colo-sal pioducch) Foz,
res una vida".
en eapanyol
Goya. - "El agua en el suelo", "La nouniversitaria" I "Dime quien eres
tu".
per Catalina Barcena, Lluis Alonso I alona Ideal. - » una vida por otra". "La feliMarta
cidad no es el dinero".
'sil.
nies:
Irle. - "Santa", "EI tallo Improv/sado"
- Los tres guapos del batallón".
HUSAR
Kursaal. - "Cupido de uniforme" ~Intima larda). "El negocio ante lodo"
per Conrad Veldt
I "El diablo se divierte", en espanyol.
Dilluns: LA VIUDA ROMANTICA, en Laletans.
- "Barrio chille". "La vritud
espanyoi, raq ATIPLA Barecna
quebrantada", -La tuve en mis brazos"
ROMANZA HURGARA
1 "La locura del cine".
per Hose Barsony
MaJestle. - "La melodla prohibida", en
espanyols -Alias la eondena- 1 "La
prometIda Ile mi marido".
Marina. - "Su Ultima pelea", "Haciendo
de las suyas" 1 .. E1 gran desfile".
••••••nn••n••n•nnn••nnn••n••n•n•••n•nn•••••
Matropol. - "La venus rubia" 1 "Mons.eur. madame 1 Bine%
Mundial. - "El hijo Improvisarlo", en espanyol; "Todo lo condena".
Rambla del Centre 1111 - rol 110711
Monumental. - "Jinete relampag0", "Una
,\a ui; COMICA , REVISTA I DIBUIXOS
vez en la vida" I "Guerra de valses"
AAAAA ANDOLOS COMO PUEDEN,
- "La gran jugada" (dnicament
deliciosa comadia d'aventures, per
larda). "Reponer detective'', en espa•
liaqUel Torres
nyol, 1 "A la sombra de los muelles",
en espanyol.
Nürla. - -Con música y astucfa", "El
grandiosa superproducc155, amb Edsendero de la gloria" 1 "Escaladores de
mund Laus', Victor 51acLaglen 1
Sil cumbres".
Itlehard Arten
Nana. - -Una vlda por otra", en espa(Resma continua)
nyol; "La 511,1 del regimiente" I -MeI
5, 1' uiul'lsia abeali
OISUIXott SONORA

*comes socis d'A de Cultura musleal

MARGARITA CARBAJAL

CAE,

tre-

balla foreals".
Meletata. - Tarda: - Lulsa Fernanda" 5
"Los gaiilanes"; :lit: -Dona Erancls-

revIstoS d•

40 PALACE
MeSISe de ball
alma notiorlo, llernrat
de Moralas 1 Asen, T55iirttrs A. !Ale,
La Pauló de la larda coneneara
reStrens de l'entrames de losen Palomo
1 . 1 mastra Gal HM, NURECILLA8 DE
VERANO. Peina, dill»ns, a les 1015 Mi,

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916
BRAG U ERS REGULADORS
per a la retenció absolu t a de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixz cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models modert::
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacionz
de l'esquena
pràctica
sen la millor garantia
Mis de 50 anys de

Barcelona. - Tarda 1 nIt: "Ilay que ser
CISMA - Tarda, segon arte de "Las tentaciones"; MI: "¡Al pueblo, ;Al pue-

PALAU DE L'ESPECTACLE

ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA

?III de B. earcassona

TEATRES

ueznnaona

TEATRE POLIORAMA

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

"Ortopedia Moderna"

La viuda romántica

LAS TENTACIONES

Director Gsrent: Lluls Campal
Av/11, alumeuge, tarda, a les 430. I nit,
a les tole, (marta I einquena representa •
cid de la grandiosa rellela d'exIt insuperable

En Camiseries i Establiments de Gèneres de Punt

Programes d'avui

LA LLAMA ETERNA

1

Prop de Sandovv, punt estratffgie de
En el segon acta de
Villa de Wight, es procedeix actualment a efectuar experiències interes1 la grandiosa revIsta
sants per tal d'arribar a dirigir, amb
ondes radioelectriques únicament, un
torpede de dimensions colossals. Es
Nil, a les 1015:
pot guiar la Máquina de . guerra
Manual, a le, II, 1 pla tarda. 350 I 5'5
2 2,5 OSuib nhposl: CURIOSI:AL PUEBLO:, ¡AL PUEBLO!
des de la Costa o a bord d ' un creuer.
pels mateixos adisles de la la y ad. El, TATS MUNDIALS. DIVERSIONS NAUTILa velocitat del torpede es de 1,111.5. per la /. 5-nynieta Isabelita Her nian - QUE8. NOTICIARI FOX SONOR,
paroa 1 inlern
EleccI5, 5 1e MIS,
quasi 50 quilòmetres per hora. Una des. Denla, dilluns, tarda, a les a15. frt,s
060 mes., Eeptura 1931. VIATJANT PER TUNISIA
topada contra les parets del navili o Bulaques a 1 pta.; senda!.
DE UN
PADOY, LO MEJOR A
LAS TENTACIONES. Nil. a les t(1.175:
una espums eléctrica que pot provo- 1AL PUEBLOS, ¡AL PUEBLOS Es deSpal• CHICO. all, de 555 a 1 inmutada, sessiO
continua, salen!, 1 pta.
.5 5 101, estrella
car-Se a distancia produeixen Implo- na ala erill15. 5
51e L O S CHICAS DEL RING
sió de la maquina de guerra.

