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La represelltació Uns segrestadors—des d'ells Reanenatge a Boyo Villanova
El pressupost de la ßeneralitat
proporcional vestits de guàrdies d'essalt--

Manifeataeions del Conseller de Finanees

Com a única resposta a la demagògia blanca que avui tracia Catalunya
per servir-sers, el Govern de la Generai g as treballa serenament, per be que
anib iota fermesa, a l'obra magna d'estructurar la nostra patria de forma que
sigui torta contra els seta enemics exteriors i interiors. Entre altres mesures
en estudi, es oportú recordar que existeja la d'implantar-hi el sistema proporcional en materia d'eleccions, d'acord
amb les exigencies de la realitat catalana del moment.
No ignorern, certament, els perills i
els inconvenients d'aquest sistema, i
com, segons quin sigui restas del país,
pos. determinar una complexió malaltissa deis parlaments j corporacions que
resuitin massa trinxats i sense consistencia. Pera aquest inconvenient, enorme en paises on el matis es confon gaisebe amb l'individu, per una saturacia,
gairebe direm una putrefacció de la
cultura política, no pot donar-se a casa
nostra, on les tendéncies encara s'apleguen en dos sentits «una manera molt
decisiva. Nomas un regun aesurd de
majoria i minoria úniques podria degenerar la nostra vida pública en divisió
interna de sartas que, na podent éster
mes que conglomerats de gens diversa
de carácter, encara que uniforme de
tendencia, salan d'agrupar al carrer,
per pader penetrar dins l'atea parlamentaria, i sorint es china el cas que,
junyits per força dins les corporacions,
esbraven pica baralles a la via pública,
am)' esident perjudici de tots plegats.
En canvi amb la representada proporcional, és dins el Parlament, la corporació, que es coordinen els grups diversos. Llurs evolucions sen parlamentarjes, i no han de mancar a les lleis
de la conveniencia del país per cap de
les consideracions forçosament demagógiques a que fatalment conduela la política exclusivament forjada per carrers
i placea Ni les discrepàncies representen asierres, ni les coordinacions són
forçades i mis duradores del que convingui.
1, rnirant de esta a la vida de cada
partit, la representada proporcional
permet que els programes siguin més
sincers i mis concisos i la vida collectiva menys enfarfegada i vacillant.
1 això té una suma importancia en una
terra novençana com Catalunya, on. bons
o dolents, els .partita As les (Meces
escales de ciutadania que existeixen i
de liar vida depin la moral politica i
ciutadana del conjunt del poble. I sense
una perfecta salut en aquest sentit, no
será mai possible de crear una patria
que signifiqui un perfeccionament apreciable, ni una realització continua de
les ambicions que justifiquen la seca
voluntat d'ésser, contra tots els seus
enemics de das i de lora.

s'apoderen d'un fabricad

per al segon semestre de 1934

Li demanen 500.000 pessetes Je reseat
que després Ibón rehabilita.. £100.000

Ahir al migdia els periodistes que
fan informació a la Generalitat estigueren a saludar el conseller de Finances, scnyor Martí Estere, per tal
de parlar-li del nou pressupost de la
Generalitat, que és el primer basa l
en els recursos traspassats.
A les preguntes dels repórters, el
senyor Martí Esteve va dir-los el seguent:
—Tal corn us havia promes— diloé us facilito avui un resurta per
capit a ls, dels pressupostos «Maressos i despeses Ilegit al Parlament.
Els propòsits que amb relació als
pressupostos he anal formant dença
que estic al davant d'aquest Deaartament de Finances, i dels quals us he
parlas diverses vegades, s'han anat
complint sense excepció. Jo no volia,
per exemple, fer una presentada formuläria del pressupost per acabar
acollint-me a la facultas de prorrogar
l'anterior. Quan he cregut necessária
una prórroga, ho he manifestat des
del primer moment. En canvi , im sabeu que des de fa temps estava decidit que per al s -e ron semestre daquest any hi llagues pressupost nota
Per qué? Perqué les variacions que
s'havien anat introduint a l'antsrior,
durant la seta vigencia en l'exercici
de 1933 i durant les dues pròrrogues
trimestrals, ho aconsellaven a sobretot, ho feia indispensable lo incorporació a les finances de la Generalitat
d'un recurs tan important com la
contribucia territorial, la contrapartida de la qual en el pressupost de
despeses venia representada per serveis Oan capitals corn els d'ordre
pública justicia, assistencia social, etc.
L'augment en el pressupost dingressos — continua —no ve determinat solament per la inelusió del producte de la contribució territorial, sinó per alunes conceptes relacionats
amb aquest mateix recurs , a part l'increment que han de tenir mitres conceptes, coto el de segells ¡ pagarnents
de la Generalitat, rendiment de serveis públics, etc.
La valoració neta de la contribució territorial va ¿star, con secosdareu, de 43.186.522 pessetes. La meitat seria, doncs, 21.593.26t pessetes,
perú cal afegir-hi els cal-reas a favor
dels Ajuntaments, que cal afegir a

l'esmentada quantitat i que figuren,
naturalment, també en el pressupost
de despeses, 1 cal tenir en compte
també les valoracions de serveis, que
excedeixen ja avui de la valoradas
territorial en 931.134'62 pessetes, i per
aixd entres: que hi figura un capital
per traspàs de serveis xifrat ea
5 000n00 pessetes.
El projecte de pressupost és ara
a la Comissia Parlamentaria, i compto que es podrä començar a discutir
al Parlament dins aquesta primera
quinzena de juny. Ningú no podrá
dir, em penso, que es tracti d'un
presaupost formulari ni «una discussia apressada. Pensem que el projecte de pressupoatos de l'Estat, que
havia de comentar a regir el primer
d'abril d'aquest ama fou publicas a
la - Gaceta" el dia 2 de marC.
Això és el que volia dir-vos el din;abre passaa peras ocupacions urgents
em privaren, com saben, del plaer de
parlar una estona amb vosaltres. Des
d'ara us puc afegir que el pressupost
Per a l'exercici vinent será presentat
al Parlament, si jo segueixo en aquest
;loe, abans del primer de novembre,
tinc la ferma esperança que en aqueHa data es podrá afegir al Pressupost
d'Ingressos lumport dels drets reals
i segurament deis altres recursos pres.
vistos per l'Estatut.
La valorada dels Dreta Reals—segui dient— está avançadíssima, i ere
plau dir que si en la seva discussió
en el si de la Comissia Mixta alguna
diaris han parlas de dificultats, no
prengueu aquesta expressió com a
sinenim de topada o diferencies irreductibles entre la representació de
l'Estat i de la Generalitat. Les difia
cultats eón de carácter tecnic i degodos a la complexitat extraordinaria
que comporta l'impost de drets reals.
Davant el projecte del Pressupost
actual —acaba—, cree que pedem sasisfer-nos legitimament del gran pa,
que ha donat la implantació de l'Es.
tatua i davant el Pressupost proper
espero que podre-un afirmar que el
pas s -e mi definitiu.

Dilluns, a dos quarts de cinc de la Creus es posit instintivament les
matinada, dos desconeguts llogaren mans a la butxaca. Un dels guardians
el taxi número 55033, propietat de l'amenaqi amb la pistola posant - la - hi
Joan Ros, que condueix un altre xo- a l'esquena i dient - li que dispararia
ier, pesque els portes a Badalona.
si de cas es tornava a posar les mana
En un carrer d'aquella ciutat pu- a la butxaca. No servi de res que
taren al cotxe dos desconeguts mes. digtressin que tenien fred. Els privaAleshores digueren al )(oler que els ren, ádhuc, que es passegessin per
portes a la Conreria, on trobaren un la co ya, dins la qual feia molt de
altre individu. Llavors es trigueren gfrreocIsseis. eslava plena de rates molt
les pistoles í obliguen el xofer a deixar el volant. 1.1 robaren tota la doL'auto del senyor Creus, amb
cumentada de l'auto, la gabardina
aquest senyor a dini i altres, es dirigí
la gorra.
cap a Barcelona passant per Horta,
Un dels desconeguts es posä al yolaut i guiä el cotxe fins prop de la ort l'obligaren a baixar i a entrar en
Conreria. Baixaren a una co y a, on un estalle per telefonar a la fabrica
ficaren el xofer i li taparen els ulls dient que no passessin ansia, ja que
amb un mocador. Al cap d'unes ha- afers particulars impedien d'arribar
res sea pogué treure, i es troisä amb allí. El senyor Creus anava acompa- La presidencia del banquet d'home natge nacional" a Royo Villanova.
dos subjectes, els quals es trohaven a nyat de dos dels seus segrestadors Horn hi reconeix els senyors Benavente, un dels germans Quintero i
Durant el viatge, apuntant-lo am)'
l'entrada de la caya, amb les pistoles
Eduard Marquina, autora teatral, que solen representar sovint les seves
a la mi, per tal d'evitar que se n'a- els revòlvers i estant custediat pels
obras a Catalunya
del taxi. proposaren que firmes un
nes.
Li digueren que no s'espantés. puix xec de soo.coo pessetes per tal d'aque no li havia de passar res; que canseguir la sera Ilihertat. El segrestingues paciencia, que Ii tornarien tat s'hi oposa í els feu veure que
l'auto i fins Ii donarien diners per- entre tots els /sanas on tenia compte
que se'n compres un altre.
corrent no arrihava a tal quantitat
Després d'unes hores hi foren con- i a mes que una suma de tanta imcluits dos presoners més, els quals parta/Ida criaaria l'atencia, ja que
no creuaren un sol mot amb el xo- eas hancs no estas-en acostumats que
fer fins a la una de la tarda, quan fas treta d'un sol rop.
els que els vigilaven se n'anaren, desReaatejaren i cnnvingueren que
ares d'ordenar-los que no es mogues- donaria ton non peasetes. La firma del
sin de dins de la co ya fins a les tres xec es faria a casa del senyar Creus,
i que en sortir-ne no diguessin res a Ali-Bey, ti, on es nuedatien das deis Dimiteix el president de la Comissió Mixta de traspasningú del que els hacia succeit.
seareatadors vicilant la casa i ell tanVa passar una hora. Aleshores s'a- e at en tina habitada, fins que aconse- sos, senyor Puig d'Asprer,
es dona de baixa del
treviren a sorti de la cova. En no guissin els dinera
veure ningú, deciditen anar-se'n a
partit radical
Els desconeguts amenaçaren el seBarcelona, amb un auto de lloguer,
puix que encara tenien diners per a nyor Creus amb matar el seit fill i el
Hein de recordar que els acords de
pagar-lo. Aleshores digueren al ao- xofer, els nuals tenien segrestats, si
la Comissió Mixta de Traspassos lins
jes que havien estas victimes d'un par!ava o leía cap senyal.
ara
tenien carácter executiu. L'acord
52
L'auto del senyor Creus es cfirizi
segrestament I li explicaren el que
referent al traspàs de!s serveis de
al seu domicili, i en pasear pel cartee
els havia succeit.
radiodifusió fou pres per unanimitat,
A les set del mata tal com té per de Bailén va do n ar la casualitat que
de manera que no lii ha excusa per
costum tots els dies feinen, el se- el xofer de la fábrica, el qua l rona rebutjar-lo: el votaren eis repreduia
el
nimia,
en
acure
el
co s ae del
nyor Josep Creus i Vila, propielari
sentants de l'Estat i els de la GeneraEL PRESSUPOST PER AL SEde la fabrica de teixits Successors de set/ principal cretrui que l'havien
litat.
GON SEMESTRE DE 1934
Aquest moler s'ano-ter:a Joan
Francesc Vila, la qual esti' instaliaL'acord,
pecó, contraria el Govern,
El resum per capitols del Pres.
Sala.
da a la carretera de la Verneda, núque deu tenir compromisos amb alsupost, al qual va fer referencia el se.
mero 214, es dirigia a la dita fábrica
El xofer va asidas-, i els atracadors,
nyor Marti Esteve en la seva comer.
gun dels partits que el tan servir de
amb el seu auto, marca Fiat, núme- adonant-sen obligaren el sensor Creus
sa m'ab els periodistes, és el seguent:
titella, i torna l'acord a la comissió
El passat diumenge, a les sis del mata en senyal de disconformitat. 1 encaro 48996, acompanyat del seu fill Jo- a qué u fes un senyal donant-li a ensep Creus i Pärnies i del xofer Gaie- tendre que no succeia res d'important. les joventuts 'dificil:traes de Cataluma ra hi llagué alguna cosa mas. El cap
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Veient com el xofer Sales seguia per- afiliades a :a E. .A. 1. basara de cele- del Goteen va rehilar el clau censutä Carvajal.
En arribar l'auto al carrer de Puig- seguint l'auto, decidiren que ei senyor loar un Cenares regional als voltants rara asprament els represeatants
Ordinari
Extraordinal
cerda, des don ja es veu la fábrica, .reus el crides i el ies entrar a lauto. d'Harta, a/ lloc conegut gel "Forat del l'Estas que havien votat l'acord i dusels interposà un taxi, que era el
El xofer ho Ida, i es coba amb els Vent", darrera d'una muntanya d'aque- gué que l'Estat no estava prou
Pessetes
Pessetes
que fou roba: al aojes Vicenç Sa- atracador,, els quals Iamenaçaren amb lla barriada. Naturalment, abans circu- representas a la Comissió.
les. D'aquest darrer cotxe baixaren les pistoles, ient-lo estar quiet.
laren les ordres clandestines per a ceAquesta actitud arbitraria i altaRendanent del Patrimoni
236.233't2
dos individus vestits de guardias d'asSembla que els atracadors c o mença- lebrar-lo.
Ingressos «Institucions i Serveis de
sala e:s quals obligaren el senyor ren a tenis la sensació que aatracament
Dissabte a la nit, en ¿cese, comen- ment vexant no podia pastar desaperla Generalitat
cebuda per nalgar, i especialinent ges
4.872.54019
Creus a parar el set/ cotxe.
començava a complicar-se, i decidiren caten d'arribar molts delegats de di- alludits, la majoria dels quals ocuRendiment de Serveis públics
.
2.793.750'—
De moment va creure que anaren
deixar-ho correr, acontentant-se amb versos pobles. La policia, que ho sabia, pen C iLereCS importants, designats pel
Aportacions de Corporacions
requisar-l'hi, i demanà als guardias apouerar-se de la cartera del senyor els espera a les diverses estacians des
que,
mateix Govern Samper. No és es3.147.92e6a
que el deixessin anar fins a la fábrica Creus, en la qual hi havia unes 25u pes- trens, i a mesura que anaven baixaut trany, dones, que el diputat radical
Imposicions
9.370.000' i un cop allí els el lliuraria. Es tro- sett s.
del tren els anava detenint.
Participarle
i
recirrecs
en
tributs
púsenyor Puig Sl'Asprer hagi ditnitit
Avui sembla que es el día escollit pel baca tan a prop de la fabrica que el
Lo arribar a Harta, obligaren el seA les estacions h¡ havia afiliats de
lales
i
recursos
municipals.
.
.
8.872.63368
la
presidencia
de
la
Cosolament
senyor Tornee i els seus per posar en
ges els vejé i lOadra durant una nsor Creus, aixi com el seu aorta a Barcelona, els quals havien de teme missió Mixta, sina també el carree
Contribució territorial
23028.399.39
circulació els famosos autobuses. Ahir estona.
auandmiarao, i aleshores els atracadors cura del - sea allotjament i de dir-los el de director general d'Administracia i
Traspàs de Serveis
hacia «arribar a Barcelona el senyor
Oc on s'havien de reunir l'endemia
Els dos guardes Ii digueren que dssaparegueren.
Reintegraments
i
altres
ingressos
.
allagi separas del partit radical, en el
589. 705 ' Vachier, pera no sei va veure. Eis colOperacions de crecEt
senyor Creus llega un taxis, i
La contrassenya per a conéixer-se era qual lela molts anys que militava.
7.500.0e0'-•
ates, pera, van arribar. San de la So- no hi podien accedir. Aleshores feren seEl
n'ami
a
denunciar
el
iet
a
la
policia.
la seguera; el que venia a Barcelona
mua, de Bilbao, de color verd fose, un senyal a un dels individus que Aixa> mateix van ter el sea
La decisió del senyor Puig «AsTotal
pessetes.
•
,
fill i l'altre havia de portar un Mara ja conegut ; el
56.311.188'—
anava
a
dios
del
taxi,
el
qual
en
7.50
0 . 00 o'-.
tusas lavoarnb el sostre gris i vells, inca semxofer la delegada del Nord, i el ato - que l 'esperava tanib :lluvia de dur un prer ha estat comentada
blants als que la linia Roca pos à en cir- sorti i ob/igä el xofer a entrar a fer dela taxi
els catalanistes, que
rablement
entre
PRESSUPOST DE DESPESES
a la de l'Hospital.
altre, lambe conegut, i local, a la ma
culada abatas darribar-li els de la linia l'interior del cotxe. Un dels suposats
Com sigui que de les deciaracions dreta igualment. 1;11 cop coneguts ha- aprecien el contrast entre la conducouárdies va asseure's damunt els geta de lea-radical i la d'altres catalans
del Parallel.
ietes pels segrestats es dedui guislculn vien de canviar unes mases targes, que es porten pitjor que els mateixos
Ordinari
Extraordinan
nolls
del
senyor
Creus.
L'altre
desLes linies que volen posar en circuque pocha contribuir a aclarir els jets, trencades pel mig, les quals havien
radicals pel que toca a Catalunya.
latió san les de Sants Poble Nou, conegut agaia el volant i prengué la uns agents de policia anaren
Pessetes
Pessetes
a la fábri- coincidir.
El Govern Samper s'ha ajupit a
Port Franc - Drassanes i Plaça d'Es- direccia de Santa Coloma.
—
La policia en Na detente nou, els quals declarar la guerra al catalanisme; per
Durant el trajecte foren seguits ca a practicar una informada. Resulta
panya - Sant Andreu i Verdun.
Presidencia
66o.792:02
12.000'n
que tuts els treballadors lii havien cn- passaren a la Comissaria General d'Os- ara ja pot haver observas la reacció
Es dio que eis autobuses aniran pro- pel taxi.
Parlament
de
Catalunga
277 000'-..
dre Public. Diumenge, a les sis del Malí, que s'opera a Catalunya, reacció la
Una infinitat de vegades van estar trat normalment.
tegits per individus sospitosos, pera els
Justicia i Dret
loe ood--.
1.489.208'98
A la fábrica del senyor Creus no hi que era l'hora assenyalada per a la ce- intensitat de la qual no és pas ell el
policies municipa/s i els del tràfic 1 la a punt de bolear, i una de les vegades, ha cap conilicte. Se sospitara
Governació
r9.028.r6s'i4
450.000'-m
que
un
lebrada.
del
Censas
regional,
la
polimes indicas per a preveure-la. Eins
polida de la Generalitat han rebut or- trobant-se ja a la carretera de la individu que fati acomiadat fa uns
Finances.
50.000'-*
2.043.98277
cia va asuntar un servei de vigilancia ara cap Gotera de la República no
Conreria, si no haguessin topat amb
dres molt severes.
Cultura
3.283.74 21 3
quants mesos hi pagues haver pres que tenia per objecte sorprendre els havia intentas res contra l'Estatut i
Els autobuses na han estas sotmeses un filas s'haurien estimbat.
Treball
337.700'...
520.000,-n
part.
E,
demostri
que
el
dit
individu
assistents a la dita rcuniú. Eti efecte, l'autonornia. Aquesta trista gläria esAdonant-se els que avaven al taxi
a la inspecció de l'Ajuntament, com és
Obres Públique
3.689.81376
hasta sortit de casa seca a les deu del així que estaven a punt de celebrar-la tas-a reservada a la mediocritat lamenee rizar abatís d'ésser posats en ser- que el qui guiava l'auto del senyor mati, i que, per
Economia i Agricultura
2.815.6(13'13
350.000'-.
tant,
no
hi
havia
pogut
presentaren
la
pulida
i
una
seccia
s'hi
table
del
senyor
Samper,
minascul
es.
Salsitas
vei. de manera que es pot dir que serä Creus ho feia molt malament, un intervenir.
756.6tede guardies d'assalt i detingueren els cola d'amen del senyor Gil Robles i
Assistencia Social
dells trasllada i agafa el velarla
Un servei campletament facciós.
8.011.120'23
El taxi robas fou Cobas a la carre- cangressistes. Alguns intentaren fugar, de la Liga.
Obligacions de caräcter general i cha
Coro es por pensar, hi ha gran ex- D'aquesta manera arribaren a la coca,
cumstancial
pectació. Les autoritats. pecó, es mas- an obligaren a baixar del cotxe el tera de Santa Colonia, i conduit a la pera fiaren detinguts després duna perMadrid, 4. — El senyor Puig d'As5-859.017'89
secució
escabrosa
a
través
d'aguces
Comissaria
¿'Ordre
Públic,
on
es
prenObligacions
procedents d'emprestit i
prar Ila facilitat arta la següent nota:
tren malt tranquillos. seattres que la fi l l del senyor Creus i el xofer.
altres operacions de erais
•a
erta no té cap impastancla.
"En vista de la disconformitat del
Uit cop a dais, el fill del senyor gueren les marques dactilars, per tal de camps j muntans
6.533431'9S
veure si es podia descobrir quelcont
En foren detinguts 52, i tots ells Con- Consell dc Ministres amb l'acord de
de referent als qui hi havien mutuas i duits a la Gotnissari General d'Ordre la Comissias aliara de Traspassos de
Total pessetes. •,
sa.3rat88'—
l'havien guiat.
Serveis a la Gcneralitat de Catalunya,
Els foren trobades credencials per a relatiu a la cessias a aquesta dels serE l come del senyor Creus lau trobat,
tumbé, a Horta abandonat, i 11¡ trobaren assistir al Congres, ultra rebuts produc- veis de la radiodifusió, i de la devolitun rifle modem a/1M una gran quanti- te de cotitzacions i altres documents.
cal del propi acord al president de la
tat de municions.
I.a policía va practicar diumenge a dita Comissia Mixta, el sens-or Josep
El cotxe tenia una l'arme al mator,
la tarda un escorcoll en una casa e is aig daNsprei. ha presenta , la ditniss
demés, el número d'aquest de la part Satis Gervasi, que és el chanicili d'un ala de l'esinentat arree de president,
lavantera eslava arrencat.
dels desasistas, ui,m fou trabada tota la i del de director general d'AdminisEl senyar Creta digné que en l'auto documentada, que fa referencia al Cort- tracia i s'Ira donas d ur baixa del parhi havia uit altre rifle i que els unifor- ares que havia de celebrar-se, ultra car- tit radical."
mes dels guardies d'assalt fosen INn- tes i adhesions d'algunes entitats extreçats a la carretera, pera que no sabia mistas de les poblacions que no Iui poINTERESSANTS MANIFESTAon.
gueren enviar delegats. A l'esmenta t doDespees d'investigacions loa sabut micili és oil es rebia tota la corres-K:1- CIONS DEL SR. PUIG D'ASPRER
que a niitja nit foren trabades les guer- dencia.
El senyor Puig d'Asprer, interrogat
reces 1 les polaines que portaven els
La malaria dels detinguts portaven sobre les cames de la seva dimissió del
ala anaven disfressats de guardies de manilles !sienes ile queviures, la qual earrec de director general d'Administraseguretat. Aquestes penyores són anta- C ' 'Sa els donava aires d'excursionista o da i President de la Comissia Mixta de
gues i mal t usades.
de persona que va a celebrar una ba- Traspassos a Catalunya, així com deis
Tals els segrestadors pariaven en cas- sada.
motius que l'han obligat també a dosella, i eren jotes. Els que estigueren
Dels cinquanta-das detinguts nomas nar-se de Santa del Parta radical, ha dit
Je guardians a la c osa de la carretera n'In ha dieses que fingían antecedents. el segiient
de la Comerla, a dos quarts «onze del Tots ells sin malt joves.
—rodea afirmar categaricament la
mata començaren a donar mostres
Ahir al vespre continuaven als cala noticia. He dimita el arree de director
gran nerviositat, i uns a altres es pre- hoscos de la Comissaria d'Ordre Púhlic d'Administrada local ¡ el de Presiden
guntaven si havia fracassat el top; osan els 52 detinguts a la muntanya del "Ea- de la Comissia Mixta de Traspassos a
sigui .tue el seityor Creus, fill, tenia rat del Venta
Catabinva, i mis encara: male donat de
un rellotge de palmera, sovint Ii demaDesprés d'esser fitxats segurament Isaixa del partit radical. ala he fet ner
naven quina liara era.
seran alliberats els que no tenen antece- disranforniitat ami, el Cansan de MiDuran( N nit passada la policia Jet) dents, i els que en tinguin quedaran a nistres en el relatiu a l'acord unänime
investiaaci o na pels v a ltants de Barce- disposició governativa.
de a Comissia, acord tute es refereix
lona, per tal de destehrir els autors da La documentacia trobada s'estava es- a traspäs a a Generaitat de Cataunya
que« segrestament, ja que es té la tudiant per veure el que seas pa t treure. de s serveis de Radiodifusió, i per la
convicció que san deu els qui formaNo es posen a disposició del jutjat edvalin-ia del propi acotad a la Presis-di aquesta banda.
de gnärdia, pub, que pel fet de no ha- dencia que jo ostento.
nosaltres, qu voleen l'esglasia de la Rapública ben amada perque hi
El jutge, després d'haver mes si g la- ver estas dttinguts en plena retina', na
—s Fan unanime aquest acord de la
singuin ta s a els fide l s. ens tranafar mas.= en guardians de la puresa
sacia al xafer del taxi, no va quedar Pol aquesta e5S el- considerada com a Comissió?
L'alcalde de Barcelona 1 altres auto ritats en la visita que feren ahir
republicana, per tal que na vinguin a tacar-la cls mercad:jatib dr.1 temple."
a
erinvençut del tat de la sera imaseaaai- el l ' -destina, sina que ha e] solanient com
les obres de conversi6 sn tönst de l'actual via tirria, a la conawkorig
(Del "Fui( Oficial")
a intent.
i Ordené la seva 'lateada.
la gag. $. esfi. 1)
de la Gran Via Meridiana 1 el carrer de la ?duntanps

L'actitud de .
Samper
contra Catalunya

detencions

La policía sorprén una
reunió clandestina de
la F. A. I.

Avui valen surtir

els auiobusos Torner

Guerra ((el Río
a la "Casa del Pueblo"

Els enllaços ferroviaris
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Ali je a rAudiéneia de, Tarragona
Dos revisors do.-trea, Vuls obrera de la Jun.
ti d'Obre'. del Port
Uvero de lo Geno- deis formaras
no presenten 'Vid Vise la causa contra els atraNord no reconeinen
rolitot
•
de vaga
cadors d'una banca a Mora Ubre
La Societat Unió Obrera de. la
lo
mildo
de
Id
Junta d'Obres del Pon celebrii
Tarragona, 5.— Ahir, a dos enluta Junta i el Tribunal, de dret el formaAhir, prop cle les cinc de la tarda,

or

La visita del President a Berta

El Censa ¿'ahir del

En disenrs polític
del Sr. Companys
Diumen ge, a un quart de deu 410 en, ajudaran, com els hem ajudat nosel Presitient de a Genera- altres a ella, però si els cdistacles se
at,
s t amb direcci6 a Berga, per tal `succeeixen amb habilitats oficials que
actea als quals havia es- nosaltres no cenan ni ela envenena si
als
ir
•
dissist
ens trobent anils conilictes continus coni
especialment invitat.
La població en massa va prendre part
sie la Bei de Centractes de conrett
en :a magnifica rehala. Els easress i el de la Radiodifusió. en els (mal; la
dt aven ornats amb garlandes i banderes rae eps sobra, naveta que el poble faci
alió que la «va consciencia li dicti. Par
catalanes i republicaces.
licores d'una recoció a l'Ajuntael Govern de Catalunya. en delta--qué
atent el President, amb els setas sar els drets del seu noble creara roe
acompanyants, ~ohms i invitata. amb ells defensa també la dignitat deis
r2S,K en a visitar el grup escolar altera pobles d'EsPanYa.
colònia permaue amb el caracter de
Sentim el contacte de la multitud. Fas
nent té establert l'Ajuntarnent de Bar- Plan sentir-vos i veure-us. Som acta el
na a Berga.
que étem ahir. I iteras fet el jurament
Despees de visitar tot en les dependen- servir la patria i d'Esser dignes de la
Pes del grup escolar, una de les quals costra Història.
es e! pavelle que tingue Suecia a l'ExUs demann nur tingueu confianea en
7;s:ció de Barcelona, el senyor ComGovern de Cataluma!
panys bu obsequias amb un banquet al
Les darreres paraules ,1 1 President foRestaurant del Santuari de Queralt,
ren acollides pol pnblic nee om plia la
cien per l'Ajuntament de Berga.
CaDespees de diversos discursos, s'aixe- sala. amb visques al President de
talurya.
ei a parlar el senyor Companys.
Seguidamertt el President j comitiva
sabeu — digné — que no tu'ic
part;dari de parlaments despees dels en traslladà a l'Ajuntament per tal de
presenciar
el, famosos halls de La Pasigui
que
aquest
banquets; però COM
a adre- Pos. que se celebraren a la placa. El
m• es dedicas, ent crec obligat
nnblic. en adonar-se de la su:esencia del
sar-vos algunes paraules.
Presielent al balen de les cases conLa me y a temenca tara que el regirn sistorials.
esclatà en una nova evade
trabes
sense
la
prepa¿autonomia ens
SiCiö politica que aquesta nituaciä com- I.a rueda inter preta Efs Segador-s.
El
senyer
Companys. a un quart de
sarta. Existeix una qüestió essencial:
esdevenidor de Catalunya Nació, pro- den emprsngue el viat ge de tornada a
Barcelona.
lema fonamental
¡Com és poseible--prossegui—que
Catalunya hagi pogut vistre subjuga
ea tants de segles? ;Per delezte del
poble? No. Els catalana són actius i
emprenedors, estan estesos per tot el
m i arreu ocupen lloro de responsabiiitat i contianga.
Manca d'intelligéncia l No. Els nostres inteRectuals destaquen en tots els
ordres; els nostres artiates slan
s-ert cansí per tot el mea.
:danta de ger.i politic? Si!
toda dia m'aferrar) mes en la coas:f.:le que cal crear una escala de
tien:ca política en el mes alt sentit
de la paraula. Sóc optimisaa—aie giT erque ens succeeixen unes generacians que van alinant llur esperit
Aquesta es l'obra ionamemal a
realitzar.
Res de política petisa. No ha dinservenir-se des de:a llocs d'obligada
d:sciplina en les altes jerarquies de
gavera.
Confiança en l'esdevenidor de Cata
-ya! Confiança en el Govern. per a-lot
renaltiment dels destina de la nostra
sacia! De cara a la realitat, jo lluito
Ileialtat dels bornes i brindo
;e:
; :7 :a Catalunya gran del passat i de
s. s cuidar.
}33a, Km

•,

sa reunit-se a l'atinc despatx de la

Contenerla de Governació, el Censen
Executiu de la Generalitat.
Prop de les nou, el conseller de
Sanitat senyor Dencas. va absentarse uns moments de la reunió; va facilitar ala represemant5 de la prensan
la sesnient referencia oficiosa: —De Sanitat — digné —slia apeorat el Reglament del Collegi de Meteco de Catalunya.
D - Agricultura, aha nomenat cap
dels serveis técnica el senyor Situó.
De Cultura. s'ha aprovat un decret
inscrivint al Departarnent de Cultura
els serveis de Radiodifusió i regulant
la relaciO de:5 departaments de Finances. Governació i Economia, en
nue faci referencia als esmentats
le.sartamenta.
El conseller nie Treball — pr a sseami —ha seguit iniormant de restas
ael conflicte de la vaga deis contramestres.
Ara— acaba— el Consell s'ocupa de
diversos afees poillies. i les resolucions
tue prenguin podran comunicar-cesleo dura o passat demà.
I desp ees <naves dit als periodistes
q ue el senyor Barrera haría anat a
acomiadar el senyor Guerra del Río
a l'estació en nom del Govern de la
Generalitat. el doctor Dencas va uniadar-se dels periodistes.

Generolitot
Diurnenge, un agent de Olida de la
Generalitat es velé obligat a ice un viatg e amb un dels trens de del
Nord. per tal de realitzar un servei.
L'agent, naturalanent. portasa el carnet, la placa i l'ordre del Comissari general (Medre Públic.
A mig viat ge se li presenta el revisor
iIi demana el bitllet. L'agent es done
a coneixen, i aleshores el revisor lí digne que no reconeisia la policía de la
Generalitat ni tampoc aquesta. ni va
intervenir la guardia civil. la qual garantí la personalitat de l'agent. 1 aun.
aquest va poder acabar el viatt.re.
En tornar, a la tarda. ion advertit
vament per un altre revisor, el <Mal ,
aquesta cegada, ultra no vedar-lo recenéixer eran a a g ent, pretenia fer-li pagar hitllet dobleEn arribar a l'estació de la placa de
Catalunya, lagerst sollicità l'auxili d'una
Policies , i ordena la detenció dels des
revisora. Aquests in gressaren als calahossos de la Comis s aria General d'Ordre S'anomenen Ferrar, Coello
de Quifienes i Manuel Calderón.

ENVIEU LES NO+ES
EN CATALÁ,

dnzinenge Una atittemblea •eraardhlirla al seo ealalge Ve:al
de lit Casa del roble
Ele reunits s'ocuparen d'una
circular del Colnilt. , en la qual
es donava conlpte d'haver estat
acordat pre.sentar l'infiel de Vaga.
Despr("3 de 'larga discussió,
l'assemblea acordà no prendre en
considerad() la notificad?) del
Comité, U en conseqüència, no
presentar l'ofici de vaga els
obrers de la Junta d'Obrera del

Port.
A continuació es procedí a nomenar la noca Junta directiva.

Resultaren elegits: president,
Josep Moliner; vice-president,
Salvador Rosa; serrelari,
nec Närio; vice-secretari Joan
cia.
Moreno; tresorer, Anteni bar
complador, Manuel Bragado.

Diputats

a Madrid

El sencor Goinpanys ha tranOs una carta a tots els diputats
catalana de la tonlició d'esquerres demanant-los que es traslladin a 'Madrid amb l'objecte d'assistir a les sessions del Parlainent.
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d'onse del metí, va començar a l'Audiencia la vista de la causa contra
Heraci Ripoll, tonegut per "El Iterédie. al miel el fiscal acusa dessen
el orInci p al autor de l'atracament a
la incuria! del Sane de Reus, a Mora
la Nova, i de l'assassinat d'un g ua r
Seguretat a la Rambla de-diae
T arrag on a:
Els jets realitzats al Banc de Pea,.
van oceírrer a Mora la Noca, la tarda
del aß de mare de tany passat, i els
de Tarragona. la marinada del 2 d'abril del rnateix any.
La vista havia despertat a Tarrag ona una gran exnectació. La sala de
l'Audiencia, va resultar insuficient Der
al públie que hi va. acudir.
A l'AudIencIa i els seas voltants van
ésser meses multes. precauciona. Na
Cs pertnetia a Mamá l'entrada sense
alians barer estat sotmès a un estorcoll. Adhuc van ésser escorcollats els
Deriodistes que en gran nombre has- s en acudit per prendre notes de la
cinta.
El moment de donar-se :a ven
d'audiència pública, va éseer de gran
e:creerle:6. Els guàrdies i uixers es
van veure obligats a contenir el Pablic. Al bannuet dels acusats. al costal d'Horaei RiDoll. cenen Francesc
Pedret. lame Marti, Joan Borrull
Rancia Zetdi, als quals el fiscal acusa
de coreartfeeps.
El Tribunal ha estat constituit per

edesedd4+6444+04444444e

PATIO DE L'ESTOMAC 1 INTESTINS?

ACTE D'AFIRMAC I O POLITICA
AL CENTRE D'ESQUERRA
A :es cinc de la tarda, a l'Ateneu
Rtaubiica, se celebra l'anuncias míring organitzat per l'Esquerra RepuHcana de Berga, al qual assisti un
esanbrás públic que emplena rampla
sa:a d'actes.
Presidi el míting el president de
:Arenen. senyor Soler, i feren Cis de
paraula diversos oradora.

se,r--"

Seguint el recte camí que ens hem traçat de serietat i honradesa, ens plau de publicar algunes

PARLAMENT DEL PRESIDENT
aeauidament s'aixeca a parlar el se-

t.

Opinions de

Companys

—Ciutadans—digué— : roques vegs elss he hagut de parlar arnh ma;, 7 resoonsabiiitat que en aquests
moments, tenint en compte el meu
carrec's les qüestions politiques plantelades. Per aixà seré breu i ent
només. a recollir alarmes de
les suggerincies dels discursos proessciats pels que Miran precedit en
la:. de la paraula.
Ea el panorama politic actual hl ha
un problema nue ens interessa.
refereixo a la Bei de Contractes
csaren. Si la revoluein espanvoia llagues
efecte — que no ha tingut tiecte,
UC només s'han consignas uns princ.aa en una Constitució, aquest pro-sliauria plantejat. Re s -lucid és
que marca un solc en la vida
7 ,- bles. En aquest cas hauria estar
er.s Hcar en el sentit que la mes elejusticia reclama el concepte de
s pietat de la terra. Mete ha estar
t.
• s i daqui ve el descrèdit de les
e
espanynles 3 CAtallItlYa.
s és que al Parlament de Cali ". a s'ha afrontat el problema de la
y'rra. No Qué s'ha fet? Simplement.
asa :leí de centrarte de cometa
Qui te por dels abusos? El Govern
de ratatunya els reprimir?' arnb teta l'ent:ta- Jo dic aqul que Si e n algun
Ilse se'n proelueixen es castigaran. Aplic:r s rn la lki als ups i als altres, a
: e - •e 're es comeleixi exactareent el tire
. s lat el Parlament de Catalunv a.
és anticonstitucional a q ue sta llei?
P
so afirma la Lliga. Ara resulta
e, AS la Lliga qui vetlla per la -Coas. cspanyola. La Lliga Que no va
-,tar-la: la Lliga que s'ha ret:rat del
Parlament de Catalunyal él per que
ira retiras la Llina del Parlament de
Catalunya, que es cm es fan les lleis
°Ale han de rettir la vida del nostre laat?
Eilt diuen que perque no Li ha democracia civil. ¡Es que potser la treben
amb Gil Robles, aquest enernic de Catar
coya? 2Es que va retirar-se de Madrid la Lliga quan el fet crAnnual. quan
el fet del Barranc del Lobo, quan els
fets de Martínez Anido?
Aquests problemes candents han plantejas ara qiiestions delicados. S'atansen
Patser dies de atrill i tant de be es noRi t en produir aquesta explosió de patriotisme nacional. ja he predicat sempre
cordialitat.
Per amor a la República — en la
Iluita per la qual hi he deixat salut
i j nventut — seria caoac de Vds ele
sacrificis. Perh a mi des de la P:-esidEntia de la Generalitat, n, hi pot harte cap amor que em talgtri reune"
deixar pel comí la dignitat de Catolesiva.
La República use not ésser una {apila. Ha de significar tilseralisme i demorra:la. i ríe la aurervivéneia o la tornada de l'emeeit renteali s ta berbAnie
ate representa Al f ons X II I. Hm/
donar-nos rae la Reoüblica es veu desbordada dele eme priatipie 'empultnente
Nc saltres creiem que altres bornes

inginamanaGUMMiti

ss

la Classe Mèdica

respecte al SERVETINAL Gummä
Aquestes opinions són basades en l'experiència efectuada en ells mateixos i de llurs pacients
Donada l'extensi6 de les cartes, en copiarem només alguns parägrafs: no obstant, tenim els originals a la disposició dels senyors que s'interessin per ella
ha empleado su preparado SERVETINAL en
numerosos casos de úlceras de estómago e hiperclorhidrias, enfermedades aquí muy frecuentes, y estoy satisfechisimo de su resultado, pudiéndose decir que dicho
preparado salva la vida de numerosos enfermos del
estómago

ei

Don Daniel Alvarez de Luna y Contreras
Metge
FREGENAL (BADAJOZ)

lo receto constantemente en muchas afecciones
del estómago, hiperclorhidria, gastritis, úlceras de estómago, etc., etc., y siempre con excelentes resultados...."
Dr. N. Mediavilla Real
Inspector Municipal de Sanitat
(EL PARDO)

ti

receto su preparado a muchos enfermos de mi
cilentela, observando en todos ellos la maravillosa obra
11
del SERVETINÁL
D. Audaz Herrero Lanzos
Metge
PIORNAL (CÁCERES)
he empleado su producto en muchos enfermos,
tanto hiperclorhidricos con úlcera como sin ella, y en
todos he notado inmediato alivio tanto al síntoma acidez
como al síntoma dolor, por lo cual lo prefiero siempre
a sus similares.
Puede usted hacer el uso que tenga por conveniente
de esta carta; soy poco amigo de elogios, pero me gusta
decir la verdad y hacer justicia a los productos que responden al fin para que han sido hechos."
Dr. D. Leandro Adler
Governador Vell, 9 (VALENCIA)
Inspector Cap del Servei Sanitari
del Ferrocarril Central d'Aragó

no

admeteu substi ucions interessades d'escàs o nu' resultat

De venda 5'80 pessetes

(ti inmc ibärse

)

a totes les farmàcies

I

1
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defensa.

La pr:ntera sessió d'aquest jadie'
va esser esinereada en :a lectura del,
ammtaments i en Vinterrogatori detn.
a.cuats.

Va declarar, com a tina: testimoni.
el Senyor Francesc Lagultdia, not.
secretari de la Brigada Social.
La lectura dels apuntaments va isser llana. La relació deis fets, fet pe:
fiscal, és la segiient:
Horaci Ripoll i Mateu (a ) "Heredia". q ue. segase et fiscal, és un pistoler de Barcelona , al qua? se segueix
causa corn autor de l'atracament a :a
bóvila del carrer d'Anglesola, va fugir
de Barcelona perque :a policia li seg ula els pastos, i es va refugiar a
Pina de Brai, en va coneixer llamen Sentís. Amb aquest van preparar l'atracament contra el Bane de
Reus. i es van posar d'atord amb
Jaunie Martí. Es van reunir a casa de
Jean Borrull. el nual els va anadee
a nreearar '.'execució del fet.
Van anar a buscar dos pistolete
mes de Barcelona, que tren companya
de II " Heredia'.
Ja reunits tots. es van dirigir al
Banc. El mota i "Heredia" van entrar-hi. mentre Martí i els alares quedaren vigilant la sortida.
Els dos pistolers van intimar els
em p leats del Baile. amb pistoles de
eran calibre perquè els lliuressin tot
el diner. E:s empleats van voler resistir-se. i els pistolers e:s van posar
les armes al ventre i els van obligar
a lliurar-los de quantitat de 8.696 pessetes. Després van fue*, i es van
amagar en una masia de Tivisa, que
va Dronorcionar tarnbé Martí, ei
aixi mateix , després els va proporcionar una camioneta. burlant d'aquesta
manera la vigilancia.
Morad Ripoll i els dos forastera
van intentar prendre un taxi pagué
els nortes a Barcelona. La Delicia ca
va detenir i els va demanar la documentació: els atracadors van disparar
contra els guàrdies. matant
réclia" a Rafael Castro. lloran i va
fugir i va essen detingut pel Someteas al canal d'Altafulla, a Pobla de
Montornés. i lin van ésser ocupades
mil incineres. Els conmanys d'Horaci
van dis p arar també les seres armes
contra el sereno, i el van ferir greument.
Perseguits p e: Sometent i la guardia
civil, van ésser capturats, deanes d'un
tiroteig a conselencia del qual van
resultar morts dos atracadora.
Qualificats els teta de robatori a mä
armada. assassinat arnb alevosia, a
mes de tinença ;Ilícita d'armes, dels
nuals sOn autors i encobridora,
demana per a Horaci Ripoll, vint-icinc anya de reclusió per assassinat,
sis per atem p tat, un any per tinenea
:Ilícita d'armes i , tIc mis a mes, les
accesseries i inderrnitzacions corresnonents.
A Ramon Zetdi, sis anys pel robater:: a Joan Borruk. Jis mesas d'arrest i un any per tinença iRicita d'armes. A laume Martí, sis ¡aya per
robatori, i a Francesc Pedrell, z.5oo
ne ,,, etes de multa.
Els processats i el defensor negaren els ¡eta.
De l'interrogatori es desprengué
que la Policia detingué Heredia cona
a acusat de l'atracament a Tarragona, i que tenint sospites que pagues
esaer l'autor de la mort del guardia
de Tarragona. encarregà al senyor
Francesc Laguarda la investigasie
dels jets, i aquest, que connotava amb
la confidencia d'un atracador, es persona a la presó i interroga Horaei
i pegué aconseguir d'aquest
una declaraciä que consta en acta.
L'es/mistas senyor Laguardia conaparegué con% a testimoni, i confirma
aquests extrema.
Després d'aquesta declaracie el oresMent suspengué la vista per tal de
donar descarta al Tribunal i poder
menjar alguna cosa.
Al cap d'una hora fou represa la
sessió i començà la destilada de testinionis del Tribunal.
A la tarda l'expectació era mejor,
que al atad, i continuaren les pre,aucions.
Sobre de la taula hi harta papera i
un arsenal d'armes ocupades als cocapanes di I eredia.
El fiscal ten un informe minuciós,
eleva a definitives les conclusions
provisionals. Despees informa l'advoeat defensor, senyor Medina. Tot el
sea discuta tendí a demostrar la innocencia dels processats, recolzant la
seva defensa en qué munes existier.
indicis de culpabilitat, 1, en camal, no
e5 podia donar una prova saiesa.
A dos quart s de rou encara infor
maria. A les nou del vespre se suspengue altea vegada la vista, la quia
iou represa despees de sopar per a
alar -la a l'hora que tos.
La vista de la causa acabó a mitja

llorad Ripoll (al Heredia ha estat
conderunat a tres anys, vuit mesos
un dia per assalt a mil armada a la
sucursal del Ranc de Reas a albas la
Nora; a vint-i-un anys, 20 meses
rtnl dia, per assassinat del guardia de
Seguretat Rafe! Castro López; .1
quatre anca, dos meses i un die. per
agressid a la Meca armada; al papement de 2 soo pessetes per tinença
illicita d'armes, i 15.coo pessetes
demnitzacie als pares de la víctima.
A tres quarts de deu de la vetlla
.11.111.1.
s'lla retiran el jurat a deliberar. Al
cap de tres quarts quarts d'hora ha
entes el sen fall, el qual ha estat
veredicte de culpabilitat.
A Remen Sentis, tres anys, vuit
mesos i un' día, per assalt a mi armada al dit Baile; a Joan Borrull,
eins IlleSOS i. un dia darrest major
per complicitat; a Francesc Pecleet
a _lame Martl, lineo pessetes de mol4+646•444+1 L-4 1 la P er complicitat.

Seguirem publicant noves informacions mèdiques
Exigtu el legiiim SERViTINA'. i
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Monis Ferrer i els
inio-'strats Josep Bravo i Jota Meatanyea. Actuara de fiscal d •enyor
Diego José Gómez del Campillo i de
defensor de tots els acusats el Iletrat
sen yor Josep Medina.
Estas-en citats 36 testimonis Des
part del fiscal i so per part de la
ven el orealdent
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LA MUSICA
Teatre Tívoli

Representació de "La núvia venuda", per Junior E C.
Entre les manifestacions de teatre
amateur que aci tenen lloc. les de Junior F. C. han assolit un prestigi especial i compten ja com tma cosa absolutarnent recluida. No hem d'insistir en
La importancia del fet que uns nuclis
del nostre públic més selecte no s'acontentin fent només de públic intelligent.
ainó que practiquen ama sota la devoció desitjahle j amb una gran dignitat
activitats artistiques diverses. L'exemplaritat d'aquestes actuacions ha de donar
aegurament bons fruits i ens !leal de
felicitar de la magnifica aduuisició que
ab:a representa per a la nostra ,ida
artistica. Junior F. C.. pel to i l'ambient que ha sabut donar a la seca actuació, per l'orientada, en que san s pira i. sobretot, per l'exigencia que controla infiexiblement les seres empreses,
és un grup modèlic. Horn recorda manifestacions que aquests anys passats
tingueren ricit niés franca en particular una notable representació del "Toar
Saltan - . Enguany. en ocasió de celebrar-se el cinquantenari de la mort de
Frederic Smetana. Tumor F. C. ha fet
quedar be Catalunya celebrant aquí la
commemoració arrib una representada, de
"La ruivia verme a'. la bellissima ,:mera
còmica del masic txecoslorac. lana representada. diguem-ho tot seguit, cuallent . Per tal de poder posar l'obra en
escena ami" totes les garanties. Junior F. C. s'asse g ura la collaboracia del
Consolas de la República Txecoslovaca.
i ami, de primera mä. hom ha pogut
obtenir croquis rer al decorat. fiaurins.
instruccions i totes les dudes q ue asse-
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Un film Paramount
Dinämic! Emocionant!
D'originalitat no superada

amaren una execució al b teta propietat.
Coneerti i dirigí la representació el
mestre Josep Sabater, la competencia
del qual ha restat ben acreditada una
vegada mis. La preparació ha estat minuciosa i tots els intèr p rets. acatant tota
disciplina rigurosa. hom pot dir que han
donas un rendiment cent per cent. Les
actuacions indiriduals i requilibri del
conjunt, cors i dansaires poques vegades
poden admirar-se en tan bella harnionia.
aferce Strobel, en la part le "Tíaneta" féu Huir les seres excellents facultats i el seu perfette estil. afaria C.
Guitart. Montserra t Camama/1y i Maria Bragulat actuaren talnhe impecablell

ment en el % papera re3pectius de " Cate .'i "Itiaragda". losen Drarina'. "Jana."
per, Tecdor Tornera Manuel Lobea Grau
de 'Chopitea i Pére'Ricird encarnaren
ando -una gran justesa' de •caricter
per' sonatges a ells confiats. i Francesc
Estarías, aAntobi Bou, • Emití 'Ametllei
r, rancesc Detrell i Ernest Sant feren la
mes putioresca colla de saltimbanquis
que hern pot imaginar. Les tasques del
cor, diriard pel gestee Vicenc Vall, i del
grup de laallarinee i ballarins, foren
igualment ajustades tothora i dignes d'aplaudiment.
La presentació, esplendicla i acuradissima en tots els detallo. Bartomeu 1,10npueres ha realitzat el decorat i el vesMari amb un hon gust i trna traca que
posen el seu nom entre els deis nostres
primers artistas d'aquest rana
Cal encara aiegir que la representa-

ció tingué un allicient que sovint es fa
eso-orar en les nostres tedlades cninera
l'oara ile Smetana fou cantada en eatala. seeeins la traducció de Joaquim
Pena i R. A. Slaby.
L'èxit de 'la vetllada fou hrillantissin,. El mestre Sabater i tots els executanta estire els quals cal també comptar l'speaker Jaman Cullell. escoltaren
le s més entusiastiques i merescudes ovacions.

EL CINEMA
D'UN FILM A L'ALTRE
-=* "El difunto C risto n ber Era it -. que
s'estrenara aviat a Ilarquinaona, es tala
admirable obra de tesi oferta a Maje
Dressier com un homeratge al seu 70
aniversara considerada cont una de :es
més interessants i refinacks praduccions
de les realitzades per elia.
Basada en la genial obra e Sidney
Howard, ha estat interpretada per Marie Dressler, Lionel Barrymore i Jean
liersholt.
Assistim en aquest film a la vida d'un
célebre pintor ja desaparegut, la vida del
qual anem descobrint a traves d'un ésser huta que fou testimoni aliir de les
seves desesperances i avui de la sera
glorificacia. Novella dc finíssima iroola que dóna lloc a Marie Dressler per
crear potser la men humana i bella de
totes les seres actuacions. En aqinaa
programa, que per la sera dignitat i au
valor artístic és un fons digne de ten
preclara artista, es presentará el gloriós
recitador Josep González Marín, que
amb els seas selectes programes ha tingut la virtut arrea del man d'ésser aclamas coas el mis admirable rapsoda ticas
nostres temps.
González Mario ha estas condecorat
amb la Gran Creu d'Isabel Católica pel
govern espanyol.
* Per a abans d'acabar la temporada la Fox presenta encara una de les
seves produccions. Es tracta d'una praducció d'Henry King, - Te quise ayer",
amb un deis més completissims repartiments reunas en un film. Elisa Landa
l'estrella de Untes produccions. té el
primer paper !entena havent-li estas op-a
sat Varner Baxter. l'actor de la sinipatira sobrietat, en el principal paper masculi. Perú tumbé trobem en el reparti-

tnent dpes noves estrelles: afiriam Jor•
dan i Víctor Jur y .
"Te quise ayer", que aviat s'estrentra,
compta amb min magnific argunient, que
fin; sense collaborar-hi tants monis de
fama conquistaria el pahFc. Es la histäria d'un desgracias am o r de joventut que
torna per a perturbar el curs de quatre
vides. trencant el curs que semblaran
liaren pres toses i cada una d'elles. Un
conflicte d'amor, pera no un conflicte
passional a la manera vulgar, sind portat i resolt amb valor i serenitat. 1 Tritt'
King, en dirigir el film ha acreditat
que no en va és l'animador de "La feria de la vida" i tants alres films de
valor. William Camero', Menajes ha dirigit les escenes de g ra n espectacleLa interpretació d'Elissa Landi i Warner Baxter dels seas respectius papero
esta a l'ale:aria de la seca merescuda
fama.