fermio In ejemplar eduPplete
del

orma e

Avui, tarda. de 5 a 8:
OARRER TE Off MODA
DK LA TEMPORADA
duran! el qual, seguint el seu tradicional
costum, la birerció obsequiara .irnb zarrtpany el Sed disilligil publIc

CINEMA

COMIC

LAURA PINILLOS

Companyia de

UNA EXCLUSIVA

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT

C©LLIIIL ù'

EL MES FRESC DE BARCELONA

Vegeta LA

Avul, dlumenge, tarda, ele 5 a 8:

tinemes

diumenge, tif /Tia, a los quarre:

ELS SENSE PEINA
DAVANT EL MICROFON

RESTAURANT DEL PARC

EL

Cia. de revistes del Romea, de Madrid
Director: Viceng Matara

TORPEDE GEGANTI DIRIGIT
ONES RADIOELECTRIQUES

Java

Fiorelle

Esplendld Jaral profusament illuminat

PER

MAI LLOT

1 OIL
ESTRENES
3a4.1 .111,nu alibtol, ¡Al puolialol r doblo

Awil, Munten ga , i O da, a le- 145, Se,SIO Barcelona. - "santa", "El »neta buen.
uniea numerada, a les dos quarts de le;
can" I "El hilo ImprovIsaao".
loan. - "Congo" I -Guerra de valses".
ECLAIR JOURNAL
Bohbme. - "Felipe Derblay". -El Silo
ALREDEDOR 0£ ACROPOLIS
prcongo" 1 -.A Batacazo
(Califa Magica,
Bohemia. - "Tierra de discordia"' 'a/Huyi. I " La cruz y la espada",
mus' eas. pilál5lo
LA EMISORA FANTASMA
antb reperiori de r locati s rompletament
Osborne. 1
non. Diera, debut d'ELOISA ALIDENIZ 1 per lia:p l'Orbes I N- n-2mm
Broadway. - "El amor y la suerte", 1
PAQUITA DOMINGUEZ
"Parece que fue ayer".
ZAREWITCH
CapHol. - -El nadie se rinde" 1 "Olmo.
na es as1".
delicada opereta sentimental, versió alemanya, musica de Eran. Lehar, magan Catalunya. - "Aves sin rumbo".
oreada. de la gentil estrella Marta Eggerin Coliseum. - -Pescada en la calle".
1 llana Solanker. 1 George Alega:idee
Comidia. - "Corno nl tne deSeas", "Yo.
luido voy" 1 "Arsenio Lupia".
Preus: sessió única numerada, 2 pesse- Comtal. - - La gran jugada", "Repeler
us; nil, especial' 0'80 pesse/es. I proledeleCtiVe", en espany01, I "A la sombra
rencia, 1 pta. Ullotis vinenti JUVENTUD
de los muelles", en espanyol.
AUDAZ I SU ALTEZA LA VENDEDORA, Delicia". - "Des caballeros de frac" 1
per 51 irle Bell i .Nib e rt Preleart
-Enire la eNpaaa y la pared".
Diorama. - -Cabal g ata", en espanyol.
"El rey de la plata" 1 -51nel/debas cara o cruz".
Diana. - -Una aventura hlpica", "El
dOPS
a'a0 1 6 larda,
.na
" 1 "Carceleras" en esPanYol.
1',..i11,1:ya0511
/ t o no:
Espial.
- "El rey de la p'15151", "Escla.
SPLENDID
vos de la tierra' . i -Clviemo", en esREVISTA PARAMOUNT. LA NOVIA
DEL LUCHADOR 09,1111(.3). DIBUIdo Com. 217 • Tolatea 20418
Entena. - "Decepción" 1 "La Isla de las
XOS I PESCADA EN LA CALLE,
Aval, larda, sessla comilona de 335 a 8,
;dinas perdidas".
per Sl.vya sidney 1 George Raft.
del gran tan de la superpro- Etrieleior. - 51. el amor" (Únicanerrer
dia
/mueres prolecrions
Quedó al. G. al. en espato/ st
diem tarda). "Su recompensa" I "Eseandalo en Budapest".

!out,

avraseweauweaeniaoilardohe

UN

CAPITOL: 1045 malf, dues sesslons 315
1 6 tarda I 945 nit. "Bi héroe se rinde"
I Slonone es Sal", 1.11111ms. - Los conqialsIMInrea" . - CATALUNYA: 11 mall, dure
sessions 330 l 6 tarda I 10 fill: "Ases
All! nimbo". COrnica I itocumental. - KURSAAL: 4 larda I 0' in sil, "Cupido de uni,
l'orine" lunleament larda), El negocie,
ante todo" 1 "El diablo se divierte" DiIluns, -El rey de la plata". - PATIIE
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Circ Carl Hagenbeck SALONS CINAES

TOTHOM A CASA
Es diu que el "Radio-Journal", TEATRE
«relatan 186111
que és una asociació radiofònica
Bardom
Companyla
tuca, est à a punt d'organitzar
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dlumenge, funcionaran AAAAA los arablat, llego. Rad: Petritzol, 18, antlg.
atraoolonA de a a 8 larda, l de Id a 1.35
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almele-11141111a. Illervol reciclar C.adia-Larrani. Servel setmanai Esecelona-Cartagem
Deleneld de la Com pactada a tota ele Ports

SASTRE'
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a pailm, de 15 a 18 pesetas. Ea fan reformes. liad: Sant Antonl, 61, Interior
(tocino a la plaga 64 la WIloaraltat)

'

UNAS DEL VALLE

faSa tOrrel amoblada, eapac nombroc1
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