CINEMA AMATEUR
SESSIO A CARREC D'EUSEBI

FERRER A LA U. E. C. DE
SANTS

set mana

•
ERUSTA

DEM A RE
obtenen cada dia al

Saló
Catalunya

Aves sin
rumbo agn
La pellícula espanyola mes discutida
i plena d'humorisnie

ressant pel' lícula

policiaca producció
B. 1. P. titulada

El número

Disendres a ia nit tingué lloc a
l'entitat de Sants no Excursionista. de Catalunba l'anunciada sessió, desaaven coneixer l'excellent proa carrec del conegut cineista Eusebi grama.
Es presentaren: "La taula parada-,
"aerrer i Borren, guanyador del premi
"Castigadors castigats
al millor film presentas al concurs de 'El
'alosaic catali número I-Laie Bar"
osaic
català númeco
L'interés que despena aquest pro- cino"
major'a cas quals han estas
grama fea que la sala de sessions
laquehla entitat es• vejes concorre- prerniats en eta concursos de laassoguda per un nombra pahlic daficio- ciac'a, de Cinema Amateur, Centre
nata a la iotograiia i al cinema que Excursionista de Catalunya i Centre
u-
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Aquesta nit, al Barcelona, estrena de
la joguina contra', ert tres actes.
La E. 31. E., del senyor Mufioz Seca.
Aquest hi assistira.
* La conspNiyi a Xirgu-13orras, en
venir al Polionrna. va anunciar tres
obres no‘es: Ni al antor-, ni al mar. de
Benavente I.a sirena varada, daAlexandre Casona. i Divinas palabras, de 'a a.
Les dues primeres han estat
ja estrenades. ¿Quan s'estrenará la tercera? Segons co diu, no s'estrenara. En
canvi, sembla que la :Xirgu i En P.:5rras es proposen - aquesta regada.
de delMI - donar una serie de renresentacions en català. i fino i tos s'assegura que faran una estrena. D84.4 els

Henil/1 en una revista francesa Panativa d'aquest film , el primer que realazara la Snrietat Icht119•5
nn in molt es crinstitui. Aquesta producci. que Julien btmvivier, realitzador de
"1,a cabeza de un hombre", portara al
será beta segons escenari del canonge Josep Raymond, director de la

El cinema en el teatre

nagui la caritat.

Erie Cha voll. que fou el rralilzador de "El Congreso se dj_
v ierl e". II a prrsent a t a París '' El
albergue 41e1 caba114-4 blanco" una
" prrela del Mogador. i a t..n-

la dels molt probables cal posar en primer lloc el de Rabel Bardern. Entre lea

melodes cinernalografies-

l'escena 1 que tracia per loto
lo initjans quo Ii suggereix la
iniaginaciA de donar a la cnng•dia musical PI moviment. j la
a a rielat del film.
4;1444,11 (• nruenea per
per tres lobs els quadres le
l'obra. Per a aixes se serveix 4.1.4444

obres que el senyor Ruegues vol (re-nos
crinfiixer pr ram esmentar la que un auster
aatala. inedit a casa nostra. rl sen -ir

temps enrera, amb el titol de Lage d!,
Tanthe vol estrenar al Romea 13
darrera producció de l'alemany Bruckner: "Le% races". Bruckner es l'autar
de "Els criminals". "Malaltia de joventus" i "Isabel d'Anglaterra".
* laactrin catalana Rasen Cescella
esta a punt de remencar una tourneedramitira castellana per Catalunya. Ha
sentina
* Denla, al Novetats. represa de ropereta La princesa del dólar.

* En el número 7 de "El reissen
teatre", correspnnent al dia Pri m er del
mes que 3^M , e s publica, sencera, la co.
treaia d'Antoni Ressic 1 Catalan, "El
callares de Berta". que obtingue el premi extraerdinari en el roncurs convocas per l'Ateneu
* Per a quan Pn Santoere i la sera
gent surtin a voltar per Catalunya. s'anuncia a l'Espanyol l'actuació d'una
companyia ralendana de cemedies.
* Raquel Mellen aehuta aquest y esere al Novetats. z Per out, no nansa
Raquel Stellen de ressuscitar aqUellS
cuplets que. cern La reina del cortijo,
Ven y san i Firnli, la con s agraren, a
l'antic Aman. davant el rúblic hartelerd? Ra q uel afeiten aprofitara la seta
e s tada a Barcelona per a pre parar, dacursi amb l'empressari fallís Calvo, una
revista espanarda d'expertació. Es un
Proiecte que té al cap des de fa malt
de temas.

Per molt que es fa,i i que es mero critico cinematogràfics. realitza
4li g ui, el teatre. 1 el cinema han - Gadp bravo", pellicula que mo , trado separar-se. Els darrers fruits ti la vida pintoresca dels guardians
toros. lima correries i persecuinatode beis simple. En primer da la seca reroncilineiO SO15 pr o - de
a cavall per les irnmenses oraque es una , o ,- fine avalen el nostre punt cimas
lloe, tusa
des en que pasturen els toros... Hom
gasa lleugera, sobre la qual es 1e vista.
creu que Portugal és un pal' fet sois
rumien toûvols, Despres. un deper als pintors: pera els eineaates
cora' 41r tela pintada, que ds,
havien de trobar tumbé llar lloc sota
el lluminds cel portugués.
ha la façana de la casa de la
qual anem a renne els interiors.
I•4:t III indret del PnIllí que esto
5,-5101414 . 1x envers el veritable decoral. et qual se'tis ',lustra amb
De pa; per Paris, .l'escriptor porIt detall i amb colors rnoit ae tt
taguas Antonio Ferro ha fet a un
manera l'efecte-sal.D'quet periodista 'francés interessants maniEl conegut artista americá va ésser
o aconseguit. I.es proeses amo- festacion s respecte a les tasques cine- trchat el divendres de la setmana pasmatográfiques
al
sets
pais.
.
ens
H 5 äes del famas: aventure/
"Per ii-ha dit-s'ha compres en- sada mort en una habitació de a se,a
porten de Venis cia a Moscou i de tre nosaltres que la naturalesa pinto- casa de Hollywood. Horn suposa que :a
moun
Sevilla a Viena, sense
resca de Portugal és favorable al des- mort és deguda per urna crisi cardiaca
ment de repòs per als tills. per- enrotllament d'una indústria cinema- produida mentre dormia.
qltio no existeix una escena que tografica, i es labora per a crear-la en
no apat•eixi animada atob un tots els aspectes, can tot eslava per
conjunt numerós i bullanguer, fer. S'han constituís dos grupo. que
anib una process43_ mal, una organitzen una producció que sens
ben regularitzada: el
amb un concert o amb un doble estará
n

La producció cinematogràfica a Portugal

Lew Cocly ha mort

Estrena de la inte-
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J. :\f. Cases-Roca, va estrenar a Paris

ESCENARIS

* Alletil a donar alguns noms dels
artistes que té escripturats ja
sari del Romea, senvor Burgues, ¡ amb
els quals es proposi arnb $11bvenciti: o
sense, dur a leime aquest hivern una
temporada de »aire catará. Actriu,
dros, "Casanova". que t'a un dels Jo s efina Tapies. Maria alorer ngels
un exit extraordina- més estranys espectacles que es Guart i Enuna Alonso. Actors
purzmin veure.• Des del primer dre Nona. Pere Ventayols i Antoni Girari en
quadre s'aprecia que Eric Charell hernat. Tots aquests nonos han d'ésser
ha transporta l fittegrament els inclusos en IP cate goria riel; segur'. En

- -----

YALORS

EL TEATRE

"Golghota", un nou film
bíblic

FUG A ZOT

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 4 de juny de 193-1
1

Excursionista del Valles (de Sabadell).
Val a dir que la qualitat de les pellicules presentarles deixà plenament
satisfets soto els que hi assistiren,
demostrant-ho a en b aplaudiments
unánimes al final de cada film.

•

ballet.
A tlesgral de tot. aquest, esron:. per 111011 lloable i assolit
que sigui. marea un fi. El leatr:
Id tilín l s que no pot ultrapassar
sense el l ' i SO de perdre les seves
virtuts, j es comprèn que oblindril per la seva simplicitat decorativa ¡ pels m4Yrits del sen
diäleg-per contrast, en sutnal'exit que cerca sovint servint -Se
de 1121:111',..0 que 11 .5 lj perlanyen.

grup Tóhis i el grup Da Costa. A
Inés hi ha en estudi diverso; projectes de societats. Efectivament, als
film; parlants portuguesos se'I s ofereix un mercas considerable. Molts
paísos d'Amèrica del Sud, especialment el Brasil, arnorritzarien la nostra producca'a El nostre primer Nm
sonor, "La Severa'', ha obtingut alli
considerable èxit. Un altre producte
(le la nostra indústria es "La cancian de Lisboa", realitzada per l'arquitecte portugués Telnio. En l'a:tualitat. Ribeiro, un del; nostres pri-

Els americans filmen
"El Conde de Montrecristo"
Ha començat a Hollywood. ala estola Reliance Pinares, el rodatge
de "El comte de afontecristo". El director es Rowland a • . Lee, i els P ro t a
Lauda.-gonisteRbrDaFis
L'adaptació de robra de Dumai l'han
¡eta Phillip Dunne, Dan Totheroh. llaro ey Thew i Harry Hervey. Veurem cana
se'n sortiran.
dis de
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Avui, die de la vaga general El recurs contra la Hei EN PLE ESTAT D'ALARMA
Els que van guanyar les elecL'Estatut
. .
de ContractesDos mil fustes
cions amb els diners dels
de Treballadors de la Terra
Base
de Conreu
impressions ofieials són optimistes
Horn creu que no motiva
Es prenen precauciono a diversos indrets
Les

Je la Península
donessin secase garanties suficiente els
interesaos del obrer a rarbitri de les
classes patronals. Penis com que afee
no ha estat ni sera aixf, confio que ei
bon sentís s'imposara, i que la vaga
no es declarará. Naturalment, després
de l'exceHent disposició del Govern i
de la mateixa Cambra, traduida aquella en prometences solemnes i en actuacions reale, a aquest moaiment
proletari li faltaría raí) i antbient, eircurnstancies que els dirigents obrera
hauran de sena: en cortaste abans
d'exposar a un probable tracia les
mases camperoles, evides, indubtah lement, de treball i assossegament.
El ministre de Treball, intqrrogat
naeament sobre la seva impressió resante a l'anunciaaa vaga de camperols,
ha dit:
—No crec que el moviment camperol e3 realitzi, despees de les disposicien; de dissabte publicades ja a. la
"Gaceta - . Aquesta vaga no tindria torea nidal deepres de la terminara disposiciii dictada pel ministeri. L'estilentada orare saivaguarda tosa els arete
que els obrera creen veure en perill.
La situara, del Govern Ca clara i
diefana. Está en un punt equidistant
entre iatrons t obrers.
Els patrona des de dissabte, miran
enviat Ceatellani de telegrames de protesta, perque a:traten que la disporado
atemptatiaria per a are drets. Per
Segen. — Posar de manifest que la seva banda els obrera c r euen , equis
una vaga contra decialons del Govern ascadament, que aquí no seas prutet de les Corts is illegal. Per aixa— geix en els seus dreta.
Jo, ea saber que en algun indret els
ha siega el ministre —em vais catenare en Vexpiicació del dret de vaga. patear s ha y an concedas :bases bufeLa meya tesi is aquesta: la previa nora a les establertes, nahe apressat a
Hei del senyor La Cierva significa la cridar - los a la realitat, i han rectalreglamentada del que abans era ar- cat. Ahir vaig esser a Salamanca, en ia
bitrara i és, per taus, limitativa. La inauguració d'un prevemori, i vais te:egislació de la República, dictada en ;sir ocasai de parlar amb patrons sigtemps del senyor Largo Caballero, nificats que m'animaren a no consentir
es mis limitativa encara, i deixa sen- transgressIons de cap me ll a ala Patrona
tat el principi de la prohibida.
que tractin dexercir represiliu ama
Tercer. — Demostrar la coniabula- els trehalladors. Abans de surtir de
da contra la collita. Així, els Mica Salamanca em visita una conii3sió daede vaga estan impresos, amb conclu- brees acompanyada pei diputas senyor
sions que no es donen a conèixer als Manso, que en fiu algtmes dedal:sita
patrona, sind directament a les auto- Si es comproven Strae sancionades.
riats. I alar, quan hi ha molt patrons
La disposició dictada — ha acabat
se compleixen les bases de treball, i dient el ministre — estic disposat
te ei moment en qué Veconornia
qué es compleixi tense cap contemplapot restablir-se i produir iones cta. Amb aquesta seguretat jo cree que
sr r quesa que ajudin a solucionar els clemente °brees pensaran serena1 . atar obrer. Aquesta vaga de campe- ment i renunciaran a la vaga. Si no is
rols afectarit no solament a interés abrí, el Govern, que ha declarat la cos
sino a la prepta vida dt la Re- lata de servei nacional. reta disposat a
pública. Quan un país té cont a base que ningú cometí atemptats als camps,
de sustentada la riquesa agrícola, i i fati tot el possible relame alai sigila
aquesta es posa en peral, les constderarions doctrinan i les pròpies Iltis TRANQUIL.LITAT COMPLETA
han de cedir en be de la salvada del
El secretad politic del ministre de
sais.
Echeguren, en
---¡ Creieu que la vaga es vol pro- Governació, senyorSalazar
Alonso,
nom del senyor
vocar amb liras revolucionaria?
dit als petiodistes que lee noticies
—Evident. Que la vaga té un sen- loa
de provincias acusaren tranquillitat
tit revolucionad es despeen de les completa.
peticiona Quan re solliciten millores
i mesures que no poden complir-se
PRECAIJCIONS A MALAGA
perqué no depenen deis patrona ni
af a lac. 3. — El governador, pardel Govern sine del Par l amen t, la
cosa que es vol és perjudicar el país lant amb els periodistes sobre la vamaniíestat que
a la seca base: i aquest jet as cero- ga de camperols. ha
que tenen ean bones. No
lueionari. Pera ultra l'indole del con• les noticies
per sal d'evitar qualsevulla
iiicte 1 les noticies que es reinen en obstant,
contingancia. ha disposat la coticenel moment de plantejar-se el debas
tracia de forces d'as s alt i de la golär
feien sospitar que podia éster aproficivil, que amb mitjans de coma--ila
ta da la vaga per a fets de violencia nicacié,
rapids podran actuar arias efique tingueren la seva iniciació al ma. eácia a toma la provincia.
tela temps que els del senyor Casares
Quiroga. que tc reproduíren el deA SARAGOSSA
sembre ¡ que amenacen constantment
Saragossa,
4. — El governador
aquests ches. Coneixo proclame s . fulla
que a diversos pobles
elandestin s , prediques reprovables en maniiestat
estat retirats els ofi•
la
provincia
han
zeuest sentit. Plegar-fe de braços.
de vaga per les organitzacions
cae-se les orelles, hauria estat una cis
d'obren carnperols. El governador
1 .- 7 - inaudita.
visitat diversos pobles de la provincia on arnenaça el conflicte.
MANIFESTACIONS
Comentara la suspensas de la con:EL MINISTRE DE TPEBALL ferencia del senyor Gil Robles anunEi ministre de Treball, parlant au-eh ciada per a ahir, es diu que Ira estat
err periodista, ha fet les següents ma- deguda a la coincidencia de la der feetacione sobre la vaga de cam- elaracih de vaga de camperols en
scrols: Jo cree — ha declarat el se- aquesta provincia, tement-se que ('arPeor Estadella —que l'anunci d'a- te pegada complicar el conflicte.
euesta vaga, que considero injustifiA SEVILLA HI HA HAGUT
cada, tenint en c erraste l e s aaranties
INCIDENTS
oile el Gavern ha ofert percate el lechal! es dittribueixi equitativatnent. ha
Se villa . A — El gevernader ha maes tat Un movirnent una mena ni I e g at me segueixen tes impressious
de toc d'atencia per al ces que s'aban- eptimistee amb respecte a la vaga de
iamperols. Les noticies ‚je rota la proc ine m a acunen que es treballa amb tata
nar rna h l at en les feines de recoilecció
«aura . A morros i a Carmona eleLA DIPIDSSIÚ DEL SISNYOR
ments extremistes han intentat asipear
In vaga anuneierla per al dia 5. Per tal
PUIG -D'ASPRER
devitar- hu hora ordena que hi anessin
( a 'e de la prim. rra página) .
la guardia civil i assalt. Els cap , de—Si. en absolut. V aM Votar tots la nuestes ferces han donat castrase al gono:reacia presentada Pele senvors L'ea- vernador que tant a Moron com a Caroiaga i Sbert. No es tracta d'un acord mana es treballa amh n o rmalitat absoarbitran sinó simplement de complir luta i que no sembla que ocor ti res.
l'a3senyalat en la Constituei6 que re « En una finca propera a Sevilla s'han
rette a VEstatut de Catalunya els serreta come% alertes actes de salsetatge. Altera
de Radiodifusió.
ha calat foc a una petita quantatat d'orAl Gavern no li ha semblat hé aquest di, que s'ha estes desnrée. Mi han acuacerca 1 na ern queda mis que dir una da els bembers, que l'han extingit im; rase: amb els ministres radical s que rrediatament. Les pardues no gin d'hufan això en contra de Catalutrya. jo
i-o/-tanda.
puse convitge ni un sol i p etant. Que es
Ei gas -cenador civil publicara una orludí Catalunya d'aquesta manera, ie
a-, ho 'inc permetre, ni tan tele ami:: el dre circular en el butlletl de la peav'ncia
perque els retrons conmleixin
aseu silenci.
eetri r tement les latees trehall. Els
—sHeu snstingut al guna conversa sa- oatrona
hattran de satisfer els jarnals esbe, equeet assumpte amb alguna persona
tipulets. i per la cesa rart, els obrera
deitacada?
asuran ele complim teMbe les bases que
—Si ; dissebte vale venre el President
del Consell i el ministre de Goyernaci6 han signat,
Tats des van eludir teta respesta dennun a dient-me que amas a velare el senyor Alexandre Lerroux. Ho he ins
te ls t at i se mala da que el senyor Ler- L'Ajuntament de Sevilla
rmx no era a MIL
contra la ràdio catalana
No ingressaré en can partit. No me n
Sevilla. 4 . — L'Ajuntament. en sessib
amb Martínez Barrio ni emb ninfrú Treballar com a reptaban indepen- eelebrada, ha acordat soHicitar del Godent Per a la unió de sets els 'tul sentin teen que no sigui atesa la petició de
aute nticament la República. Al senyor Barcelona en 'alada amb la cessi6 de
Lerroux : 11 trametré una Ifeera explicant- l'ona de radio efue pertany a Sevilla segons «rayeras Mernaeonals.
ii ein motiu s de la meva actitu i
Madrid, 4.
Preguntas el ministre de la Go y ernacio sobre la vaga
camperols, ha dis que tema la
e:enea que les mesures adoptades
a el Govern evitarien la vaga anunciaa & per al cha 5.
—Em comuniquen els governadors
e les promcies on s'electuen les
:cinta de la collita —aa atesn—que es
Sesenroblen tense ei menor inciden:,
nahan assegurat que no existeix
ambient per al :nos-Miento
En abandonar e; despatx del senyor
ea-lazar Alonso, hi entrase el 80Ver:tediar civil, el quals ens ha dit que
:es impressions de la provincia eren
sanea.
Relacionades a:nb l'intent de vaga
s: camp, ha iet el ministre de la Go, «nació interessants manitestacions
a un redactor de -blanco y Negroa,
:es quals creiem cansen:era de reeroduir en eis seus punta més importante. Parla el senyor Salazar AloaSo de la set-a intervenció en el debat
remoget al Congrés amb monta de
:anunciada vaga i ha dit que llama
<mengue que li incumb:a compile
tres eeures inexcusables:
Primer. — Recollia per tal que
quedes patent, la magnitud del proalerta, puix ate, de consumar-se la
vaga, Espanya seda suctima d'una
satastrofe i no hi hauria possibilitat,
en molt temps, ni de manten:r aordre

gaires discrepüncies din:
el Tribunal de earanties

Madrid, 4. — Aquest mata al palau
del Tribunal de Guamas Constitucionais, s'ha reunit el pie diquest organisme. Segons referències del secretara no
sala tractat de cap assumpte important.
Unicarnent han canviat impressió sobre
el recurs presentat pel Govern contra
le llei de comeos promulgada pel Parlament de Catalunya, la sentencia de la
qual es coneixerá dimecres.
En el ple celebras acta pel Tribunal
de Garantice L - onstitucionals, sota la
Presidencia del mayor Albornoz, han
estas estudiats els informes del fiscal
senyor Gallardo j ael repiesentant de la
Generalitat, senyur Hurtado, en relacaa
mas la Llei de Contractes de conrea.
del Parlament de Cataluns a. El vocal
etanent de la Lotniasió senyor Alba.
ha dolar compte de restudi que hacia
realitzat sobre la indicada Llei, estudi
que ha tnerescut els elogie deis memhres del Tribunal. Acabada la lectura
de l'informe del senyor Alba, el Tribunal alta ocupat del redactat pels oficials ¡ licuase del Tribunal.
La impreesia que luan té es la que
el Tribunal consignara la validesa de la
Llei en alguns dels seus preceptes lonarnentals, i la seva nullitat respecte d'altres per trabar -los en franca oposició
amb el deternii p at en diverses lleis unanades del Poder central. Aquesta es la
impressió que e5 tenia, malgrat que la
Posició des vocals del Tribunal, en relacia amb el fall. corn is natural,
d'absoluta reserva.
La pnnincia del senyor Alba, lambe
segons informes particulars, es prouuncia en contra del recurs del Govern,
per considerar que tun presentas dos
dies després del termini que marca la
atea i en alai) ha ciancida completatramo amh el senyor Hurtado. No obstant cía lletrats del Tribunal de Garantice opinen que el recurs fou preselvas dintre e: termini legal.
La Llei en si, eenrhla que no motiva
25r1n5 discrepancies per part del Tribunal, que la considera admissible, i la
discrepancia es presenta en el que respecta a les Juntes arbitreis agrades, i
aquest sernhla que i5 el punt uit discussidc per censiderar que frega el dret
de propietat i funcione ararles del Govern Central.

El conflicte dels
Metalelúrgics de
Madrid segueix
sense solució
Madrid, 4. — Continua en igual estat el conflicte dels obrers metallúrgira vaguistes. Tenien anunc,aila una
assemblea per a ahir que van susa en elite per no haver exoerimenrat variada el contlicte.
Eis patrons han coniirmat el pro pe s a de recurr en contra racard de;
Jurat Mixt d'estabiir la jornada ae
quaranta-quatre hores. Eeperaven que
aquest mati haurien entrat al tretrall
els obren,. Ditien que ella no han
tancat les fabri q ues un sol dia per

a evitar que es dignes que implantaven el loe-ant. Tots ele dice en alg unes fabri q ues es fan els aenyals
costurn per a Ventrada i sortida de;s
operaria.

socoasos

ALS VAGUISTES

El Sindical Metal-hírgic "El Baluarte" ha comencat aqueas metí g dittribuir el anemona establert per als
vagar:sin amb el producte d'un dia
de jornal, ceda pels afiliats a la
U. ea 'f. El repartiment sha fet a
les oficines del Sindicat i la quantitat distribuida el dia davui passa
de 30.000 pessetes.

UNA MULTA DE CINC MIL

PESSETES

El membre del Comité de vaga
deis inetallúrgics, senyor Ambriis
López, detingut el dissabte, ha estat
posat en llibertat. Se li ha imposat
una mulaa de 5.000 pessetes pchs conce p tes vertite en una 3msemblea ife
vaguistes celebrada fa bastan t temps
al Cinema Parairias.

en formació mi- El senyor Aguirre es mostra monàrquics celebren u n acte
«apolític» contra Catalunya
optimista
litar són arenEl senyor Lerroux aL adhereir-gats pel fill de
ami) entusiasme
Primo de Rivera
Madrid. 4. — Un dels nostres redactors s'ha entrevistas amb el diputas nacionalista basc, senyor Aguirre., preguntant-li sobre les deliberacions de la cornissie d'Estatuts en el
que es refereix a l'Estatut baso a.
—Continueu essertt optirnista?—li
Ira preguntat.
—Completament optimista. Continuo creient que abans de les vacances parlamentiries haurem Ilturat a
la mesa de la Cambra el dictamen definitiu.
En les discussions sobre les matedes iins ara assenyalades hem avaneat molt de cami, i per éster totes
de singular importancia les heno examinades detingudament en tots els
seus aspectes.
A continuada ha dit el senyor
Aguirre que la se y a cenfianea és cada dia mis gran, i que no chalate que
en una data no niolt llunyana resar-

Madrid, 4. — Alguna periódica donen
cumple diraser-se ceiebrat abir una moDanzada clandestina de feixistes de la
jons. El diari ''Luz" dedica a aquest
assumpte la primera plana. A gran, titulars diu que formaren en un aerOdrom
dele voltants de Madrid au centones
S UC ioren arengades per José Antonio
Orinto de Rivera. Acompama la Informada una fotografia dele feixistes
cii forataciO militar. El periòdic reterei te l'ocorregut en la següent forma:
"Divendres. durant /a tarda, Forganitzaciú feixista dona andre de coartacreció de ferxistes est un ami% 'deis vol'
tanta de aladrid, ordre que ion absolutament secreta. Solament un triumvir
soneixia el lloc de la concentració, 1 fou
i'encarregat sie mobilitzar-los cap al ció del roble base es convertirá en
dit jacarea Durata la nit de divendres una realitat.
els caps de centúries armaren cm/casera
LA PART APROVADA
la constgna per mirla d'agents ¿'enllaç.
DE L'ESTATUT
es designa cola a lloc de concentrada
raeradrom particular situat prop del
La part defiaitivament arroyada de
catan d'aviada militar de Cuatro Vien- l'Estatut base, referent a la quantitat
tOb. A ningn no es comunica aquest extensici de l'autonomia, día aixi:
i el; casa de centnries soiament
"Titol IV, contenint l'extensió de
sabien que la ruta era la carretera de rautanennia . — Capitel I. — Emu- unte
Carabanchel. Diseabte al mati ion con-nach
' general de faeultats.
sumada la secció de transporti, que rebe
Article... D'acord amb el que diej'encare« de contractar vehicles per tal posa l'article 16 de la Conetitució de
de concluir els talangistes. Aquests ha- la República, correspon a la compecien rebut instruccions sobre ele llora tencia del país autanom haec la lehavien de concentrar-te dintre la CA- gislan exclusiva i execució de les
ursite
peirt,e al d'ocupar els vehicles cut-- matataes següentes
salo
r , nv
a) Estructuració interior.
A la carretera de Carabanchel s'es11 Demarcada territorial.
tabli una avanaadeta encarregada de
21 Legislada territorial interior,
comunicar el estudi i el lloc condes fundarla en el sufragi universal, igual,
on a aavien de dirigir. L'hora en qua (larde i serreu, tense diferencia de
les u .es feixistes harien d'estar asir- sexe ni destat civil.
al En el régim local, aquesta le•
:nadas eren . les deu del tirata Els organazadors comptaven amb unes 23 gisiació reconeixerá plena autonomia
centurier. o siguin uns 2.Soo homes; ale ajuntaments i abres entitats adpera cap ella a dos quarts d' o n z e de; ministratives per ai govern i direcmati ravansadela comunica que alra- cie deis seus interessos peculiars, convien presentat algunes dif icul t at s Per cedint-los recursos propis per a atenii trasllat de sala de lea centúriss. dre els serveis de la seise competenAlguna- deis autobusos havien estar cia.
objecte darles de sabotatge per part -No podrá reduir rautonorn:a munideis :solera El que passä fou que en cipal a limita inenors deis que asse:aber els xofers que es tra c tava du- n(ala la hei general de l'Estat,
E n talUt de iuncionaris i les sena organitzacln feixista. es negaren a
ves factatats.
portar-los en llora veliales.
ao
Ja siguin de la regiA autónoma basJa al camp d'aviadd les
des que aconseguiren arribar-In f or - ca, ja de VadministraciO local en tots
mar en i forera revistas, pel triunivir, els graus i categories, sempre que les
que Ion rebut amb els evita de "Viva provine:es 1 Ajuntamems facin deleEspaña". José Antonio Primo de Ri- pació expressa d'aquestes facultara ale
vera, des de la torreta de l'Aeródrom, organismes regionals autónoms.
5) L'organitzaciii a les regions
pronuncia una arenga militar, que fou
les autoritats i funcionaria encarregats
c o p tes tada amb cisques.
Apenes havia acalat el seu parla- d'executar les Ileis que l'Estar , d'acord
ment el senyor Primo de Rivera, es andr els articles t,v. 16 i m8 de la
pre g entaren sobre el canip quatre Constitución transmet pu a &quesos
avions procedents de Cuatro Vientos, efeCte5 executius al País base, aixi
que començaren a volar i circular pel com els que d'acord anda aquest Escenit,. a incilt poca alcária sobre les mamut es dicten per la mate‘xa regid
iorinacions. Alarme diuen que entre peria sempre dintre de les bases que
ele felxistes i piiota deis avions ea g arant e ixin en la República la eituacanviaren salutacians. S'ignora si els d 'O estatutfiria i drets dels funelonaa; adora coneixien el careeter de la ris públ:cs."
farmacia. Quau els feixistes desfilaven finalment, es preeentaren forces
de la guard:a civil de Carabanchel i
sollicitaren del aeny : or Primo de Rivera el penan de la concentraeM.
El senyor Primo de Rivera els digua q ue l'organitiaciii s'havia fet clan _
destinament f que c ll era rana resGarcía
ponsable.
El senyor Primo de Rivera, acorta
nanvat de la guard:a civil, ha estar
jutjat de Carabanchel, on ha passat
a declarar davant el jut ge, el q ual ha
aixecat l'atestat corresponent. En tornar el senvor Primo de Rivera a
raerödrom ha indicat als feixistes que
es dissol g uessin ¡ han tornat a Ist adral.
aense guärdia ni formació militar. Ea
p edidonar:s ban tornat a ocupar ela

La vista de la causa
pel fusellament de

i
Hernández

Galán

autoämnibus i hita tornas a Madrid
poc despeas del maulla. En arribar
al roble de Carabanchel, alguna fe:xistes han donat crits de e:sea el
Irin, i han estat centestats pels veins
ami, visques a la República. Sima reg istrat un coi) de odre i ha resultat
un feixista ferit: pm': no ha estar
assiatit a la població. Als arbres
C , aft er ioxist'e
\ el ,ntos han
dlaeixcaatrrue ,tmezanai,I geuinu

Els Periladics republicans manifesten que no comprenen com s'Ira poma celebrar eatteet a cte en pie estat
d'alarma tense tenle can ni-alela el
director general de Seguretat umi el
ministre de la Governació. En canea
destaquen que une excursionistes que
toruaven el diumenre a darrera hora
cantant, van ésser dissolts oir le (carea iv a:fra.

LA SITUACIÓ DESESPERADA
e
DELS VAGUISTES
Madrid, 4.— Ha estar repartit avni

manifest en el qual els obrers
metailúrgics. diuen que una cegad,
dietas record pel Jurat Mixt, erei-n
resolt l'assumpte. pena veuen que el
Govern. aliat amb els patrons. refusa
encara la solució. No ens q ueda més
recurs— afegeixen — que dallar Uula
sartida revolucionaria aouesta saga.
niosa situada a que ens ha sumit la
patranda
un

INFANT$ A SAN SEBA8T;AN
San Sebastian, 4.— Han arribat,
nrocedents de Madrid, cinquanta nens

fills dele vanietes ntetalNrgips. Han
estat molt beta rebata i festejett,

LLE61U

MIRADOR
QUE SURI ELS

DIJOUS

30

CTS.I

Madrid. a. — Amb nombrosa assistiricia de corneaseis, es va celebrar en la
tarda d'ahir el banatiet popular rieganitrat per Unió Espanyola ele la Classe
Mitjana. a honer del seto, mesident. senyor Antonio Royo Villatvaca. .A la
Presidencia van seure, amb el senvor
Rot- Villanova , el senvor lacint Benavente, Joartuna 1 Serafi Alvarez Quintero: ministre de Comunicacions, senyor
Cid; Cristafor de Castro: Casanueya,
vice-president del Cenaras dels dinutats;
senyors Arniches. Martiner de Velasco.
("II Rutiles Marafidn. Matesanz , secreta-

r¡ de l'Assnciaci6.

El senyor Barbichann dora les eräries als adherits i assi s tents. i procedí
a llega dues artes. l'una del senvor
Lerrour, i l'alosa del senyer Cajal.
L'adhesió del senyor Alexandre Lerroux

diu
"Senyor Antonio Royo Villanova.
Amic malt estimat: La meva peeeen-

Saceelerarit la tasca
parlamentària per
tal de

El resident general de
Franca al Marroc es troba
a Madrid

manear tense (Me m'ectasia el eleU Car

cringratitud i 14 meya consciencia de ceaardia. Destaca sobre totes la vostra
figura palitica, per la vostra finesa en
la coeició, per la vostra claredat en la
cenducta, ser la ventea Ileiaitat i la vostra devoció als principia essencials d'as
liberalisme tradicianal. netament upa¡ pel voetre ferro elevat u magnifie patriotissne, que semeja lleialment
alhora Espanva i la R ep ública- Des de
la mes-a posició. on us espero des d'antic. ¡ cense altre esfore que el d'allargar
els braços. us etrenvo contra el meo
cor cona s'abracen després de la guerra
els veterans que sota distintes banderes
serviren el mateix ideal: la Patria, venturosansent redimida per la República i
en cants de redimir-se de l'arareuia.
Cordial:nena arnic vostre. — Alearan..
dre Lerroux."
Cristófor de Castro. en rom de la
Comissió organitzadora. oferí /loteenatge.
El senyor Royo Villanova s'aixeck

tancar les a parlar. Ugue que no ea tractays

finals
de juny

Corts

a

Madrl f , 4. — .1 les vuit del vespre
president del Consell ha rebut els
pereelistee. Ha començat dient el cap
U:1 Gravera que hasta estat treballant
al desnate en nornaraaU 3 aseumplcs
e.e. tenia pende-no
L'n informadar li ha preguntat si
el .ministre de Treball dictaria avui el
laude sobre el conflicte dele metallúrgics, i el cap del Govern ha contestat nessativament. Segurament—
ha afegit—el ministre esperará que
transcorri el termini del recurs. Crea
per tant, que no hi hauri laude enel

cara.
1211 altre informador li ha pregunsabre la vaga de camperols, 1 el
senyur Samper ha contestat:
— i_. mera iiropressió és que la vaga no es produirà per les dispoeicione
adoptades pel Govern. A més, els
obrera camperola no estan disposats a
anar a un moviment. No crec que si
es mochas prengués majare propondom. Es clar que el Govern ho té
tot peeparat. Repeteixo que les disposicions adoptades peerneten assegurar
qvuem.tat tl . moviment pot donar-se per
a

tas

Deaprés se li ha preguntat si havia Lanvrat impressiona amb halt comissari d'Espanya al alarroc, i ha
dit que no. Precisament—ha aiegaaquesta nit, invitas per l'ambaiaador
de Franca, assistira al scpar a l'Ambaixacia, al qual concorrerà el resident frances. D'aquesta manera cansaetera impreasions sobre el problema del 31arroc. Hi assistirá el ministre d'Estat, senyor Rocha; el sots-secretari d : Estat, el cap de la cornissió
de hmits, senyor Lorefra, i el director general del Marroc i cotanas.
El temor Samper sepa dient que
aquesta na entra a rebre el president
la República, que torna de Friego.

—Despateareu amb S. E.?
—No airaré tenme, perquè l'aun a
l'Ainhaixada francesa di a dos yuarts
de deu. Tinc penden molta firma del
president de la República. Per &ata el
Comal ] q u e se celebrará demà sera moit
breo Acabara a la una, amb robjecte
:ase in pug ui després anar amb S. E-Tractirett alguna cosa important en
el Consell de denla?
—Tractarem, a part d'algunes coses
qua sellan pendente, de be Ilei municipal.
Dimarts és el dia Mi25 apropiar, perque
els ministres no porten multes coses, r
Madrid, 4. — A la Sala Segona del per aisia ha escolla epacta di & per traeassenyalar
Tribunal Suprem es va a
Lar de la llei nruinjpal i de la Ilei elecper a una data propera la vista de toral . Vull que estraum acabales abs,,,
la causa pel fusellament de Galán i ,irie es tanquin les Corta, perqué tinguin
García Hernández.
teeball aar aanissians i iser a despatxarL'advocat senyor Rubio, que actua les amb temps durad l'estiu, en el (val
d'acusador en el sumad en nom de la ene adinerar intensa:neta a
allres pro familia de García Menéndez, ha ala- blemes.
nifestat a q :test metí que es proposa—Adr:ptareu
el
sistema
proporcionava recusar' l'actual fiera' general de
la Repnblica per tal que no actui en lista e:1 la nona Llei electoral?
—No herir traetat res daixó. ha
res relacionar direetament amb el proces. Lta recusacM ce fonamenta en una ponència ja nomenada que esta inNI director general de Halanime en el dit proeim alta le jutiar tegrada
l'actuaein d'alguns collab o rad a rs del tut Latadístic, el eate-secretari de la
senyor Gallardo durant la dictadura. Presidencia, el de la G ov ernac ió i dos
vocals de la Junta Jurídica Assessora,
un d'ells el senyor Perer Serrano.
Aluesta comissia estudiara els dos sistemas a rrase sat s i l'actual, amb les misdificacions rtue suggereix la prédica, i
despees el Lonsell de ministres es pronunciará pel que cregui mes canyenient.
Cree que em pronunciarem pel proporciona/uta, encara que, cont us dic, la
Comissió estudiara les bifurcacions, i
ia veurem quina és la riostra reeoluei&
Un altre periedista li ha preguntat
Madrid, 4. — Aquesta tarda ha ar- quan es tancarien les Corts, i el sens:or
rdrát a Madrid el resident general de Samper Ira dit a claretes d'aquest MeS e
primers de juliol. Per a llavors ja
Freno al Marren, senyor Penaos, el
qual ha ere rebut • l'estaei6 Pela estar à acabat • l'estudi de les Ileis municipal i electoral, i, COM US be dit abans,
secretaria de l'embalase!' francesa, d ura nt reNtiu ens podrem
dedicar a nirepresentant del alinitseri d'Estat, cap tres prohlemes. Durant l'epoca d'estiu
de P roloco l senyor Miranda i altres vull treballar intensament en Vetee del
personalitats. Després el senYar Peru- Marra, l'interes del qual es extraordinari i reauereix malta atenció Tenla
tot, acompanyat de l'ambaixador de
Pa pi: tapaseis del Gavera preparar ele
França, senyor Herbette, ha confe- pressupostes en degudes condiciona
De
renciat arnb el minitre d'Estat r aten la materia& manera em proposo estudiat
amb tot deteniment el que fa tefe:sé:ida
senyor Rocha.
El ministre de la Guerra ha rebut al Patronat del Turisme i rernia aran:etarra. Acabada la Ilei electoral i muaquest matí la visita del resident ge- nicipal
q uedara lliure el ami per er mneral francas al Marroc, acompanyat prendre aquesta labor que requereix molde l'ambaixador de França.
ta Cura i aterida preferena

L'acusador privat recusa
el fiscal de la República,
antic collaborador de la
la Dictadura

acte d'homenatge nus us ofereixen tants i tan bens
amics hauria pogut desnaturalitzar-lo O
en perjudiei vostre o en el meu. l'en;
la meya adhesia espiritual no podria

eta personal en aqueo-.

d'un arte

politic.

Espanya no ha perdut—digué —
el seta carácter nacional, el d'una unital nacional. Quan va fundar-se el
Partit Socialista, fou anomenat Parta
Socialista Espanyol, i quan fou fundada la Unió General de Treballadors, va anomenar-se Unid Nacional
de Trebaliadors.
Ara han estat concedides unes
autonomies que no eón tisis autonomies, sinó fabriques de separatisme —digué Royo Villanova—, és a
dir, que 'nona pretén disgregar Esa'.
nya. i Espanya és una i indivisible.
Aquests Estatuts san separatistes — continua—, no autonomistes.
;Ha hagut de venir la República perque passés aixed
Defensa la "Espataa única", i ditt
que no pot continuar el que paesa
a la Universitat catalana. on és tret
"a patadas" l'idioma espanyol. David
—diu — caldee parlar-ne a les Corta
i he faré jo mateix.
Explica que a Barcelona. en 0C25! n")
d'un fet recent, que era un acte dt
protesta contra el que va celebrar-se
a EI Escorial per Arda Popular, vea
donar-se moris a diversos politics;
ningú, pera, eridä mori Royo Villanova, i pregunta: ¡Es que a Barcelona comencen a estimar-me? ¡Es que
potser és a punt de venir el tren de
catalana a tornar-nos l'Estatut, tal
com vais anunciar?
Despres parla de la guerra de Cuba.
Diu que a Cuba hom cridava mori
Espanya, pera, bo dudasen en espanyol; i a Catalunya pasea el contrario
i acaba diera: Sou catalana Pecó
catalana espanyols.
Al banquet predominaren els elementa d'Acció Popular i agrade.
Durant el dinar, i malgrat el ceraeter apolitic de la reunió, van
ter-se molts comentaras entre ele
comensals sobre els darrer disertes
que pronuncie el eenyor Gil Robles
en la inauguració del non estatge
d'Acció Popular. Alguns monirquics
que es trobaven presents repetien
l'argument que sembla mentiste que
el senyor Gil Robles s'hagi oblidat
que el principal es f or ç i, especialment,
la mejor aportació de diners per al
t'ami de les s'asueles clec: done sortí de les b e eses monarquiquee. cosa
a la qua l els amics de Gil Robles
contestaren que si no hagués estat
pel prestigi de Gil Robles res na
haurien val iera els diners ni els esforeos per a fu venir tatos diputats
Alguns periodietes que han assista
al banautt han parlas amb el senyor
Martínez de Velasco. cap ‚fels agraris,
i Ii han preguntar que li havia aun.
blat el Aneare de Gil Robles, i el
senyor Martina de Velaste, ha con-

testat:
—Coincideixo ahselutament amb ell
en tot el que ha dit. El discurs ha
estas senrillament admirable ESt:c
conior-me anda el seu fans i anula la
seva frenan.
El senvor Abili Caldera:a al qual
també han preguntat els informadora,
negat a donar la seva opinió
diem q ue encara no l'havia llega. Un
periodista li Ira donat una referinc;a
del diecurs. oteé el senyor Callem os
ha tor p at a din:
—Em • ara airé, no era traureu res,
n1 una naraula. He de Ilegir- lis, peruuf v o saltres. a la m1llor canvieu una
an g ula i amb alza ho tireu test a
rodar.
Amb el senyor Gil Febles remad
han parlat els perita:liste% sobre
disertes pranundat i Ii han (EL que
havia p rodult distraer en ele manar/taca i ha dit:
•
—Drinee, ho lamento ntiele, pera
cree sane el casal a seguir és el que
in he tracat eia el mea diseurs. Cal
Pensar en governar dintre de 13 Rep uhliv i rinde can altra forma.

ADVERTIMENT
Advertir!, a les persones a lee

quals interesal la publicadô 'un.
mediata de les notes que ens 'malea que ele erlginals han de dirigir-sa tose a la Rauda, Carta
Catalanes, e go, t er nia, abano
de les nou dal vespa- a lila que

ene arribin mdi tard d'aquella
hora o asen adrEats a la loop
premta

Dimarts, 5 de juny de 1934',

LA PUBLIOSTAT.

La inaugural() de Entre diumengel di- Li vaga deis LES
contramestres
les obres de su- - Huns •esclataren
bombes
quarta
Entrem
pressió deis passos
setmana sense
a nivel].
a la

COMARQUES CATATAINET

TARRAGONA

pel Jutjat de Primera Instamcia de Sant
Pella, 'per estala. Ha quedas a disposició
de l'esmentacia autoritat.
— Definitivament el Centre Autonom i s t a eepublicá celebrara el diumenge
vinent, ' dia ro, una assemblea general
extraordinaria per tal d'adherir-se a
Higa Catalana. A lardee del dia tambe hi ha el nomenament del cake'', car
encara (me sembli estrany, el senyor Pecera, que venia ocupant aquest carece
des de tenme immemorial, ara per dirergencies amb l'actual Junta ella vist
obligat a dimitir.
Et millor que pridia fer el Centre Autollontista eta adherir-se a la Lliga, puix
que fins ara no ha jet situé que la poli tica d'ella. Tanmateix semblava que li
renca fer aauest pas, pecó per altra
! art és molt comprensible que a j ar) no
s'esderingués, ja que saben/ que dintre
de s'actual comissió politica hi hacia
gent interessada a retardar-ho. encara
que interiorment sentin la ven de la
conSciéncia i el rau, rau dern de con-

GIRONA

TORTOSA

El Congrés del Partit Radicalsubscripci6 pro-Colònies EscoA L.1103PITALET
Topada de vehicles :: El conceller
Socialista Cauta
lars L'Associació de Música :: Suique
es
Cultura
::
Altres
novas
de
Diumenge, a les onza de la
cidi :: La procesad de Corpus :: Nena
Tortosa
4 . — Durara els dies 2 1 3
nit, se sentí en aquesta poblaTarragona, 4. — Ahir, el cap d'Admorta per un llamp st Noticies väries del corrent uhta celebras el IV Conyeti
la
»lució
ininistració
Local
de
la
Generalitat,
fi
íssima.
rid una detnnaeiú rl
grés del Partit Radichl-Socialista
Glrona, 4.— La sulsscrtpciä oberta
Acial Va saber-se que hacia esAhir contenga la quarta sets-nana de senyor Espanya, va visitar aquesta
Per "L'Autonomist a " a profit de les Catalä, amb assisténcia d'un centenar
Ahir, al ntigclia, tot . i la rluja qae ni, clalat una bomba a la barriada vaga dels contramestr es. Tot i aixä ciutat amb lespecial :Misia, de consa 1.195 de delegats de totes les comarques
Colònies Escolars, ascendei x
locals.
pegué deslluir-lo, se celebra l'arte de
Collblahr. davanf roaleik de la encara no es veu la solució del con- tituir el jurat crexempciOns
catalanes. També assisti a les sessions
pessetes.
—Al quilòmetre 20 de la carretera
la inauguracia de les primeras obres del fabrica propiatat dels senyors filete per ' entine. Fa deis dies justos,
l 'ex -ministre senyor Marcelli DoDenla,
dimarts,
a
la
nit.
L'Assod'Alcover
a
Capaions,
en
un
viratge,
—
a
d'enllaços
iarroviaris,
que
comeNaamb
avui,
que
les
negociacions
entre
Pb
Amat i Companyia, dedicada a
j actó de Música celebrará al Teatre mingo. La mesa del Congrés ion
ran per la conversa) CO túnel de la via arabais en leixils, situada al els representants dele patrons i dels el camió de Barcelona 14.7oo, propiaMunicipal, el sein Concert del cura composta pels senyors Dornenec Pitat de Salvador Balenyà, envesti el
del Nord. Liares per a caniençar-les
obrers estan interrompudes.
(lotee a càrrec de rexcellent Quartet nyana (Tortosa), president; Jaques
es la confluencia de la Gran Via Me- carrer ile Fsrncrs. L'artefacte
El conflicte, dones, segueix igual cotxe de Barcelona 33.597, conduit
Barcelona. Per al 13 o 15—encara (Lleidat, Montagut (Tarragona) I
per
Martí
Llombart.
Els
cotxes
queridiana amb el carrer de Mamar:ya, an era de gratis proporcions. peró que el primer da.
no está assenyalada definitivament :a senyoreta Marina Dauii (Tortosa).
daren inutilitzats.
davant la tribuna de les autoritats hi afortunadament n'o Iti Itagué
Abir es registraren coaccions a diLes reunions mes importants del
data— ens visitara l'Orquestra Situfä—Altir el conseller de Cultura de
havia ua nombrós pahlic que aguanta desgracies personals. solament verses pohlacions.
la Generalitat, senyor Ventura GasCongrés fumen les celebradas diumennica de Madrid.
impartérrit la rhsja, captingut da la im- produf desperferl es a la psi rel
Els contramestres de Molins
àpat que celeDenla
celebrará
sesslá
el
ple
de
sol,
va
assistir
a
un
—
ge al rnati i a la tarda. En la primera
rortäncia de lacte.
le la faeana, la qual faca- Rei, segon g sembla, estan disposats
braven a l'Hotel Europa els nuestros
l'Ajuntament. Es de remarcar el pro- s'examiná ampliament la situació de
Poc abans tl l'hora assen) alada
lada; lambe resulta amb avaries: a tornar a treballar. No ho ieren ahir aprorats l'an y 1931. A les 4 de la
jecte dhigienització de Ilet de públic la política catalana i la necessitat
mençaren d'aftuir autoritats i invitats. itti /1/1 -dor i»slallal a la part de
perquè en aquella població se celebra tarda seguí en automòbil cap a Torconsum que consta a l'ordre del dia. d'una major relució i compenetració
Els priniere d'arribar faren els compo- dilas de las fabrica.
la fasta iel Corpus. i les fabriques, !esa.
— A la casa assenyalada arnb el entre les (orces d'esquerra. Es preneme de 1 3 Ccmissió Mixta d'Enllaços
Es eran que el mObil de Va- per tant, no treballaren.
númcro 15 del carrer de Vallespirans, sentaren algunes proposicions per a
—La senuana entrant quedarà
Ferroviaris de Barcelona, entre els quals
al migdia el senyor Barrera constitult el Patronas d'Assistencia
les:Val
és
perqui
els
contraAhir
de
Banyoles, posa fi a la seva vida realitzar tal propósit i prenguerest
veiérem el senyor Manuel Eerrandis; tnestres no Intsi secundat la Nagn no va rehre els periodistes.
Social d'aquestes comarques. que ve Vierions nacione/istcs.—C.
e; vei de la cEta població, loseta Roun part en els debats nombrosos conl'ex-alcalde de Barcelona, senyor Aiguaa substituir les amigues juntes de
i Carreras, de 39 anys, solter, jo7 - gressistes.
LA NOTA DEL "RADIUM"
dar; senyors Seijas, comissari de l'Es- d'agitas' rana
SABADELL
naler, el qual es dispara un tres a'
Cada dilluns la Patronal experi- Beneficencia i Protecció a la IntimPer fi s'acordä suspendre la sessió
tat en els Ferrocarrils Zona Nord; el
A hl larda, un g nois troharen
ca.7, amb una escopeta de :a seva per tal que els autors de les dues
senyor Serra i Moret; el vice-president abandonmlos al canal de la In- menta una nora decepció. Els nostres cia.
rausi
t
tarda
Oa
rstat
nin
ta
—Ari
nc
e
La
temporada
d'estiu
del
Foment
de
pro,.):etat.
el
nossinniiica
precude la Cambra de la Propietat, senyor fanta, a l'encreuament amb el afilíate coneixen que
idu proposicions mes descutidesque
div
Crida de la Cambra
el Camp de btarç, amh nto. la Sardana
lidm crea que resmentat in
eren
posar-se d'acord, ja
Mas-Yebra. amb els seus companys se- varad de la Fonleta, dues boni- tre conilicte, i per aquesta raó aquell corregut
tiu del muntatge de les diverses ins- de Comerç :: Un grup d'alumnas de ;arengué tan fatal resolució victirna ressin
poques
les
diferencies
entre
elles,
i en
nyors Salles. Mara i Santvicenc; els bes de gratis proporcions; l'una vuitanta per cent de desertors en llidel Circ Hagenbecl:, que l'Escota Normal de la Generalitat vi- d'una sobtada alienació mental.
tallacions
vocals de la Comissió d'Eixampla sz- amida anos quaranta centimetres. bertat de treball es troben solament començarà a actuar densa. — C.
reprendre's la sessin de la tarda el
Varia
nostra ciutat
sita
la
En
virtut
duna
denúncia
formu—
seityors
more Palomera i Burull; els
senyor Noguer i Comet dona compte
a la unas:hucha de la burgesia cataesta completattnent carregada
Sabadell, — El Foment de la lada pel val dc Sant Joan les l'orne. d'una proposició redactada recollint
Llobet i Clivillés, del Centre de Ccalana. Els associats nostres saben que
Sardana, deslaces d'inaugurada la seca jusep Masllorenç i Raspan, de 19 el parer dels diversos scctors. La
tractistes d'Obres; els senyors Reyes, metralla j te la inetxat correspo- la durada del conflicte que sostenim
temporada destiu arnb gran exit, es anys. ha estat posas a disposició de: proposicia fou aprovada per unanimiFarnés, Nogués i Arrauz; els senyors ment: raltra moisés té laa panel. per aconseguir el subsidi dinvalidesa
Per Vestal en que foren tro- i vellesa és el de menys albis que
prOpOia portar a cap durant aquesta Judas de la dita població el rei Ra- tat i rabuda anda grans aplaudiments.
Lesionats :-: Ciclista atropellat
Cabria M. Sabater i Martó G. Salas.
Altres novas
una serie de festivals que cridaran mon Galia i Sala.
Nomenaments
arnbdós en representació de la Prefectura badea sentida que ja feia temps interessa realment és la iermesa, la
Congrés "declara que en— Al Jutjat de Sant Joan les Fonts. Diu que el
fortament ratenció. El motiu és pred'indústriss. scnyors Jaume Puig i Oriol que havien estat abandonades en qual en ei nostre cas. és sinänins
Manresa, — Ahir foca assistit al sentar les danses ¡ costuras d'altres han estat denunciats eis vetas Joan ten que per a contrarestar la dita
G.
Tudán,
enginyers,
respe:aquell flor. l'oren traslladades de triond. Triorniarern, no ho dubti Dispensari Municipal d'unes ferides
Joaquim
actuació de les (orces reaccionis- es
Gelis i Vives i 1mliquei Coderch
P aisos de la Penisssula dintre la pista
tivament. de les Comssaries del Nord
sil quarleret de la guardia ura luhl dret i l'altra al genoll el moto- del Catalunya Parc.
Cocor, carnissers, els quals van baca- i defensar les llibertats obtingudes
de M. S. A. l'enginyer senyor Amigó, bana. — C.
cal que tots ele partits d'Esquerra de
Ni la premsa ni la ràdio seran sufi- rista Jaume Vicenç, produides a cauLa primera d'aquestes festes tindrä llar-se per qüestions comercials, i es
cap de la Dclegazió de Serveis
ciente per a (en deialrr els nostres sa d'una caiguda, als Condals. 'lambe lloc el dia 17 de l'actual, i sera una van insultar mútuanient i van Pro- Catalunya prescindeixin de per sona• ••
diRamon
Montagut,
Isca; el senyor
ssociats, ja que han arribas a la ion assistit al mateix Dispensad el noi
moure un fort escandol que va obligar lismes i Iluites iratricides, i procuran
cle Bascania.
rector del F. G. de Catalunya, i molts
A la matinada esclataren cinc conclusió que implantar el subsidi de quinze anys Manuel Garcia de sessió de ballets
arribar a una unitat d'actuad& amb
— Hass visitas la nostra ciutat, en la izuárdia civil a intervenir.
altres.
bombes darterat La Hispano- dinvalidesa i vellesa no admet ajor- fractura de la clavícula esquerra, pro— El dia 9 i to actuará al teatre una disciplina única i una finalitat
v ia tg e d'estudia un grup d'alumnas Albéniz
L'Ajuntament eslava representat per SiCssn. ',cap del llor on (su das nament sota cap concepte.
ideológica comuna. I a tal afecte eala
Companyia
te
Uní;
Calvo.
entre
jugara
amb
altres
cle rEscola Nornsal de la Generalitat
duida n '
ralcalde, senyor Pi i Sunyer, el cap de
va eselatar-ne una altra que
No cal que es can s i la burgesia a companys en un camp oit hl havia de Catalunya, al qual acompanyaven q ue posara en escena "Rosa de Em- carrega a una Comissiö, que será noCerimonial, senyor Riber, que pel scu dies
12.
menada pel mateix Congrés per tal
bajadores". Al mateix lloc, el dia
va inutilitzar tres cables de ron- propagar cada final de setmana que vigues.
cis professors Alas e Patt Vila.
càrrec formara también part de la C3- liteeló electrica. L'explosiú d'a- el dilluns vinent desfilaran els nostres
Al mati visitaren la fábrica de fi- actuara la Companyia de Teatre Ca- de realitzar immediatament les Sega— Dissabte a la nit els guardes
/7175Sió d'Enllaços t al g uns regidors.
tala
de
rApolló.
asilla
"La
Gloriosa".
latura
de
llana
del
senyor
Salvador
des gestione prop dele organismes
que
la
seca
propade
Pescadors
jurats de l'Agrupaciú
També assistiren a l'acta el general quests cinc artefactes causa. td- afiliats. Ja neuen
— El diumenge, "Els Intirns",
dirigente del: altres partits Sesgues-Illé5 de Manresa sorprengueren uns indi- Riber, la de filatura destarn de la
Batea al qual acompanyava el seu aju- tra una gran alarma entre ek ganda derrotista ha obtingut el
a
Barcelona
en
autoca a fi d'arribar a la susdita finavidus que pescaren amb trema a casa Cuadras i la de drape:ia de la van traslladar
dant, senyor Lacanal, i el delegat de veins d'aquella barriada. danys sorollas iracas.
Cunnibus, on van visitar el Par:asuras litat".
casa Mateu Brujas i Cia.
El resum ulm reunions cornarcals Sant Juan de Vilatorrada.
imperialista a les tintes de conla Policia de l'Estas, senyor Carreras
Gede
Catalunya.
l'Ajuntament,
:a
Per a constituir la Cornissia anearAl
miau
distaren
al
pla
de
la
— Alsir, a dos quarts de vuit del
acu s a un ascens del valor moral en el
durcid d'electricital.
Pon.
regala Se realitzar les gestión; per
i a la tarda visitaren les depen- neralitat, l'Exposició de Primayera
La guardia civil Si acudí itn- no e tre Sindicat cada nora ectmana vespre, n'entre haixava la Pujada dencies
Poc després de les onza arriba al
la
l'ira
de
alostres.
el
a procurar la unificació de les forres
centrals de rAjuntament i
Roja, el ciclista Josep Selles va teair
ministre d'Obres Públiques, Guerra del medintament i dona una batuda que passa.
— Aquesta tarda. a les &me, a un
Saraeossa i Madrid ens han Sonst la desgracia cresser aconseguit pel saló consistorial; rarxiver cronista de autornóbil priapietat de Josep Ciaret desquerra de Catalunya foren desigRio. al (mal acompanyava el director pels vollants d'aquell !loe, senas
la
cimas.
senyor
Miguel
Carreras.
els
nats els senyors Marcelli Domingo,
una !Uva que ele contramestres ea- palaiang d'un autornabil, el qual l'argeneral cie Ferrocarrils, Antoni almi- tesultat.
se li ha trencas la diaeccia a la Ronda resident honorari del partit: Nogués
lirem aprontar dignament per a hon- rossega uns dos-cents metres al al- dona una conferencia sobre la in:luan• *
Ferran Puig, enderrocant una paret. i Eiset, Brufau i Pinyana.
taner.
cia
de
la
indUstria
textil
en
el
desenra de la nostra classe i de la nostra grat harem estat arrossegat tuta
Seguidament el preside nt de la donnsi ha caigas de l'aleada dosis tres
A la baixada de la Font del terra.
Finalment s'aprovaren diverses proaquesta extenué, notnés aoireix le- rotllament de la ciutat.
sió, senyor Manuel Ferrandiz, (lana leaEls expedicionaris (oren atesos per metres a uns solar> propietat de Jnan posicione, entre elles una acordara
de
la
muntanya
de
Montriostra situació sindical és forta. sions dessassa importancia.
I.a
quartilles.
ient
la
sintesi
de
Escaa'ler.
Sortosament
no
hi
han
has
l'alcalde accidental. senyor Cano: el
tura a une
juic feu explosió ahir un arte- Els nnstres vells esper a -, de la nostra
adreçar una cordial salutació al se— El proper di/necees, dia 6, a conseller-regidor de cultura, senyar gas (-a:gracias personals.
la importancia de les obres que s'anaven
nyor Manuel Azafia.
a començar i de l'historial de la seca facie col-local en una maquina gesta un descans derart; Ti a serem des quart: de vuit del vespre, es re- Sarra, i l'esmentat arxiver, senyor
— El dia de Corpus. a la tarda.
Reunits després del Congrés els
trituradora propietat de lAjitis - nosaltres, ele ¡ores. en qui elle han unirà la Comissió de Proveiments.
aurant una tempesta, va caure un
gestió.
Carreree.
per efect e ale dipositat la seca confiarlo. els nui
- Ha estas amilanas vocal afea— Iniciades gestions oficials a fi llamo sobre :a masia del PMg. situa- desienats per al Cornisa Directiu del
En la lectura assemala que aquest l:iriteutt la qual
re spon sa- tiu del Jaral d'Exempizions de la d'obtenir el reensborsament de les da p rop del Tranevaal terme d'Olas. Partir, es distribuiren els caz-rece esa
acta és el segar dele grai . ns de la mag- l'explosió va quedar destruida. ele defraudaren,. Sabem la
No Si bague desgracies pers..- bilitat moral i cintadana tue ene in- demarcara) de Barcelona circumscrip- quantitats pendents de iiquidació a la Ha ocasionas la sp ort d'una nena !a forma seciient: President. Rarnan
na obra que comença amb les obres del
rumheix. El noetre denre és triomfar ció l'interventor d'aquest Aitintanient República .Argentina, procedente dc d'una dotze anys i ha ferlt de con- Nogués i Bisel; vice-president. Ralíalo.
ramal de Monleada.
mon Noguer i Comet: tresorer, J. Beper a di g nificar la re s ta de vida dels senyor Jeep Salvador. —
:a remesa de mercaderies, la nostra siderac pi els seus pares.
el
coman;
Aqueala inauguració fou
- companys velle.
— Francesa Callicó 1 Ro:das ha net i Pinyana: secretara Josep G-aCantbra de Comerç crida l'atenció dels
d'un cansa proiund de la política fer- UNA AL CARRER D'ESCOR- nostree
El devem aquesta vaga que ara
Interessats perque passM per les se- denuncias hacer estat a g red i t Per Marc nell: vice-secretari, Jaume Juli a;
L'HOSPITALET
roviaria. El ministre d'Obres Públiques
NALBOU
res oficinas portant les dades refe- Ortis i Villanua firetaire installat vocals: Deuloféu, Arqués, Brufau,
els dediquem amb immensa alegria
posa tot l'interès perquè aquesta obra
rents als respectius crèclits, les quals ['roo de la plaça de la Inclependéricia. Balar u Pinyana.
envició. Ifern apres a h a nnrar la
Ahir, a darrera hora del veses ponis a cap as/lb gran rapidesa. Anib pre, esclatä una bomba de gran velle s a d'una manera Practica: rin- Detencions de reclamats :: Un cotice seran comunicades al Consell Supe- Li va causar una ',asió de la qual va
Acabades les session s del Conerés,
la maxima celeritat fosa creada la Caque
va
a
la
deriva
rior de Carnbres als afectes estilen- ésser assistit al Dispensad municipal e! senyor Dominen fea una rápida
miss() Mixta crEtillaeos Ferroviaris. potencia al carleo > d'Escoma 1- smt - li un subsidi perquè visquin
Hospitalet, 4. — Avui ha estat detin- tat s.
S'ha donat compte del fet al Jutjat visita al :mis grup escolar de RWUTAauesta estudia detingudament ei com- bou, en una obra en construe- mitians propi s.
gut per la policia daquesta ciutat
— Ha estat rosada a disposicin del te5, i acompanyat deis senyors Ne'. — Per ordre judicial ha estat pornota d'ax ò gsuu hazi
pren
etui
rió.
La
meitat
de
l'obra
queda
problema,
i
mentrestant,
per
donar
plex
Marigó i Conill, domiciliat en aques- au a la presó, acusar de violaciés
Jutjat. Roser So:er i Vilalta. pel de- rutes- i Cante! i Cabéis marx:t en anta
prendre-la: pararem fins a obtenir
tut major avena, es dicta una autoritza- destruida. No hi hague desgradomicili. loaquim Genescä i Vi- licte de corrupció de tumors. Han ca" a Barcelona.
el misal-e nropóeit: el triomf de la ta barriada de Santa Eulälia. carrer
ció per a donar com en ç a les obres, con- cies personals.
inctressat en un Asil i en un Hospital
F. Calan. Aquest indiviclu está reclamat nyals. — C.
nostra cara.
tribuint aixi a la huila contra ratur
dues dones objecte del seu träfe:
forças.
Acords de la Cornissió Se Govern
Després el senyor Pi i Sunyer lau
També ha estat detinguda Modesta
Noticiari
Exposició d'art
història del projecte i tingué frases deBlanc, processada en rebellia per
Matas-el, 4. — En la sessiés celebralogi per al Dr. Aiguader i per al secorrupdó de menors. La detenció s'ha da per la Comissió Se Govern de
nyor Guerra del Rio, que des del san
eiectuat a Banyoles.
l'Ajuntament s'apenvì la rectificaciA
ministeri, i ent-se cärrec des del prinstr
— Mentre es trobava al has-ti de
padró d'habitants que aeseyala:
moment de la importancia capitalissima
Pedrea Adela afirme/. de 23 anys Població de fet, ao ano habitante. Poque per a Barcelona tenia el projecte,
natural de la noatra cintas, senil els blada) de drei 21)827 habitants
Ii concedi la sera atenció principal, leso
dolor; del para Anä a refugiar-se en
ntas,
— Per a les fastas de les Sa
possibie, en tot alió que dell depengui,
una crwa que existeix al darrera de l'Agrupació Cientifico- Excursionista
la solució satisfactaria. Per atare—acaCan Tan:ola, en dona a Iban/ una organitza una expoaicia de pintura.
ba el senyor Pi 1 Sunyer—, a aquesta
formosa nena. L'assistí una llevadora escultura i arts aplicadas, d'artista;
Altir a la tarda, al carrer dArihau,
obra que ami inaugurem batirá d'anar encreuament
municiPal.
mataronins exclusivament. Els orgaamb el del Comal' de Cent.
el
narn
del
seu,
honor
a
— Ha quedas constituida a la nos- nitzadors cometen i a arnh diverses i
associat, per
toparen un automäbil particular i un tasenyor Guerra del Río.
tra
cintat
rAssociacia
de
Secretaris
xi, F.11 aqueit aliara con, a paesatger el
raT11~ collaboracions per a aquesta
le jutjats :sfunicpals del territori
Expressa la seva satisfacció pel fet
manifestació d'art local.
diputat al Parlement catala senyor
donar-se cometa; a unes obres que, ul- Eronjosa, el qual ya resultar amb diverl'Audiancia dr Girona.
— Allir al miaja tingué lino rae— Avui ha cotneneat a l'Estola te de repartiment de prensil. del Tertra contribuir en alt gra u a reagtalaE ses ferides i contusione a tot el cns,
-mentdlais,rv'mpual prontintic reservat. El semor Eronjosa
Normal del Magisteri l'examen del' cer Concurs Nacional de Fotoerafies,
Ofereix als ru!omobilistes les seves noves
indústria i comerç, i secan també lenitiu tau traslladat al neu domicili particualumnas dures segans el Pla d e 1914 exposició que va ésser inaugurada el
També han comencat els examens dia de Pasqua.
a l'atur obrar.
lar, en va éster assistit de primera
Iris alumnes oficials dele prima-s
Es felicita així mateix que sigui sota intenció per un metge (pe la lamía encursos.— C.gestió de l'Ajuntament per ell presi- cia a cercar.
dit quan es doni cumenç a aquestes
EXPOSTIONS D'ART
EI jutjat de guardia es persona al di,snicili ferit. i instruí les primeres
obres , ja iniciadcs.
El senyor Guerra del Riss prengué a diligencies.
per a automóbils de turisme, als mateixos preus que les camotes amb
continuació la paraula per a manifestar
Acció Catalana Republicana :: Nou GALERIES LAIETANES
la set-a intima alegria per poder cond'Aquaretlistes de Cattlanya
canal vaina'
L'orfeó de Lleida a Aortmari5
RISCOS
Antara
tribuir a l'engrandiment de Barcelona.
válvula de metall.
Beltpuig
Altres noves
Fins al 8 de Juny
Féu constar que ho és molt Inés encara
per quant aguaste:: obres tenen lloc en
..g. — Catalana Republicana convoca per a aquesta setuna barriada a la qual el! representa casis
LA PINACOTECA
mana una asscniblea gencral extraa regidor.
PASSEIG SE GRACIA. 34
ordinaria d'associats per tal de tractar
Paisatges
CASALS u PEIPOCH
Digué que tant del Ines humil hic
Ftns at 15 de Luna
de diverscss assumptes.
com al mis alt esta sempre a disposiel
gos
viatjava
...perqut
—Han
estat
designar;
per
a
conscié, de Barcelona, prest a concedir-li
tituir el Patronat trAssistancia So- SALA BUSQUETS
el seu ajut ineondicienalment.
cial de la Generalitat. a Lleida, el sePASSEIG DE GRACIA, 36
Seguidanient el director general de amb bitllet de persona
Mobina t untaste. d'art
nyor Pere Vallderiola, com a presiVólvulo cònica de
Ferrocarrils, el senyor Pi i Sunyer i el
MATEU SERRA
Pintura
1111 paiii,;114;Pr va
rocals
els
senyors
Eraaulent
1
Dollnellge
a
Cont
aenyor Guerra de! Río donaren uns
Fine a/ 9 de Juny
cese Viladita Francesa Ganar, Joan
goma que tanca
simbòlics cops Sainada, quedant aixi adquirir a Gerdanyola un ballet
Casanoves. Salvador Roca, Epiiani
ainib l'objecte de tiuslladar-se a
inauguradas les obres .
SYRA
Belli, Ranion Villar& Francesa Salherméticoment el
DIPUTACIO 282
Acta seguit els assistents es tra sllada- Barcelona. Portava sin gas u de••
Tettfon 13710
ces i Antoni Pujadas.
ART u ORNAMENTACIC1
mana
un
altre
hiil
Ilet
per
a
la base de goma
ren a una dependencia de Vestaciú,
forat de la llanta,
SEGON SALO D'HUNIORISTES
—El
proper
dimarts
el
personal
aquesl.
Encara
que
el
bitllet
fou servir un esplanalid lunch,
negro forma part
Fina al 8 de Juny
tima- de l'Oficina d'Obres Pabliper a gossos es n'As economie
l'entrada de la huintegrant del coll
ques
de
la
Generalitat
procedirà
al
Ita d'esser escrit a uta., el pasSALA PARES
de la vólvulo, i va
mitat, oli, terca, etc.
ealger, per tal .le no ter perlita.
replanteas del darrer tros del canti
PETRITEOL
vulcanitzada o la
EXPOSICIO DE PINTURA
I emps til degut al gran
veinal de Solsona a Sant Llorenc Campmany,
Creimirmi, Detengo, Hureibert,
moteixa cantora,
LlImona, Manolo, Mempou, Serra,
potobre de passialgers que s'esdeis Morunys.
Togeres
evitant les pèrdues
twravat per comprar el seu bit —la Cansbra de Comer ha celeFIns •i 15 de Juny
'In corresp o n n ni. dignes a aquell
d'aire que solen
brat la sera reenii.'i mensual del pie,
iii•
que Ii dones itui altre
produir-se en les
limitant-se a despatxar assumptes de SALA GASPAR
pa esal gem.
•
0I3' 7T 11. DIE CEO
323 • Tm 1264
trämit.
juntures.
s . -sena' P. PUJOL
Olbulsos
Amb el set: gos va pujar al
FIns al 15 el• luny
—Per al proper dia to esta anuntren. En arribar a l'estada; ale Iti
SITE~ARIEREERESII
cias al Teatre Victaria, de Bellpuig,
L'assemblea que havien de c e- Plara de Calalunya fati delinRENART
un gran concert a arree de l'Orfai
0 , nutecHie, 271 • Telefon 1T-11
lebrar diumenge al Cinema Me- gut, pargua en éster -li reelarnat
Expetalcid decurnantal de la Preces.*
Uleidatä.
sl hitllet del gos no el tenia.
ridiana. de la barriada del
de Corpus a BarCelona
—A la Casa de Socors luan rebut
Ftns al 13 de Juny
Pum el passalger s'esearrassa
ele obrers del rara de l'Aigua
assistència la nena de cleu anys Paafiliats al Sindical. de Treballa- a explicar cona Inivin nat el fea.
mema Conxo, dama mossegada da MONTFALCON
dors fabrils ¡Textils, per a cons- El cap d'estad() no va voler esQu•dres. Gra•ala, Retinas. Mirras
tituir la Secció del rana, fou sus- rollar-lo i ordena que es denungoss Enric Reyes, de lesions rebudes
neme', Marca Molltura.
el
cies
vialger i (Pm e ll i e l set'
pesa.
en barallar-se andi un desconegut, i 11 0TERS. 4 - FINAL PORTAPERRISSA
gos
passessin
iI
Juljul.
El
jaibo
Molt abans de eomenear l'arte
Baltasar Sala, d'una ferida al dit gros
rLLIBRE311
SUCURSALS
21 local eslava alapeit d'obrers. inunedialament el pUtiii en
de la tila, produida en accident dcl
Autdorafa, d'Out., equarellee
brutal.
Es
dein
que
el
passalger
A causa de les diveria,nries
. ei mes brupoinut a...15111,elli de
treball.
de BirceIntla
preciació, s'observava molla ner- te el propbsit de presentar una
exposlit
1 sende a Pretil mcersem
—flan estat detinguts Jautne Vira i
querella contra laa Companyia
viosilal entre els asistente.
mame a:
Josep Roc, els ,nials estar en re:la•
El delegat de l'autoritat, per per l'a y er ealal detiiugiit SPI/Soi
METROPOLITANA
•
L1. l'ARRIA
mats pels jutjats de Lleida i Barce1 NOVA
evitar possibles incidents, la va maitu i demanar danys i perjuCosita . 31, las n tos g n-• la ev* Aovara
dicis.
lona. — C.
suspendre.
,

MANRESA

MATARO

El seny or Fronjosil
ferit en una topada
d'autos

Sempre capdavanters
en la industria del cautxú

eresteme-41hispostere

Camares d' aire amb vá l vu

dl a

e

goma

Un passatger i un gos

detinguts...

-•

Suspensió de l'assemblea del hm de
l'Aigua

restese4bspotite

$.6.
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Oesprds del discurs de

Mussolini

e

s ocupen del
Es preveuen
comerç an!lores angunioülo-espanyol

5es per al feixisme Niki
Parte, - LI faniús discurs
del 26 de initig, en el qua! Mussolini ha Set davant la Cambia
cel$ Dipulate , (l'Una manera o
ultra, la seva confessiO pública.
deivelä que !L'han estat la
, í ziseqüeneia, ha produit j conanua produint a Itaiia Un estUaor prolund que la premisa amorModa s ' itzt 6'uardat. be de repni.far.
Pera el deeeOratjantent j fa
inquietud es manifesten sobreen els mesh; ecoMunics j en
els cerc les Iinancers. Malgrat la
:Mpecable censura establerla,
:tan arribat ecos d'aria barx una
Mica per tot.
En efecte, encara que Ij hagi
,70Slat, 3lussolini ha degut rermieixer la fallida de la seva
:Mano j la p..•breea de lit seva
econorrua.
El 10 de les seves tlarreres pa-

l'antes enquadra poc amb
ini trionital de Ealtre lemps,
quan en 1928 s'obria per Italia
l'era de les Naques grasses. Ande
el lirisme ultruncer que li e; ea¡aulerni i', 31u.seolinj anuntenava
rl seu poble el poble elegit per
Deu. lent-ne remarcar e/ prestigi, la puixatip, la riquesa i la
prospehlat. 1 avui. e li m a ni:plica d'aquella crida , trübem la
llanca de lrehall, la miseria, la
fall ela.
El Duce ha Miur a !. la batalla
del Mil. Lb a perduda: el blat
Lo es ven. Ha iliurat la batalla
.úe la tira. L'ha perduda: estabilitzada a una taxa massa elevada. la tooneda ha irapnt
naci .,utal. Ella ha donat
1m coi) terrible a la seva balança
c ;inercia!. lía Iliurat Irt batalla
.1.• la natalitat perduda per• , M . Italia no ha retrobat la seva
lecunditat d'antany.
1-leus an f punt de vista intetior, tinancer i econòmic, el
balanç de la política que, des de
u . lee anys, ha prosseguit el Dure. l'home que despres d'haver
.1mainat els 'tomes esperava do-

titar els esdevenimenis.
Creia que la dictadura podia
resoldre tots els problemes. Els
csdevenimerds slan encarrega I
ele donar-li uit desmentiment ;inzularment cruel.
Es chMa compre ara, que cal
posar ordre en la casa j que si
hom vol evitar la fallida del feixisine val que el poble faci un
f leí.
Aquestes sdn les expressums
de l'amo de la Peninsula. diles
ti cri

La Conferencia del Desarmament

Als Comuns

Persisteixen les diferències
entre les nacions sobre la
qüestió de les garanties
El Consell de la S. de N. adopta l'Informe
del Conde del Sarre

Londres. 3. - Aquesta tarda.
Carnbra dels Connins. en
contestar Una pregunta retarlanada amb la importad/5 de paLa SialaCh; internacional, poc abans tal d'arribar com ', g is atiat cs hgui a
lates, el ministre d'Agricultura
ha manifestat que tenia la satis- de !a represa de ta Conferencia general iota entesa europea.
favciú de dir que havia rebut del 1t.1 Desarmaggicnt és joro incerta, psi CS
tiovern espanyol la seguretat une te la sensacitt que Ola aeonsegu i r alguLa qüestit g del plebiscit del Sarre
l'exportació de patata cepa uy. la na uiulkia. Diaris angicsus 1 befa:tes, setubla felicinent resella, am b la re gida la

SS.

amb r eputacia de ben injornials, ej tea Anglaterra. melosa la piq .eemen que cl discurs de Barthou ha Mitiont de les Illes Cana r ice, seria gar el gncrit
110 selament de saltar la
en ei periode arrua! de canfor- Con icria del Desarmonices d'un iradel
Gomital una/ lit N'aposta
j jegtir. ShIÚ tambi de jer
vern angles, limilada a 1;1 quan- entend re u tots els yoverns la gravetat
ti/id importada d'Espanya tlaraul de la çfitcd i els perdis que es dibui1 . 0X01 .eici corresponent Ii l'any xen a l'horitze.
anterior. es a dir. que en Vaetual
S'afirma que John Sittuut se n'ho
periodo l'exporteiii de patilla es- anal de Ginebra cap a Lo-dees peragté
ti° ha: ent-hi aeurti atnb els seits colpanyola seria equivalen! al 81
de la imporlació total d'Angla- Irgues de gab g eet sobre el caí a sene podio entrar a fans en tes disforra.
Un ilipulat ha preguntar si :tunees.
l'ambaixador d'Anglaterra a Ma- Ensems s'anuncia oí icialinent que,
drid halla aconseguit que Es- C n , 11 fra reerallit'S yerMelnipeS, enParis i Lond res no hi ha cap mona
panva entnieri un mínimum l le tre
de divergéncia, i a la cnnrversa a l'Hotel
n 50,11011 tunes de earhó, i le con- 13cr9tie5 entre Part tue i Siman In haformilat amh el Damita de 1922.
explicacieris reciproques. i es receSir John Simon ha copies-tal ne,,,ui que en el passat silga:are cos
que el tractat de 1922. reclifinal cerera. Però les n oficies de . la /lit de
pel Conveni de 1027 preveu que dilluns ergs fan sebe, que a Londres
ej earbA bittunim3s
encara sen hostil., a !es garanties de &Tmareta!, que és volauda per catome tiaficiarä trurm reducei6 o le!
le l'aranzel Sobre l'esmental (gens. con, a inici dana (m'esa internacima/.
Aquesta reducciU - ha a re- Ifalgr0 . banda, les discs-gis a la
gir - s'aplicara al conti»gent Mesa de .la Conferencia 119I cstat nio! mdes, i no deixen pos preveure la pesanual de :50.000 lunes.
sibilig at d'un aeord. Bactleau ha in,istit
en la qiies/iö preliminar de la scgure;al, i cl rep resentant espigad, 2Iadar ioga, ha insistit en la neces,sitat darsitetacide
reme a un Ceta eni de desarmament, i
col tes que aixa no . s'asselis, Espanya
s'adheriria a la tesi de la seguretat.
l si de desarmaPer a arr ibar o la: co,:
nie a caldria el rcingris d'.11cmanya a
i
aize
com mis va ins
N.,
París. 3. - El New-York He- la S, de les
ihiny es vea.
rnie, edivid continental, publioa
fer, dones! El que cal is asseun telegrama de 'Halvana dienl
ciscar la pan, 3,-,,se ddacietts, t icsfrt's
que la situació a Cuba sembla esnidiar una gradual reciticritit d'armaabocada a una nova crisi. Grups mente, CIS qUalS, com ha fet observar
lerrori.sles desfilaren ahir pels Madariaga, alc,ruguen cls dcjicitaris
carrers i engegaren nornbrosos pressupostos de tots els .Estat.s.
I rete, a unnseqiiémcia dele quals
Henderse', Iza peral de formar una
causaren baixes a la pulida i
comissiti pergitt cstadii les diverses proposicicns presenta:l es, de la qual fue.
les trepes.
mandilpart Anglater ra, Franca
El secretad del president
Pere ..11oisy ha reí:iniciar a formardiel a ha presentat Itt dirnissió
ne par!, perque fa hi ha: id un delegat
ilel seu cärrec.
jranci•s, el propi Barthon. 'Apesta uniLa tornada de Eex-president tat dacció en un monten/ tan impersenyor Grau San Marlin despres gala ha ¡et gran impressió i es mol,
de tres inesos de desterrn ha sigui' icati;a.
(tonal coratges per a un nott esllenderson ha !us ted de renunciar al
ton; deis elements reta-dudan:i- segt propesit, cosa que demostra que
ris que veden reintegrar-lo a la les delegacions j a no el seg ueixell to'lf
:out abata. I aquest pec i.rit d'una iniProsidéneia.
ciativa del prcsident ca periudusuol al
Tote ele signes de la situarlo se
g. prestiai i poi tenir eonseqiitMeies
cubana-indica el dit corres...pon- inesperades.
sal-dem n - n stren que el president
En rentm, íts probable MIL' es formi
mendieta e a tuba en presència un bloc de 'teclees dédirlides a elitar
de creus dificullats.
qualx-vol ajornament' dc les lasqués, fcr

'
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tumba es giren

g

.

_

en un enhiele de un fa gaires dies
en el seu pedacito el "Popolo

y

Filen certamen( evitar la fallida
total per un (plant temps. Mes
hi ha duhte que per a Dalia

_ ,,costen hores angunioses.

EI senyor Pita

Romero arriba a Roma

Amb XINXES

Boina, 3.-Ila adahat a a (piescapital, a les 15 . 50, el senyor
tn ita Humero, que com que ve

Hl RROR
...mateu- es amb FLIT
g

Terrible es la picada d'una xinxe pero!)
encara es mis terrible la malaltia que
pot encomanar-vos. Les xinxes van
d'una casa a l'altra propagant les
matalties.Degut a la seva resistencia,
els insecticIdes mediocres no les
maten. Cal emprar FUT. Rebutgeu
les irnitacions. Compren sempre els
bldons precintada que son genes amh

ainbaiitador dithlia a 31adrill,

l'andmixador d'Espanya davaitt
del Quirinal, (4)11y/ir Gtiniez ()re-

una (Mea negra porten la marca del
sofrita.

dil; Eencarregat Negacis
trEspanya (lavan', la Santa Sen,

Venda al melar: ISIBITI UNUIll I IN.
Cana talanes. 1111 4. AiL • ~dan

.

senyor Garcia Comin, i el personal de le; Ambaixades, iliXf
cola representacions d'Odies re-

;In

renyar Mactariaga.
El president ha enumerat les proposición, set meses a la Comissió general
i ha manaste que, segons la seca ()pi-

ntó, hauria de buscar-se un metode que
dissipes les divergincies existents entre
les potencies amb rehjecte d'aconseguir
la participació d'Alemanya en la Cómicrinda i la concluebt d'un Convela.
Desrrés de la intervenció del senYor
Barthou, fea rin de la paraula el senior
Eden, per Anglaterra. el qual maniftsta que la MiSaiS principal de la Conterencia és trabar un compromis catre
els peine que c.r.sten en les quatre
tes de Ice gran; potencies, bé sigui pe(
'un a de ngociacions directes o per altres metodes.
El senyor Sandler, per Suecia. ha
exposat l'opiniO crae sita de combinar el mentora/aduar anglis arub les
altres notes i la declaració de les si,
potencies neutrals, i está convençut
ue per a ias.-riure xiires en el (madre del Conveni caldria consultar

j

q

Alemanya.
El senyor Mona, per Suissa, ha
constitució d'un Comite
es ecial eme estudii les garanties dodel
Convertí,
i per a entrar en
xecució
c•antacte amb Alemanya. propasa que
s'adapti un procediment semblant
cnte amb tant dé-ti s'ha aplicar en la
nuestió del Sarre.
El senyor Madar:aga ha federal
que el memorándum de les sis potencies neutral; constitueix finalment tia
resam de totes les possibilitats eXi5-

p ro p osat la

p

tema.

Referint-se a les tres idees de se-

Ginebra, 4. - Durar t. la sessid secreta celebrada per la Mesa de la Conferencia del Desarinament, el senyör
lienderson ha exnressat el tau desig que
s'arribi a l'establiment d'una Convenció.
amb la participació d'Aleinanya. per a
l'apaivagament de les divergenzies actual,. abrí com que avancin les negociacions directes entre els interessats,
perquè es un id arribar a una discitssi6
Uli/ el si de la Conferencia.
El semen Barthau ha fet ressaltar Que
eón t4 els Estats que han sollicitat que
el P lema de la se g uretat domini en
els treballs de ja Conferencia i recorda
a aquest 'respecte les naraules del sein' or
Henderson davant la Comissió general
pregunta can/ seria possible d'alomar
rar a negoeiacions articular s les converses tire es puguin produir entre
cut« pulsos.
El semen Barthou ha extíosat la
creença uue no seria útil la missió que
rogues donar-se. per exemple a la Mesa d'apropar les tesis franco-alemanyes.
lili fet ressaltar ene en l'assumpte
del Sarre s'havia pogut realitzar la conciliad?) i ha dit ue no veie er alt
en d'altres terrems no es podia aleeruar el mateix acostament.
En tot cas - ha afead - el prcblema
de !a segaretat ha estat planteiat, i es a
la Conferencia a mil correspon estu-

en
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diar-ho

Despee, han intervingte en el debat

s enyers Norman Davis, Eden i Sandter.

Les soluclons angleses

EXTRACT-E5'1.0ClON.T•COLONIEI•POLVOP/ fAvC.)

mérits del delegat italià baró rEAloysi, els desinteressats esforços del qua'
han contribuir eficaçment a apianar

La qüestiú del Chaco

els obstacles.

Por ò els incIdents continuen
:I

la uerra de
comunicats entre
Bolivia i Paratuai

Seüueix

Sarrebruck, 3. - Ahir es produiren diversos incidents arnb motiu de
les mandestacions populars organitzades per celebrar que shagi as,enyalat la data del plebiscit.
Asunción. 4. - El ministre do
Nombrosos estudiants que han ar- la DefensaNacional ha facilitati
ribar d'Estutgard, junt amb els ele- una comunicació informant que
mente nacional-soctalistes del Salce, durant aquesta dos darrers dies
han desfilat pels carrers Iluint ban- 11511 continnat els avanços de le%
deres i inscripcions /nazis í cantant
!rones paraguaianes en diversos
himnes allusius, entre ele quals hi hasectors.
via una caneó anomenada Vencerem
La Paz. 4. - Oficialment s'a-4
victoriosament Franca". Les societats
g an/raer:que; tallaren la circulació nuncia que els bolivians han re,

r

pels carrers tense que la policia fes Majal, victoriosament un atad
del segon i el tercer cossos del
res per impedir-ho.
Nombrosos partidaris de l'autono- l'exereit paraguaià.
El periòdic "La itazón" die
mia del Sarre han estat objecte
gressiö per part deis nacional-socia- que el boli capturat pels bolis
listes i alguns d .ells resultaren ferits, vians a Cañada Strongest ims
sense que la policia carrera intervin- porta 1.500.000 dòlars.
e:1C, en Cap ca!.
- L'alt comandament ha recs
tifirat en la següent t'arma et
L'actitud dels comunIstes
darrer cornunicat facilitat pe t
Sarrebruck, 4.- El Parla Comunis- Paraguai:
ta del Surre, en una declarada dc
"El comunicat obert del genes
mincipi, propasa als seus ntembree ral Estigarribia referint-se a 1r4
Que votin a fvor del mantenirnent suposada victeria paraguaianel
del rezan actual, es a dir, l'adminis- sobre les nustres forces de la
trada del territori del Sarre per la
tercera divisió, no te altre fi que(
Cornissió de Govern de la Societat de
donar al seu poble la illusid dd
Nacions.
l'e\xit que esborri la impressid
retat.
causada pel triomf de les nostreS
Un monument als morts
Aquesta ílarrera soluciO no té cap alemanys
armes a Cañada Strongest,
simpatia a Anglaterra.
Ais altres sectors, no hi ha nos
Es molt possible que la política anSarrebruck, 4.- Anit, a Ludweiler.
glesa s'orienti envere la segona sola- localitat d'aquesta regiti situada Pron vetate importante."
Londres, 4. - Des que torna de
Ginebra Sir _loba Simon no slia celebrat cap reunió del Gocen, i aixó
lasa entreveure el desconcert oficial
davant de les diiicultats amb que topa la Conferencia del Desarmarnent.
Als circols governamentals alta
pensar en tres solucions.
Primera. - Ajornament per sis
mesos, durant els quals es tractaria
de buscar un acostament entre les tesis francesa i alemanya.
Segon. - Elaborar un conveni reíluit basar en els suggeriments de la
fOrmula proposada per les potencies
neutrals, que coincideixen en alguns
punts ami) les idees angleses, i
Finalment: AdhesiO a la interpretació franco-russa dele treballs de la
Conferencia, en el sentir de la segu-

ourctat. igualdat i reducció deis a nmantente. ha dit que si es considera
sols Cl que afecta a la segnretat, reieete en els Dobles seria deplorable.
Els paisos que han de demanar garantice de seguretat. han de trobar
ella mateixos usa garantia en l'amalituri del desarmar-1unit.
Donat el nicell deis armarnents, res-alta perillós associar-se a qualeevaf d& i únicament en el cas que sigui de la frontera francesa, el sentid
mesura de seguretat d'ordre econämic. impossible evitar-ho es pensarla en Roechlin, va collocar la primera peEn el cas que no hi llagues cap alGinebra, 4. - El Consell de la Societre mitjà, o que fracasses la Confe- tat de Naciuns
ha adoptar aquest mati
rencia, per tal d'evitar les despeses Irr unanimitat
l'informe i les conciuconsiderahles dels armaments, E.spasions formulades pel Comité dels Tres,
nya, per exemple, es trobaria dispoque presideix el ball) d'Aloyei, en el
earla a parlar de la seguretat.
qual
es precisen les condicione en que
La conciliado de les quatre notes
de les gratis potencies és indispensa- haur d'efectuar-se el plebiscit del Sarre
ble, pecó ajan no por aconseguir-se en inis.
En detallar el caräcter i l'amplitud del,
acuse un gran treball practic i parallel sobre ele punta esmentats en el compromiso; adquirir; respecte a la fisació
de la data del plcbiscit, el seayor
memorándum de les sis potencies
neutrals. Si no es realitzen a Gine- Bartheu ha subratllat la gravetat de la
bra treballs precisos i cantinas, la dec isi ó que adopta el Comen i ha inmediaciö entre les quatre notes no- sistir sobre el desig de conciliació que
dria arribar a éster purament aca- han demostrar els dos Goteras en le,
negociador, que han preceda la decisió.
démica.
lia len constar formalment que sobre
ha acabat proposant que el president es posi en contacte amb les De- la qiiestió de la data i ahíte sobre el
legacions interessades que es troben plebiscit no hi ha hagut m ai dirergeri
que tant el Govern frances com-cies.
a Ginebra, a l'objecte de poder simultaniejar les negociacions entre les Ealemany han assumit el compromis d'or
a tots els habitants del Saute
gran, potencies i l'estudi dels punts
assenyalats pels nentrals, sense ex- garantic t per al fular, qualsevulla que
cloure la qüestió de la seguretat re- sigui la sort de l'esmentat territori, reconeixont enserns que el compliment deis
gional.
El senyor Litrinov ha demanat des- compromisos adquirits constituía lima
pres que es constituís un comité de condició essencial de la consulta poauredacciú encarregat de presentar de- lar.
ha afegit que un cop fixada la da%
nla passat proposicions concrete, a la
del plebiscit i una vegada dtipulades Ins
comissiú general.
Litrinov presenta als seus collegues garanties, la tranquillitat ha de restaliad proposiciO de resolució que ten- blir-se al territori del Sann-, ptiix :me
deis, entre altres coses, a la represa quan i1,1111 es crea segur de l'exit d'in)
immediata dels treballs interrotnputs dret, el recúrrer a la força i a la e t tpe- a l'estudi dels projectes existents acció moral no pot tenir cap justifide pacte da , sistencia mintua ¡ definí- cad?.
El senyor Baithou ha acabat retent
ci.', de l'agressor.
mes el dit projecte tendeix tain- homenatge al L'omite els Tres, que prebe a declarar permanent la Confe- sideix el rar.) d'Almsi•
El president i els membres el Conrencia per a la represa i limitaci;)
rFarinaments, ¡ Ii dAna el nóm de sell, aixi com el president de la ()missiO de Govern del Sarre, ha felicitar
Gmicréneia de la pau.
Despees de llarga discussií; es pro- tambi• els dos rtovern interessats, aixi
posa la constitucb'i d'un Comité de ec,in els negociadors ene han intervingut
en l'assumpte. ja que han aconseguit deredaccit'), formar pel 'president, els re
-resnta d'Agltera,Enci nar un nou i gran pas envers la comoItalia i la representació de les dele- liació de la. pau.
cg iaocniosas que han piesentat propost-

torga

passareu una nit

limeionaris del Minister.
T antbé es Do/nivel/ a Tesfaca

ligiosos espanyoles a Roinn.
El senyor Pila Romero es presentara davant el Vahea com a
dia iXador e xt raordi na
No seinhia pae que s'hagi arriba, encara a un prnjecle
cord per a un fulur Concordar.

Ginebra. 4 - Aqucsta tarda, nata
presidencia del senyor Henderson, sha
retina la Mesa de la Conferencia del
desarrnament. Representava Espanya el

Sessió secreta ::

.A mes, la reducci4 i dele Tajornament de la conferencia.
armaments constitueix l'essència de
La qüestió del Sierre ::
l'actual Conferencia.

Confessiö terrible. Confessio
lun home que avui es eti emportal per l es circumstänries
que set ja la fallida; d'un home
hpurat que per tal d'evitar la
raiguda de la lira s'ha hagut
d'imposar la mesura draconiana
de no deixar soilir el; raidtals.
nerh lotes aquestes mesures

mii • ialnient en qualibit de minis're /fEsial esinuival, en visita
el Governit iliia ha estat
oltit per represettlaills del ilit
il overri i no de la Santa Seu.
Effire ells es trobaven el se:!yor Suvich, sols-secretari (11:;tat tieNegocis Estrangers:tI
,Inte Senni, cap del Gerimonial;
..1 n ellYOr Jacutuani, sols-cap del
, ,abinet del ministre, i diversos

liaeib de putas de vista d eis dos gos'Un: interessats. S712 adul ta el dret
deis habitants de la ronca de recórrer
durant un any, denlo gui tribunal irstituit per la S. de les N., contra les
maniobres i repressions de que sigui,'
obiecte , i, passat aquel! trmps, de recerner davant el Tribuna! Internacional
d'arbitrage de La lisia.
Les permutes que Ratthou digné che'
en et Coesell de la S. de les N. eren
onimedes d'un etperit, que val la perla
que .V.,(Min escoltarles ruta de! Ritt. Pfrò els esdevenistients lin sán per
e,flta,r. les aprensions. Si es repetatin,
p,,
ie els rtéerds
reetifc
seodria
el Cenn
p

donar la idea de constituir aquest
Comité i continuar la discussió demi.
En ésser coneguda l'actitud d'It à lia
ha produit veritable sensació. Als
cardes de la Conferencia es feien comentaris molt pessimistes sobre la
sort de la Conferencia del Desarma-

IlatIsfaoold

re

liavant restranyesa general, el bad'Aloysi ha demanat que se'l dis-

penses de formar part d'aquest CoraliEii vista cra.questa declarad& el
remrsentant de Franca bu, afirmat
que taropoc no creia útil la presencia
d'un representaut francés al Comitè
alt arregat d'unificar les resolucions.
El presiden! ha declara!, abans
d'a.xecar la sessió, que ealia aban-

de la premsa

dra d'un rnonument que es va a
construir a la membria deis inotrs dc

la guerra.
Lltvinov conferencia amb
3arthou :1
Ginebra, 4.- El senyor
acompanyat del prímer conseller
l'arriba:sarta rusa a Paris. senyor Rc í
ha conferenciar extensarnent-senbrg,
anuest mati anda el sensor Barthou.
Als cincele sovietics ditien que no
es té can noticia relacionarla anda el
viatge del (mal es ve narlant. tlel sea er Lítvinnf. a París.

y

Els "balcänlcs" d'acord
Ginebra, 4. - Els quatre ministres
de l'Entesa balcánica Oían reunir avui
sota la presidencia del senyor Máximos, a l'objecte d'examinar la simadi) davant la propera represa dels
treballs de la Conferencia del Des.

.

la nord-americii
s'orienta cap a

l'esquerra
Nova York, 4 - El Conoces Naciónal del Partit Socialista que acab24
de celebrar-se a Detroit, s.ha ()siena
tan francament cap a l'esquerra.
D'atan endavant será el cap de le
majoria del partit el senyar nomas.
S'ira votat una resolució, inspirad
pel dit senyor Thomas, en la qual e9
repúdiar "la democräcia parlamentäria 1 capitalista, i es reclama radveniment d'una veritable democräcii

obrera".
armainent.
Els dits ministres han pogut comprovar que entre ells existeix mi perfecte acord.

Els preparatius per a la
Conferencia Naval ::

Un vaixell presoner
de les autoritats

so y ietiques

Londres. 4.- Contestant, a la Cambra dels Comuns, una pregunta for-

mulada per un diputar sobre si s'havia adoptar alguna decisiíí respecte a:
lloc de reunii, de la propera Conferencia Naval, el ministre d'Afees Estrangers, sir Jolin Simon, Ira manifestar que, de moment, no podía anunciar res sobre el particular.

Toquio , 3. - Un informe arribar a
la direrciO de la l'olida de Arika, pro.
cedent de Kujunnai, port de Sakhali.
ne, anuncia que el vaixell "Taimeimas
ni'', a bord del qual hi ha una fabrb.

carió de conserves i del qual no es te.
den noticies des del 17 de malo, et no.
ha en poder deis Soviets, per ha s-ei
estat incautat per un guardacastes
1Vashington, 4. departament aiitie quan pescava en signes de Kannd'Estar s'anuncia que el senyor Nor- chatka. Els vuit tripulants siin pee.
man Davis sortira de Ginebra cap a :onces lit les anuritats soviètiques.
Londres tan aviat com li sigui posende. a fi de prendre part. amb la niIgaixader dels Estats Units a la capital anglesa. a les discussions navals
Mlaterals, que Pudran lloc probablement cap al 13 de l'actual.

Norman Davle anlrä a
Londres ::

Nous incidents

manan - soviético

alemanya

Berlín, 3. - Tota la premsa alemanya es mostra molt satisteta de la
definitiva fixació de la data per al
plebiscit del Sarre. Declara que per
tal de no retardar ni una sola hora
una decisió de tanta importélicia per
a aquett territori Alemanya dona el
seu consentiment al conveni fats i
tot a costa de certs sacriliris.
Els diaria posen de relleu els grans

El parid socia/is.

/MI haurä acord entro
Parle 1 Roma?
Londres, 4. - Fit algun cercle d'a-

Kbarbine, 4. - S'antmcia oficialment
que sis tiradors sostenes. desp rés de
franquejar la frontera de la Mansúria,
lean penetrar a la unió de Tun Tal
Shen (sud le Tung Mag), i han ordenat
els habitaras que abandonessin llurs
latees. amenaant-los amb cui . si no he
feien, els hi obligariep les torees pi.

m'esta capital corre el rumor que ele
Governs italià i fraile.), ilesitgen arribar a la tonel:15M d'un acord sobre
Ihns respectives reivindicacions abaste
d'acceptar la invitació del Govern anglis sobre converses preliminars de
caräctet naval,
litars.
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BARCELMNA AL.
Pels Centres Oficials

del districte quart, senyor Ricard •remereeriarmr4.5eeseweemm.mameameramr.m.t.
Aliaba, fa avinent a tole els
Servei Meteorològic 1
vente del $eu districte que cal
de Catalunya
que tinguin cura de no infringir
les Ordenances Municipals, esarTLIACIO «NIDAL ATINDAFERICA
pecialment en allb que fa refeWHIJIMPA A LIS 711051e DEL DIA
rencia a eepolear matalassos,
DIE JUNY es 1181114
robes i nitres *bledos als balHa empitjorat temo. a la malvous, aixf com deixar els cubells
tat meridional d'Europa per »verse format una sena es balsas pesai galledes de les escombraries
siena • la Pesensula lberlse i a la
al aturar, etc., etc., per tal d'eviIledlterranta, que Ilma Ilee • mena
nebuleeltat I a algunas plugo@ 1 temlar que els infraclors siguin depletes a Espanya 5 • les reglone alnunciats i hagin de satisfer la
pinas.
Al.. Mes OritanIques I ale Parmulla que els,serk ~osada.
sea Balsas 11 0111 1 1e el róela, da bolres, ame venta del sector nord, que
Oposicions entre escrivents.—
produelxen un matado deseen* de la
temperatura.
tilia aasenyalal el dia II de 'urinal a la celebrada) deis
exercicis de les oposicions resDEI. TEMAS
lringides entre escrivents
A CATALUNYA. a Lit 1/1.11T
plantilla de VAjuntament per tal
Asta
la
Influencla
de les balaca
de proveir nou places de taquioressions de la alediterrionla ,moltJora el tontita • tot Catalunya I e•
mecanògrafs ainb categoria i son
ragisdren mente' pluses Isolndes.
d'oficial tercer. Les condicione.
Es venta 66n variables I laminen
ala /levanta • la costa de Presione
(oren publicades al "ButlIell
Tleedelleela. I del ••etor tud ale vesOfirial de la Generaliltil dc Casanto da l'Ebro.
talttnytt" corresponent 111 dia 2
(Lea otaiervacions nel temo' a
de l'actual. El lermini de prealarreiona. a les set, van a la cay.
calera se la p rimera peinas t
senleció d'instancies acaba el

Cuarto: que todos los gastos de subasta y demás inherentes a la misma
así como el pago de derechos a la Hacienda seréis de cargo del rentable.
Barcelona, treinta y uno de mayo de
mil novecientos treinta y cuatro.
El Secretorio
MARIANO PUJADAS

Cursos

DIA
iConferneies

muerde mixte de Maurer, sobre el
—
q ua l s'ha ocupar espec:alatent a Espanya el professor Saaé.
del
metiere
Borgony6
Conferencia
La pleuro:isi, que és una intervencai
Preeldéneln. — Ahir el senyor
Organitzada per la secció musical flor tramatitzant, ocup a un lloc preCompanys va rebre, entre altrala
de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, el ferent en les operacions colapsoterimestte Manuel Borgonyó dona la
les següents visites:
Iliones, que permeten minorar consiCADULA DE NOTIFICACIÓN seva anunciada conferencia sobre el derablement el pronóstic dels pneumoEl Fiscal del Tribunal de
tema "L'educada, musical i la lógiComptes de la República. senyor
En los autos de juicio declarativo de ca'. L'objectiu de l'educada( musical tórax incomplerts: les seves
menor cuantía que luego se dirán seJosep Benito; una comissió d'o- digueren els detinguts.
per al mestre Borgonya, enriquir cae , eins san malt reduides despre3
guidol ante el Juzgado de primera ins- e5,
breres de totes les fabriques de
* Anit fisti detingut a Montl'anima de l'infant fe helles percep- dels perfeccionaments tacnics dels dartancia número cuatro de los de esta
Gràcia. afectades per la vaga de juic Josep Gracia i Conesa. al
musicals, familiaritzant-lo amb rers anys.
capital y Secretaria del que suscribe cions
contramestres; el coronel de Se- qual fou ocupa' litt revólver amb
la veritable bellesa i idhuc habise
ha
dictado
la
sentencia
que
en
su
tuant-lo a produir-la. car, segons
guretat senyor Joan Aleara, amb que amenaçava els vaina i per al
cabecera y parte dispositiva es COMO Borgonyó. no es possible de conrear
PER A AVUI
el seu ajudant; el Comiscara ge- qual no posseie Iliciencia.
sigue:
-el virtuosisme a l'escota primaria, per
d'Ordre
Públic,
senvor
neral
'SENTENCIA. — En la ciudad de la senzilla raa que l'exhibicion:sme
Societat de Tisiologia.— A les 19.
Pere Coll; el senyor Di Grerstri ,
Barcelona a catorce de maya de mil no- musical escolar é5, en general, super- i a la sala d'actea de l'Academia 1
AJUNTAMENT
professor i delega( d'It à lia del
vecientos treinta y cuatro. El señor don ficial i tècnicament imperferte, rota Laboratari, el doctor A. Baque ta de
Comité Internacional de BiblioFrancisco Eyré Vareta, Magistrado, negada que viu i es desenvolupa sot- l'Institut Pasteur de París, donará
Visites a l'alcalde. — L'alcaltecaris. acompanyat del doctor
Juez de primera in s tancia e instrucción mas a la nota pintoresca i especta- una confer. a..ma sobre: "La bacillérde
número cuatro de los de la misma; ha cular, sense cap contacte amb l'art t uhe rcule a se".
Vilardell; el poeta Josep Carner, de, salivar Caries Pi i Sunyer.
visto los autos de juicio declarativo de veritable. Un virtuos canela ,a
acompanyat del Conseller senyor fou coinplimentat pe) Fistol' del
cs
Associació de Perita i Tecni
menar cuantia, sobre reclainacian
de
la
RepúseTribunal
de
Comptes
i abusa d'ella per enlluerutica i
Ventura Gaesol; el dipulat
a Industrials de Cataluny a .— A les
cantidad,
promavidos
por
don
Carlos
nar
el
públic,
muestre
que
els
infam
Benito
doctor
senyor
Jusep
L.
el
Duran:
blica.
Ferreree
nyor
i
Pares Baltá, mayor de edad, del co- no tenen cap percepció de la técnica, 19'15, i al saló de conferencies de
Mampel.
Córdoba. i l'Ajuntament
mercio, casado y de esta vecindad, di- i quan produeixen art es degut a la l'Assc n ciaciií Electricistei
posta acompanyat del diputat
del
dIstrIcte
Avis als veïns
rigida por el Letrado don Guillermo vibrada( interna que els tramet lar- (Trafal gar. 14, pral.), darrera del C.eenyor Palea.
iiolegat proper divendres dia 8.
1:1
quart.
Lleó y representado por el procurador tista . peclagog la qual cosa els permet . ele organ:tzat per acuesta Associació.
riel senyor Antoni hascoter e Mercè,
to destinado al efecto de una cantidad don Ricardo Ratee, contra don Carlos de manifestar-se talment com si esCoNepl Oficial del Sacretarlat
sabre el tema: "Lautotuat'Azació d'esd'AdmInIstracle Local de Cataigual, por lo menos, al diez por cien- Guillermo Gietz. mayor de edad, del tiguessin dotats de veritables conei- tac:ons de distribució d'energia elécto de dicha suma tipo, de cuya consig- comercio y de la propia vecindad. in- xements tecnics.
lunya. — Sota la presidencia del
trica".
Es
va
estendre
en
consideracions
nación se halla unicamente exento el comparecido, declarado en rebeldía y sobre les dues tendancies que exisaenyor Miguel Roure. el dissabte
representada en estrados del juzgado;
Associació d'Idealistes Pràctics
acreedor
ejecutante:
Que
los
autos
y
de
Gola
Junta
reunt
es
passat
v RESULTANDO: etc. CONSIDE- teixen. L'una, la mis pura i simple. (Santa Anna, 28, primer, segdna).-la
certificación
del
Registro
de
la
Provern d'aqueeta corporacie, la
que
considera
l'objectiu
de
l'educació
AUDIENCIA PROVINCIAL
piedad del Distrito del Norte, a gut RANDO: que. etc... FALLO que dan- musical absolutament desproveit de A les 20, conferencia per Josep Ma dr
qual adopté per unanimitat, en- CAUSES VISTES AHIR
Secció Primera. — Un jurat per 5e refiere la regla 4. ` del articulo 13t do lugar a la demanda del presente plei- tot convencionalisme aire a la mú- Sucre sobre el tema: "El sentiment
tre altres acorde, proposar
In creacai en la :Untura moderna".
de la Ley Hipotecaria, estarán de ma- tea debo condenar y condeno a don
A la Secció Primera es velé una hornicidi contra Josep Nicoläs.
En aquesta tendencia. tot el bé
Director general d'Administrada
Divorci: D. Estaper contra al. nifiesto en Secretaría, entendiéndose larlos Guillermo Glera a que una vez sica.
causa per tinença dexplosius contra
Ateneu Enciclopèdic Popular.—A
que
la
masica
ha
de
produir
a
:a
Local sis següents nomenamente Joan Pires Rubio, que esteva acu- Valls.
que nido licitador acepta como bastan- firme esta sentencia pague a don Car- humanitat ha d'obtenir-se inculcant les an, conferencia per la senyelrela
Secció Segona. — Un oral per rap- te la titulación: y Que las cargas y lea Parés Salta la suma 'te das mil en l'anima de! nen un estimul de su- Marta de la Llana Morales, sobre el
de titulare i subtitule:
sat que el dia 5 de aetembre de l'any
rravamenes anteriores, v los preferen- doscientas noventa y tres pesetas setenPel Jura( menor de Barcelona- passat havia portat un paquet, en el te contra Narcis Font.
sende ultrapassar, na- lema: - ::Com donar escala a cono°
Secció Tercera. — Un jurat per col_ tes, si los hubiere al crédito del eje- ta y cinco céntimos y las costas de este peraaia estética,
Cinta,. Artur Raldrie j Montras qual Si Savia 42 eartutzot de dinales se y es possibilitats de
locació d'explosius contra Martí Na- cutante, continuarän subsistentes., en- juicio, que expretamente 5e le trepa turalment, Per al professor parti- infants?".
mita, als voltants de Montjuic.
a Emili Torner i Arquee.
Ateneu Popular de Gräcia.—A les
-ne.—Asiprtamnec,d- comprensió.
El processat va negar que llagues dal,
tendiéndose que el rematante los acepdari d'aquesta tendéncia, el sentiment
Pel Jurel Superior d'ExempSecció Quarta. — Un oral per 111-- ta y queda subrogado en la responsa- iinitivarnente juzgana s , lo prenuncia, patriótic ha de constituir un mitia 21 ' 30, crganitzada per la SeCi7;é,
ell qui els hi havia portar. El
ciare Locals: Josep M. Pi i Su- estar
fiscal sollicitä del Tribunal que li apli- gélida contra Andreu Zarnbudio, per bilidad de los mismos, sin destinarse a manan a firmo — Franca' Erré Vare- d'ascensia i àdhuc de glorificada re- Ciències, conferencia pública a carry!:
nyer i Joan Vinyes i Comes.
la. PUBLICACION. — La sentencia cíproca de l'en i de la patria, pera del doctor Oliver Brackfeld, sobre el
ques la pena de sis anys de presó. El tinença d'armes. Dos orals per estafa su extinción el precio del remate.
Pel Jurat de Barcelona-Cir- defensor, senyor Vilarodona, dentaria contra Francesc de P. Sagrera. Un
y
Barcelona, dos de junio de mil nove- que antereae ha s alo dictada, leida
mai un fi. L'altra tendencia, en canvi, tema: "El coneixement de l'home:
Cumseripció. Anteni Subirachs
oral per furt contra Josep Pasqual. cientos treinta y cuatro.
publicada por el Sr. Juez que la sus- no considera la mais:ca cona un mitja La psicologia
l'absolució del processat.
i
Coch.
cribe en acto de ala-tienda pública del absolutament desinteressat d'elevació
Cenit! i Lluis Bayes
El Scfretario
* A la Secció Segona se suspenPel Jurat de Girona: Carmel esté la vista de la causa que hacia
BIENVENIDO P ASCO mismo día 'le so aeeba: doy fe. — An- moral i estetica, sinó que supedita el 4444444444.4.4444+•n
te mi. — :Tosa Molina"
Sanz Sainz i Marti Esparrag6 i de veure's per jurats.
velar educatiu de la música a les cirANUNCIS JUD1CIALS
Et sa virtud y para que sirva de cumstancies variables de la situacaf,
Marquès.
A la Secció Tercera es veieren,
EDICTO
*
n
en
forma
a
don
Carlos
natifizaci a
Senyores, visiten l'expopolítica i social de cada país. Per a
Pel Jurat ale Lleida: Enric Cor- nomen. incidents i divorcia.
En virtud de lo dispuesto por el se- Guillermo Ceitz expido la area eate que un patriota exaltar. la música ha
EDICTO
bella Alvarez i Damon Dalmau i
ai:ió del Patronat de l'Anior Juez de primera instancia de: Juz- firmo en Barcelona a treinta mayo de d'ésser ahans que tot tun estimulant
A :a Secció Quarta, i davant
*
En virtud de lo dispuesto por el te- gado número diez de esta capital en mil novecientos treinta y cuates.
Rull.
del Tribunal del Jurat i a porta ~- tar
del
patriotisme;
per
a
un
militar,
un
gulla, exposat a la casa
de primera instancia numero providencia de ayer dictada en el proPel Jurat de Tarragona: Sal- cada, se celebré la vista d'una causa 2 deJuez
incitant liëllic. i per al pedagog, un
El Secretario
los de eSta capital en providencia cedan:cato judicial aumar:a que estaaie.
Reig, P. de Gracia. 415.
daltres disció
vador Canyes Gómez i Joaquim per abusos deshonestos, contra Erancama
d'experimentaci
JOSE MOLINA plines, moltes de les guata, en realiceac Aligué i Puig. Fou condemnat de fecha treinta de mayo último dicta- ce el artículo 13i de la Ley klipatecaAlvarez i Domenech.
Tancament de l'exposició
da
en
los
autos
de
juicio
declarativo
de
tat, ni necessiten per a res la múForen també presos altres im- pel Tribunal de Dret. després del ve- fuenor cuantía promovidos por Banca ha, promovido pur Dan Miguel Camdissabte, dia 9
sica
o
aolament
la
utilitzen
per
a
redicte
de
culpabilitat
dictat
pel
Jeprodon
Armengol
contra
Don
Sebasportante acorde d'ondre interior
Marsans S. A. contra Don José Bailas,
Ricart Alsina, por el presente se
manifestar-ae.
i d'erganitzatió i funcionament rat, a la pena de guatee anys de presó. por el presente se cita a instancia de la tian
que
Catalunya
es
troba
en
anuncia por primera vez y termino de
Va dir
del Gallega
parte demandante a los ignorados he- sellare dias la arista en pública subasuna situació privilegiada. que no hern
rederos de don José Banus, a fin de ta de la finca siguiente:
de deixar perdre, per re s oldre exemAl. exportadors de trulla» I
TRIBUNAL D'URGENCIA
que comparezcan ante este Juzgado el
plannent aquest problema, ja que
lana porcian de terreno de figura un
verdures. — La Junta Regulano exiateixen aci els obstacles que
En aquest Tribunal havia de ven- dia once de los corrientes a las once cuadrilatero de superficie trescientos
dora de Contingents. de Fruites
Iteras con objeto de absolver posicio- cincuenta y dos metros setenta y cinco
UNWERSITAT AUTONOMA en altres paises impedeixen de rej Verdores ha dietribuit el cupos re's ahir la vista de la causa per des- nes bajo juramento indedsorio.
soldrea; obstacles provinents d'una
decímetros o sean nueve mil tresciende certificacions fitopatológiques obediencia a l'auteritat que se seguí
tradició que es remunta a apoques
Con
presencian
de
que
si
no
compaEl Comitè de Dernarcació d'Astoa treinta y siete palmos cincuenta
contra Josep 3d onterde. Va éster susper a les expediriene a Frenen, pesa
pretaritea, en les guata tot. en l'enea- sistäncia muniripal de Sant AnLa
Societat
Espanyola
de
Física
i
recen
podrán
ser
declarados
confesas
céntimoa, sita en el ex-pueblo de Saperque el processat esta greutarper
al
mes
de
nyanea, era rutinari i arcaic. Aquest dreu te organitzada una sessió
contingentadee,
ment malalt d'apendicitis i ha d'ésser en el iatenido de dichas posiciones rriá, hoy agregado a esta ciudad, y en QUirnica, — Avui, a les set de la
juny present de la forma se- operar.
parándoles el perjuicio a que hubiere una gran porción de terreno Compren- da, la Seccia de Barcelona de la So- problema, dones, té l'avantatge, favo- henefica de cinema per a avtli,
eietat Espanyola de Fiaica i Química rable per a nosaltres, que és nou a
lugar en derecho.
güent:
dida entre el torrente Canela por la para la nit. al Cinema Recreu da* Es velé en aquest mateix TriBarcelona, cuatro de junio de mil te de Orate y el llamado marge Calent celebrara la seva sessi a mensual re- Catalunya.
Secei6 Agronbmica de Barre- bunal la causa per incendi dun traniReferint-se als Instituts Escola" ( m ella barriada. en la qual prea l'aula de Quimica Orpor la del Este, que es parte de la fin- glamentaria
lana: 300.000 quilos per irrites via de la Unja de Badalona, fet ocor- novecientos treinta y cuatro.
ganiza de la Facultar de Farmacia de Catalunya, diu que no Si ha pro- aentaran les pellicules "Semilla-,
El Secretario
i 1.700.000 quilo. per verdines. regut prop de la Riera d'Horta, el
ca denarninada . "Nena Casas" corresblema musical, puix que el Professor -Los amos del presidio" i "atenPor D. losé al. Guardiola pondiente a la manzana formada por d'aquest a Universitar.
Seceie Agronamica de Girona: dia 13 de febrer, contra Marcellí LaEis treballa presentats per a aques- es troba en ella feliç i treballa amb sieur. Madame et Bíter, cedides
ADOI.F0 BURIALES
las calles de Romani hoy de Angel
29.000 quilos per fruites i 100 tero Balaguer. Fou condemnat a dos
san: Substitució del radical tetes les iacilitats desitjables, i diu deeinteressndarnent per les firsessió
ta
Guanera, Baja de Gironella, hoy de parease red radio i viceversa ala tahona que la práctica i el temas determisuya, guatee menos i un dia de presa.
mil per verdures.
La sentencia passá al fiscal per tal
José v del Comercio, hoy Ca- alcalina", pel senyor DaMel Magra- naran exactament l'orientació i la ira- mes "Universal - . "S. I. C. E." i
EDICTO
Seerie Agronbmira de Lleida: de
"Seleccione Filmáfeno". L'Emprocedir a l'aplicada) de l'amnistia
En virtud de lo dispuesto por el se- !atreva, tiene fachadas en las tres ci- ner i Magraner. "Sobre la reacció jectaria educativo-music al mis con40.000 quilos per fruites i 100 si de cas és possible.
Cinaee. alai rara el perenñor Juez de primera instancia número tadas calles, en cuya porción existe entre l'hidrat de cloral i la fenilhi- venient, car es tracta d'institucions presa
mil quilos per verdures.
ne'. tumbé s'han ofert genera,
uno de esta ciudad, en providencia de edificada una casa de tres cuerpos con dracina a , pels senyors C. Torres i S. oficials que ea troben en el primer
Seeció Agronbmica de Tarraperíode de desenvolupanient i forma- sament.
hoy, dictada en el procedimiento judi- comunicación interior entre si, norman- Liosa.
gona: 30.000 quilos per (mudes
VARIA
ció. Augura un gran esdevenidor per
cial sumario seguido por Don Agapito do una sola finca, con frente a la cij 100.000 quilos per verdures.
tada
calle
de
Calatrava,
señalada
de
núals esmentats instituts.
Farrea
Bailar
contra
Don
Domingo
Els interessats podran retirar
* Comal Melca denuncia que en oliva Gaig ,or el presente ce anun- mero uno, chaflán a la de José
MESTRES
On el problema es latent i de diles seves certificacions de les treure la partida de defunció del seu cia segunda subasta de lea fincas es- señalada con los números catorce y
ficil soluci6 és a rescola primaria, per Un iractament contra
i is
pare
veLe
amb
sorpresa
que
era
casal
diez
y
seis;
el
primer
cuerpo
se
comnicatea causes— que enumera
Seecions Agronamiques de Girouna altra dona que no era la pecialmente hipotecadas, consistentes en: pos, de bajos y das pisos altos, el seAssociació del Magisteri Particular la principal la forçada limitació del
el pa l udisme
na, Lleida i Tarragona, el dia amb
Primera:
Toda
aquella
',ardan
de
tesena mace, suposant que es case per
y de Catalunya i Baleara. — Desitjant ternas destinat a música. Es tenint
que els sigui indicat per la Di- segona negada, quan encara vivia la rreno (ara edificar, sita en el termino gundo de bajos y el tercero de bajos
aemque
Sisa
comorovat
que eis medicamenes
el
Conaell
central
de
l'Associació
del
compte aauest obstacle
rerrió d'aquestes Seecians. i de Sena asare.
municipal de esta ciudad, calle de San uns piso y linda por el Norte que se hI agisteri Particular de Catalunya i en
hla infrangible — diu el mestre Bor- usuals, cont la Quinina, queden aviat
considera su frente principal, en una
Jaiine,
barriada
de
San
Martin
de
Ja Secció Agronómica de Barceu
dissobre
el microbi del patense acció ,
linea de doscientos veinte y cinco pal- Balea r a que el primer homenarge que gonyó—que ha d'ésser estudiar
* La Casa Grau i Soler presenta
lana els aindleate a partir del una denúncia per estafa contra Un Provensals, de superficie 7134 palmos mos cincuenta céntimos eral dicha ca- silo de retre als mestres lliures, ti- cutit el problema.
ludisine, rolan aquest microbi está
dia 6 del corrent; els productora dependent que ha desaparegut en- equivalentes a aSS metros 40 decíme- lle Baja de Gironella, hoy de Jose telera i seglars rota, del diatricte uniFinalment, recorda unes insta:teles refugiat en els órgaris interna, com
individuals, el dijous dia 7 , i els ducal-se generes per valor de 4900 tros cuadrados; lindante por el frente, Agulló, por la aereclia, saliendo Este, versitari (Catalunya i Balear). que que, avalades per un centenar de sig- el fei g e o la melsa.
Oeste,
con
dicha
calle
de
San
Jaime,
prode
anys
25
Anda la Boisson Blanche de l'Abar
natures pertaments al bo i rnillor
comerciante a partir de diven- pesa eles,
en una linea de veinte y tres palmoa con porten complerts els
por la izquierda saliendo, Sud, parte
Magnat succeeix el contrari, té boa
dres.
* Fa uns quanta ates que vara con Don Pedro Vintra, parte de Don la de °inercia, hoy Calatrava; por la fessió, pertanyin o no a realareasada dels nostres tnúaies i critica musicals,
institució, hi estiguen conipreaos en la
ésser dirigides al Preside n t de la exit, i modifica el seu mitja sanguire
Es fa avinent novament als donar compte ele la intervencia del Antonio Casas y parte con Don Pasé espalda Sur , en una linea de doscientos seva totalitat i pugui fer-los oirena van
Generalitat i al de la Comissió de p er a caçar els inicrobia, no sola,
veinte y seis palmas cincuenta cénticornerriants amb patent que no Jutjat amb motiu de les incidencies,
Galopa;
por
la
derecha,
Norte,
con
l'Ajuntament
d'aquesta ciutat, al cap ment els de la sana. sinó també el;
d'un
hell
diploma
commeitioratiu,
es
mos con los sucesores de Balaseis, hoy
denúncies i plets sorg ta corre els arels sera lliurada cap eertificacia tistes huata, Fugasot i Dentare i el propiedad de D. Jacinto Carreras Bas- Don José Fisas; y por la izquierda fa avinent que tuts els que reuneixin de poc temps d'ésser proclamada la que es troten ala &gens.
sas;
y
por
la
espalda,
Este,
con
la
fina
retien
anar
si no exhibeixen
Les Inés rebela febres palúdiques,
senyor Camil Lenioine, director dela
Oeste, en una linea de sesenta pabilos els preilits requisits poden. des d'avui, República, en les quals, respectuosarar-la la patent d'exportador estudia Orphea Film. Aquestes dife- ca de Dalia Magdalena Salé Pujol y con la calle de Romana hoy Angel comunicar-ho a la secretaria (Ram- ment, se sollicitava que el problema san tractades amb exit segur per
12, pral.), havent musical escolar tos estudiat i resolt
bla
dels
Estudia.
iraque,, ta begairla enérgica tu:rencies quedaren resaltes aliir grades su hijo Don Pedro Dulcet y Salé.
corresponent a l'any 193i.
Guimera.
a ms, edat, d'una manera lógica, juata i exemplar. litaada eles de fa 55 alisas per milera
y Segunda: Toda aquella porcian de
a la intervenció dels Iletrata, que aconValorarla en la escritura base del de fer constar el nona cogn
deberes ion nomenarla oficial- de malaIrs.
Concurs per a tres placee de seguiren posar en clar la disparitat terreno para edificar, situada en esta procedimiento
s
d'exercid,
y
damicili
de
l'escola,
an
Puc
en sesenta mil pesetas.
cia integrada pei
metge. Havent-se proveir tres de criteri que entre anibdOs conten- ciudad, barrio de San Martín de ProEl flaae(a per a fer un 'Erre de
El remate tendrá lugar en la Sala poblacions on ha prestar serveis. nom- ment una subponin
plaees de rosige auxiliar de la dents Si havia, i que nones era una seaseis, y paraje conocido por la Sa- Audiencia de este Juzgado sito en el bre d'alumno que llagues educat i personalitats de la pedagogia i de la 13o:sson Blanche, val 3a215 a tetes les
initaica
de
gran
prestigi
i
aolvencia
inatruit
i
actes
meritoria
contrets,
i
Expósita
grera, con frente a una calle llamarla Palada de Justicia, Salón de Fermín
Casa de Maternitat i
questió d'interpretació.
farmicies.
havent d'acompanyar document o cer- moral i artistica, la qual cosa dens a sd'aquesta ciutat, afectes, una al
* Anit fou posat a disposició del de San Jaime; abraaa una superficie Galán, el dia doce de julia próximo a tilic ata que ho acreditin. De la ma- Ira que les autoritata tenen un terDepartament de Maternitat, les Jutjat de guardia loan Baptista Eran. de 408 metros 21 deCilTietrOS 90 centí- las doce advirtiéndose:
teixa manera hauran de complimentar vent desig de reacia:1re aquest aspecte
La Delegació d'Hisenda ha
altres dues al d'Infancia, per ceschi, de 47 anys, natural de Puerta metros, 91 MilfmetrDs, según el RegiaPrimero: que los autos y la certifi- aquests requisits els familiars deis fonamental de la nostra cultuta muacard ele l'esmentat Patronat Príncipe (Haiti), que fou expulsat el tro de la Propiedad, pero según plano cedan del Registro a que se refiere la ineatres que, havent mort, hagin ar- sical popular, d'acord amb el nostre aeseityalat per a avui els selevantado
por
el
Arquitecto
Don
Enriregla a.* del articulo 131 de la Ley Hi- ribar a la adra d'anya indicarla per esperit racial i anili el mes conve- güents pagaments: Admitlietras'anuncien les referides penal- dia 31 de mana per indeadjable, per
que Caté, la superficie de esta finca es
en la tal de retrels homenatge pasten"
nient per a l'esdevenidor de la nostra eid le Loteries número ó, 75.000
eions per miaja de coneurs-upo- la frontera francesa. Trenca/u l'ordre de 436 metros 03 decímetros cuadrados, potecaria estarán de manifiesto
Secretaria; que se entender ä que todo
d'expulsara,
torné
a
Barcelona.
pessatee fdem nünt.- 33, .1.000;
niú‘ica.
eició, per tal que, en el termini
equivalentes
a
11546
palmos
to
decimos
Visita científica. — Els alumnes del
licitador
acepta
como
bastante
la
tituEl
Jutjat
ha
dictat
contra
ell
aute
El muestre Biacgony,7, en iinalitzar itlem núm. 30. 150.00 0, i Ferrodes
de
de quince Mes, a cemptar
segon
curs
professional
del
Magisteri
de
palmo
cuadrado;
y
linda
por
el
frenque
las
cargas
o
gravámenes
de processament i presa.
lación y
la seva conferencia, fou molt aplaudit carrils (J'Alcantarilla a Lorca,
la publiraria del present
Així que se celebri la vista i sigui te, Sur, con la calle de San Jaime; anteriores y los preferentes, si los hu- Primari, acompanyats de flor O ral e s10.869 pessetes.
al "Butlletí Oficial de la Gene- condemnat pel Tribunal será expulsat por la derecha saliendo. Oeste, con Don biere, al crédito del actor continuarán sor de Fisiologia i Higiene, vkitaren i felicitar.
ralitat de Catalunya", puguin d'Espanya novament.
Juan Oliva; por la izquierda, Este, par- subsistentes, entendiéndose que el re- el Grua Escolar "Remen dr Penyate con Don Pedro Romani y parte con inatante los acepta y queda subrogado fort", per coneixer el tractament deis
presentar instancias documentaA LA SOCIETAT DE
MOKA es la marca' del millor cale
Dalia Maria Valles; y por la espalda. en la responsabilidad de los mismos, sin nens afectats de tracoma. Al pavell,a
TISIOLOGIA
des a la Secretaria del dit Paes
pogué
obserde
l'especialització
Torrefacció continua. R. Estudia
Norte,
con
un
camino
de
carros.
tronat (Montalegre, 5), els lli- ASSENYALAMENTS
riestinarae a su extinción el precio del
var la ¡natal-lacia> i el funcionament Coalarencia pel doctor O. M. Mistal
Se ha señalado para el remate de remate.
cenciats en Medicina amb aptiPER A AVUI
de Montana (Suïssa)
dichas fincas el dia tres de julio próSegundo: que servirá de tipo para la del material sanitari que reclamen les
tuds per a exercir els esmentats
Relacii dels objecies trobats a
ximo y hora de las once, en la Sala subasta el pactado en la escritura de exigències modernes. Dernea, es feo
Sirte el tema "Indizacioas tecnicàrrecs, amb subjeccia a les hanotori
com
el
senyor
metge
oculista
AUDIENCIA TERRITORIAL
y
no
se
admitiAudiencia de dicho Juzgado sito en los constiturian de hipaeca
(mes i resultats de la pleurolisi", el Itt via pública 1 dipositals a la
i
els
senyors
mestres
compleixen
la
Les exposades a la dita SacreSal Primera. — Dos menors quan- bajos. del Palacio de Justicia, ala dere- ch postura alguna que sea inferior a seva taaca amb gran abnegació i en- doctor O. al. alistal, done la seva Majordomia Municipal. a dispu¿aria, tole els dies feinere, de
siciá de les persones cine lusa
tia: Salvador Gil contra Fortunas Bel- cha, primer patio; previniéndose a los dicho tipo.
anunciada canferencie.
tusiasme.
deu a une.
Tercero: que para t egn ae Parte en
trena; Banc Comercial de Barcelona laatadores que no se admitiré postura
L'orador esposa les diverses ind- lifiquin que els pertanyen: Una
que
no
cubra
!a
cantidad
de
veinticuala
subasta
deberan
los
licitadores
coneontra Banc Català Hipotecari. Di.4444444444444444444~444 cacions cliniques, radiológiques i pica- cartera de pell. arnh un Ilihre i
vorci: Montserrat Comolles contra tro mil setecientas cincuenta pesetas, o signar previamente en la mesa del Juzroscópiques de la escciO d'adhe(in- un pitunier; una bieicleta;
COMISSARIA GENERAL
sea el setenta y cinco por ciento de la gado o en Establecimienta destinada al Llegiu LA PUBLICITAT cies i insisteix sobre la in/portilla:a clau nigeria amb un drap; una
Josep alargara i Turó.
una
Sala Segona. — Un menor quantia. que sirvió de tipo para la primera, y efecto, el diez por ciento del tipo de la
del darrer sistema d'investigaci,,,,
D'ORDRE PUBLIC
xapa irr bicicleta; uns guania,
Maria Vila i Pakt contra Maria Cla- a la que no proceda el 'depósito en la subaata, sin cuyo requisito no seran
Propagueu-la!
nie que pot informar-nos precisament un ballet del Bario d'Espanya:
ra i Vilar.
mesa del Juzgado o en el establecimien- admitidos.
*11444444.64444.4444.444444M abre la possibiatat de la intervenció mtl RIlre bitllet del Bance d'EepaAhir foren recallits per la ped'acord al nombre, extensa), la reasbeta 2.100 exempl a rs del penocid entre les brides a. cauteritzar, el nya: una americane ami) nna
elan i doeurnents a nom d'Agusti
din "El Socialista'', que limeta
mateix que sobre l'estat ta:eural.
alunen; documents a nona d'Alleetat denunciat.
Descriu la secci6 d'adherencies
obras obert, preconitzada en mg per ;une Bau; una edula personal a
* Els agents de policia del
Rowsing i Saugniann, pecó abapdo- nom de Joan Gibert; una mantrt
Moll detingueren ahir Anna Vera
nades per la majoria dels tisiotera- de coló i un sebretaula; dues
Guerra, la qual s'ingolenth erre
deut:cs. a causa dala g reta perills que Mutis amb 'in Manee; la placa
ella i els injurie. Se li seguirli
.-eoresenta i s'ocupa dels asaurtattte- Muriere 16129 per 1t carreta senprocediment d'urg è ncia,
bel Iliurament sata control endoacdpa:
stualment Que dels diferents teracos- se mollee; un chiller amb
ets Ele mossos d'esquadra
dalle: un carnet de xofer i una
c6pics utilitzats.
Santa Coloma de Gramenet deEsposa les diverses ticaiques uti- cedula personal a nom de Just
JoFerrer
4ingueren ahir Joan
1
litzades, els toraseadpis combinats, Gómez i Leonor Villegas; un
BARCELONA -- PLACA D'ANTONI LOPEZ, 15. — TELEFON 16556
• Op MrtLuez, act.,la de tenir
la galvanocaustia, la diatirmia i el cleuer amb tres claus,

SEN ERALITAT

unes motos la procedencia de les
guate no saberen explicar. Con,
que les explicacions quo donaren
no van convencer el jutge, ingressaren a la presea on
dran fina que säpiga si, en efecle, les han comprades, tal com
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Política

ELS ARAGONESISTES
Estado Aragonés" ha organitzat
per al propvinent dijous. dia 14. a
dos quarts d'onze de la nit, un lunchles potencies que han d'ésser dis- homenatge a honor del senyor Josep
cutides en el Congrés de Joventuts Maria Espanja, director d'administraque se celebrara el diumenge vinent ció local, per la seva abnegada labor
a Barcelona. També des d'avut es realitzada en pro de l'autonomia arapoden recollir els titols de congressis- gonesa. Els tiquets per al dit acte,
ta pels compromissaris de les dele- al preu de dues pessetes, s'expenen a
gacions. igualment es poden retirar la consergeria de l'entitat, Portaferdel Secretariat general els tiquets per rissa, 7 i 9, primer.
territtoarmanntsisausessaanatrimematuntertamtemenn al dinar a celebrar al Restaurant l'al:a, a dos quarts de dues, el preu
ESQUERRA REPUBLICANA
quals és de ti3o pessetes. La
Acció Catalana dels
DE CATALUNYA
Comissió organitzadora prega a totes
les delegacions de fer cont mes aviat
millor el nomenament de compromisReunid del ple de Joventut d'EsquerTómbola benèfica saris i de trametre el nombre
de
dinars que cal reservar. Fa constar ra d'Estat Catalä del districte VII
que poden assistir-hi tots els aiiliats,
Anunciada la Inaugurada
Es convoca tots els ntilitants i
encara que no siguin joves.
simpatitzants d'Estat Català del disper al vinent dia 16, la Do=o Avui, com tots els dimarts, tricte VII a la reunió que s'esmenta,
missió organitzadora preserá celebrada la sessió de Itscola la qual tindra lloc a un quart d'onze
ga a tots els que desaglo
de Polernistes, que amb tant d'en- de la nit d'avui, dimarts, al Casal
cert dóna el membre del C. de G. Català de l'Esquerra de l'Eixampla
contribuir-hi que trametin
senyor Joan B. Roca i Cavall a Ves- (Corts Catalanes, 463). Faran lis de
els objectes I doriatios tot
3 tatge central del Partit (Rivadenei- la paraula: Artemi Aiguader, Jaurne
seguit
ra. 4, principal).
Aiguader i Josep Dencis.
5
,,.~1.1.mmwaamm/menmmomilmmummumm

L'Activitat

Importara acte públic a Tortosa
Organitzat pel Centre Catalanista
Republità de Tortosa, adherit a
A. C. R., el diumenge vinent al mati
se celebrarà a Tortosa un gran miting
dafirmaciä catalanista i republicana.
C,1 el qual prendran part destacats
e'.ements d'Acciú Catalana. entre alres els senvors Marti Esteve, l'ere
Lloret, Claudi Ametlia j J. Coll i
Mas.
Aquest acte tindra lloc en un dels
lorals mes graos de l'esmentada
per l'expertas:ir; que Ita desvetilat el seu anunci els organitzadors
tenen la seguretat dassolir un scit
tue posi de manifest sense Iloc a
dubtes Farrelament que les idee
d'Acció Catalana han guanyat a les
c.-marques de la ribera de r Ebre.
En red:ció de denla completarem

VIDA CORPORATIVA
El Corleen directiu de la Cooperativa de Transporls La Llevanlina, en con-mili-1mM de l'ordre
del Consell Superior de la Coopermite, ha pres Eacord de convocar assemblea general de primer grau per al dia 5 del mes de
juliol vinent i de segon grau vult
dies despees, o sia el dia 13.

Moviment borsari
MERCAT LLILIRE
El mercat d'especulaciO prossegueix
en la tónica que desplega la setmana

passada.
La sessió celebrada al Borsi transco r regué en la mis completa indiferencia, sense, perä, repercutir la passivitat
contractadora sobre els canvis, els
quals no acusen variació apreciable res-

pecte als fixats amb anterioritat.
Fina en la sessij de tarda que, degin a Fexcessiva presencia de paper,
Toles les enlitats chitad:1ns que els valors iniciaren una manta
de Sala Martí sön convocals a la poc optimista, i algunes accions com sún
reunió de constilució d'Acció les fe r roviaries, M. Rif, Explosius i
Cultural de Sant Marlf, que se Colonial, queden a nivells en extrem
perjudicats.
celebrara /lema, dimecres. dia 6,
Les Chades, que es cotitzaren a 337
a les deu de la veleta, a l'estatge enters el día primer del
mes que som,
de l'Orfeó Martinete, earrer Me- en aquesta jornada, després de tallar
ridiä, 97, amb l'ordre del dia que capó, pel qual es pagaren 47 . 75 pessesegueix: Discussie i aprovarie tes, es fixen a 332 enters.
Tanta fixada pel Mercat Lliure de
deis Estantes. — Nomenament
Valors en la reunió de Borsa:
de la Junta de govern.
Acció Cultural de Sant Martí Valor,
Dits 4 Tanca Alca o
serè un punt de coincidencia
anterior ba ixa
te'entitals j particulars ande el fi
de treballar , per dannint qualNords
49-95
50-50
—0-55
sevol 'imitarle confessional
Alacants
—0.70
42-80
43-50
pelitira. per la Cultura i per la Andalusos
1350
12'73
—0-25
Päl ri e.
Transversal
26—
26-65
—0'65
M. Rif
;783
eteze
Explosius
124'on 123-50
l e s, del senvor Bicard Tereeba—1'30
Colonial
delta; el pe.troler "Campeador".
47-75
—1.00
48-75
Petrolis
685
7-00
—42./3
en llast, cap a Pert-Artur, de la
Montserrat
6323
65'75
G. A. 31. P. S. A.; el nornec e Arnfitut Jarl - , amb carrega general.
La tanta anterior dels Andalusos es
Des del lerrat de la casa núIle tränsil, cap a Grnova i Nadel dia 3n del maig passat, i del dia
pols, dels senyors Fills de 31. mero 50 del enrrer Internarie- 31 la corresponent a Transversal i
Condeinines: !endeudes "Llenen- nal. t'entenada al del le entent, es Montserrat.
lion". atol) 2 passatgers de trat,- Ilaneä al cauce dosep brisa i
de 71 anys. Querlä mor!
BORSA AL COMPTAT
sil i ami) cärrega general de
a l i arte. El ,julge de guärdia orEls rotlles d'obligacions no registren
re P a t311eva i eecalee, denit el fresnat del cadäver al
la mes petita variació
deis senyors Talavera i Fills.
dipesit ;pelleja!. Se supesa que ve desplegant auuest a la tänica que
sector d'alguns
el motin del euirilli es una me- cites ença, és a dir, que continua aquest
'alija
erenica
que
patia.
mercat molt discret en operar, i poc
MOVIMENT D'AVIONS
— A Eenerenament del carrer sostingut en posicions.
Im' Paris i ha Hiera de Maeoria
Eis Lentes de l'Estar, sense veure's
AHIR
eefri un sincope Marta Jutin millar atesos per la contractació, preAeròdrom de l'Air France. — etarlinez. de 53 anys, que vivia Sentea bon sosteninient en pesiciens,
Proc. rdont de Toloea, a les 633 a la Rejeada de 31ageeol d , 91, ims s'observa lleugera tendencia oc
arribä J'avió amb cerrele mer- Von portada al dispensari d'Hos- fermesa, en particular per la que donen
cederles j sense passatgers.
tafranos. ingressa ja radaver. mostra els :191retitIable 1927, net i brut,
les quals series registren avanços enProceden de Marsella a lee El diagnks tie rs de mort
torn d'un (elan d'entre Pons or, series
6'19 arribä l'avió amb corren.
A, B. es itere a 234 (+0; els 5 Per
—
.1.:.an
Esoarnilla
Sanchez.
leo, serie 13, milloren a 98 (+1'25).
inercaderies i sense passalgers.
do 56 anys. que N'in al earrer
1)bligacions Tresoreria Generalitat.
Procedent de Casablanca, a les
.le Meridiana. 212, primer _ llague', després de cotitzar too . 33, es reían al
12'18 arribä 1 avi ii amb comete tl - t'Sser ativilint
al dispensare de mateix canvi del dia anterior, reo'35.
mercaderies 1 7 passalgers.
sant illi tI i le tliVPI'SeS el'irSjOns
Els Ajuntaments prossegueixen poc
A les 1252 surtí l'avió cap a 9 19 cara. l'i Ii feren predni- afavorits per la contractació, sense consTolosa ala corrett, mercadertee des eri barallar-soe anth
la seva tatar-se cap modificad,) apreciable en
posicions.
i 5 passalgers.
esposa i una filia.
De les Diputacions només operen les
A les 1302 sorti l'evite cap a
— tI thspensari de Sant Marti
i
Marsella amb corren, mercatle- fell assistil el noi de deu aovo 6 per loc. 127.50e.0cxA, 8923
les Provincials, 89'on (—o'sn).
lees ¡ 2 passatgers.
himno) HOC i Espuisy. el qu'al
Les cèdules, amb regular activitat,
A les 6 . 5:1 sorti Eaviú cap a presentara diverses contusions. presenten algunes oseillacions d'escassa
Casablanea amb corren, merca- produïdes en catire casitalment importancia i sense prevaler cap tenmelare ,jugava ainh altres nois dencia.
denles 1 sense passatgers.
El grup d'obligacions carrileres conProceden Cle l'America del ,lavanl el seu doinicile
— La noi Neus Palacin tett- tinua força ensopit, i acusa quelcom
Aud , arribé el dissabte passal,
le feisnigor en canvis, en particular les
dia 2 do Jutiy a les 2150 llores,. I er. (19 slisp p l anys.
Nords, les quals registren alguties baicap a aquella procedencia sorli . • iirrer deitisias elarele 52 , qual t. xes que oscillen d'un quart a rnig enter.
el de:menee, dia 3, a les 650 fou atropellada iliumenge per un
Les oldigacions industrials mantenen
t;ixi, que li protlui diverses connivells precedents, i només es de remarhores amb corren e mercadolusiens al peu ti tel ile promestie car la baixa de les
Asland Cärdoves.
lees.
tose/val. Feu mirada de primera Pelee (--teree i Colemia Giiell, que
Aerbdrom de l'Aeronàutica Na- Intermite al diepeneari de Sant despees de tallar cupe es fixen a 95.50
val. — Proredent d'Esliitgard, Martí j desprds passà al seu det '3 )).
;imIt escales a Ginebra i Mar- !Melle
De les accions s, - ,t1 de notar les se— Al dispensari del carrer de a gents modificacions: Andalusos, t/-00
sella, a les 1745 arribit lamí
BICH D-1311" amb ,'or- eepülvetla t'en aesistida 31aria 1-1 - 63): Gas le 08'no (-2:00): Aigües
rete mercaderies i 2 paesalgers. Julich i Gener. que viu al car- °Minarles, 173 (-1-1'25 .15 Telefòniques
i Explosius,
Proceden de Madrid, a les ver de Floridablatica, 83, pri- preferents. t al'50
1229 arribit "FOKKEll 10 mer, la qual presentava conlu- 620 (+36 . 2 5 ).
E.C - A)1.1 - amb t'erren, mercadee sions al malito espire re. produides en rsser atropellada per un
ries i 5 paesalgers.
Després de ttrada de pri.1 les 710 sant l'avió "ROHBACH D-1297" cap a Estutgar,l. mera intencite paesä al set: deamb escales a Marsella i GineCemeneä la sello:tila en aquest
— En catire de la par, posbra, arnb corren, tut encadenies
//terral amb seseiú de regular
teteor den' auto. ,nt s'havia cu2 pa ssal gers.
concurrencia. sense pe p e) que les
A les 930 sorlf l'avió "FOK- rtiste el 1119 .le set anys Genis transacrions ntilloressin cli l'acfan 5 EC-AHH" cap a 31adrid .1Iareón Fernändez. es produi tivan, desplegada en ches anande cerreu mercaderies i 5 pas- algunes contusions a la eara,
teveo s.
les guille fou assielit al dispensal gere.
Blats: Continua la manea de
sad dliortil. DeSpla'S pasee al
compradors
1. per talle es fa ;hBase Aeronaval. — A les 1217, el-el (túmbele
iel! registrar cap venda. Els
sor t
taliä "I-ALTE"
— A la linia ferria de Grarap a Marsella 1 Roma amb cor- metiere iteren robats 333 metres preus per a les tlasseS SilperiOrts
n 1 ri sosteuint-se, menlre que per
rest . niercarieriee i 4 passalgers. de fil telegräfie.
les corrents la feixtigor es fa
eentit.
Moresc: Per ara la situacie,
ne se lla modifivat; és a din. que
eentintia en la mes completa GoLES SENYORES QUE COMPREN ELS 1 ii la soluene donada pet Bane
Exlevier d'Espanya, la qual cosa.
GENERES DE NOVETAT A
davant la forma enes es proredi
C.`1 i donant no, ulPo
que un parell de dies de maree
per Si mentir-hl. fa 'Odie! que hi
11911C9 hugul alguna ensopegada, per "u dir una altra cosa
Mejor. Creiern, pelee que no es
trigarit gaire a saber-se com
jutjar la concessite alee,
condicions. ¡ es de creme,
que s'imposare un bou criteri
PODEN AFIRMAR QUE HAN PAGAT
d'ate-red ami) les necessitats dele
ramaders.
EL PREU MES ECONOMIC

La Mar i l'Aire
SEMAFO! DE MONTJUIC

Observaolons meteorolüglques:
.1 v.,1 leen( %cut a l'E...S. E. tresc,
cei . cle cubert antb jauja; al migdia E. N. E. molt lreec, rel ande
nitubus i horilzons boirosos and,
alguna Ilengera pluja, j a t:ol
ponent t.1. . O. fresr, mar marejada del S. E. i el cercle queda
emniroberl.
Baremetre, 730. — Teriabineire : lee

Movirnent de vaixella a posta
de sol. — Demoren a lele. un
beleauli goleta italià que ve en
detalls.
popa. Pel 6. tin pailebot que
passa a ponen i al S. O. dos
Catalana
Nova entitat d'Acció
bergantins í dos pailettois que
A les terres girtmines C:5 nuclis van en popa; de vela ial litt dos
erits a A. C. s'organitzen amb faltitxus envers diverses (breerapidesa. Despres deis riens.
amics de Puigcerda. que segons anunc4NCIII fa dos dies han constituit
L'Avenç Cerda -. entitat adscrita a
ii40ViMENT DEl PORT
-A. C., són ara els de Pau, on A. C.
que
anunl'Ajuntament.
Vaixells entrats. — De Paltrut.
te rnajoria a
de
crear
un
centre
decisiO
cien Sur
Snob corren, merraderies j 206
a:1'.at a aquest Partit.
paeealgers, el Vaixell corren
El; treballa crorganització estan "'ley Jainie I -- ; de Valencio.
ja enllestits, de forma que tfaci a antb come], niercaderies 1229
poc tindrà lloc l'acte inaugura!.
passatgera, el motor corren
"Ciudad de Valencia - ; de Palme.
Felicitacions al senyor Amadeu
en !test, el motor "Ciudad de AliHurtado
cante"; de Mate, attib corren,
Fe el dia daitir foren curats di- inercaderies i 13 P
a ss a t gers, el
versos telegrafies i comunicats al
motor corren "Ciudad de Illa‚tuyo'. Anuden Hurtado amb motiu
lión - ; de Cartagena, amb 29
de la brillant defensa dels drets de
passatgers i cärrega general, el
catalunya.
El Casino de Sans ha trames Cl saixell e Sagunto - , tols cine sie la
següent telegrama: "L- 5 felicita entu- Cia. Transmedilerritnia; de Sele
s:asticament defensa dels nostres i elareella, amb einrega general
i de tränsit, el vaixell "Cabe
El Fornent Català Republieä del Blanco", del eenyor flePable Nou ha fet tramesa d'un Sarg nerl Boselt; de (enlate, Verme
teleftnema, sigma t pel senyor Eran- Burgas i Malla, amb carrega geces,: Montplet, que es una felicitació neral t de träusit i 5 pasatgers
cä:ida entusiastica.
de Iräneit, el vaixell bellear "BalLa Ju..entut de l'Ateneu Nadona:ista Barcelona Vella lambe ha di- ean", de la Comercial Combatid
rrg:t un comunicat al senyor Hur- Sagrera; de Sete, Palainds ¡ Sant
amb eärrega general i de
tado ielicitant-lo coralment.
Sabem que altres entitats s - han di- träusit. el vaixell angles "Cano",
r:git en termes semblants al senyor deis senyors Mae Andrews i Cia.:
Hurtado.
,le Londres i Aiiv p ts. ar»b cärrega general 1 de träneit , el vaixell
Comité Comarcal de Barcelonanoruec e Arnfinn Jan, dels seCiutat
nyors Filie de M. leendernines;
es
reunirà
dimecres,
dia
6,
de
Gibraltar i Palma, amb el seu
Denla
• t.- omite Comarcal de Barcelona- equip ¡ 8 passatgers de trànsit.
Es prega als senyors delegats el motor d'esbarjo angles "Treacm 'a inerte d'assistir-bi.
nora"; de Marsella. amb el sea
equip el yacht d'esbarjo nordAcció Catalana Republicana
amerieä -Weallter Bird".
De Sant Andreu
Vela. -- D'Arlalaxe, amb rart.: dimecres vinent. dia 6, a les
deu de la nit, sera donada una con- le.), el bergante italie "Santo"; de
ferencia pel senyor rece Sola, que Patina, amb carrega general, el
descabdellarà el tema -La cultura "Cala Contesa"; do Maó, amb
i ei caracter - . Després de la cr,nie- càrrega general. el "Pone Marreacia lii }latirá controversia sobre el
d'Eivissa, anth ciirrera getema esmentat,
neral, el "Isla de Ibiza"; de Vip ares, amh eärrega general, el
Grup Femení d'A. C. R. del Clot
-Pepito"; de Palma, amb carreal COM hem ringla anunciant, ga general . el -Carmelita", ¡ de
dimarts, a les den de la nit, Gandia. anib càrrega general, el
1Mdra !loe a Festatge d'Acció Cata- "Cata Murta-.
lana Republicana del Clot Fassemblea
Vaixells sortits. — Dietänrie
• constitució del Crup Ferneni d'anavegada deis vaixellS que han
,tue st a entitat.
F.n aquesta a s semblea ha de proce- solea: fora d'horitzú es flemen
amb carbo,
.1tr-se a Felerrió de !a Junta Direc- e ls es P en Y e le
tiva i a l'e s tudi de diversos projectes cap a dels senyors Dique posara a coneixement de les por, S. A.; "Araya Meiidi, anib
assoriacions el Comité Organitzador cérrega general, cap a llilisi,, i
dcl grup.
escales, de la Cia. Navilera Seta
L'assemblea se celebrara a l'estatge i Aznar; els correos "Atlante",
de Fentitat. plaça de Font Seguer, ande pasealge i eärrega gene' el.
nUm-ro 3, principal (placa del Clot). cap a Ceuta i escales; el "Rey
Jaiine passalge i cärreea aleteen , cap a )1:16; el "CALIad de Maltón - , ainh passatge i
U. S. DE CATALUNYA
eerrega general, cap a Eivissa:
meesta nit. a les den, tindrii ilnc ol 'Rey Jaime 1", ansi, passalge
tI local de la I'. S. C., secriii
i oarrega general, rap a Pahua_ i
Sants eengels López de Ayala, lo/
cl "Cillflafl ilst Valumen ", a 'I t.
im miting de la Joventut Socialista de
Catalunya. en el curs del qual faran passatge i eärrega general , caP
93 de la paraula Josep Santacruz, a ValOncia, tols cinc le la Con,anyia Transmedilerrania;
Josep Franquet, Atzusti ‘'ilella, Ja.
..rrett Baba "Franca Fassio".
dial Gener i Josep Miret.
:oíd) passalgo i ciirrega genera i .
UNIÓ DEMOCRÀTICA
cap a l'Irnova. del senyor Tosas
DE CATALUNYA
Malloi ¡ flosch; l'alentany
Des d'avui oden examinar-se a ile", amb t'arreen general i
cap a llarnittirg i eseatriinsilt,
ere tatge central de la I'. D. de C.

VII Fira de Barcelona

DEGUSTACIONS ONATUITES
SALO DE TURISME
Visiteu-la avul I podreu fer-vos-en earree arnb calma
Entrada, matt o tarda, 1 ~aleta

FETS DIVERSOS

Mercat de Llotja

EL BARATO

Es la casa que carrega menys els articles
Les Espumilles de gran y oga, a ... 1'20 ptes. m.
Les Sedes més modernes, a . .
... 2'50 ptes. m.
La Pell d'àngel més bonica, a ... ... 2'65 ptes. m.
Crespó seda, el millor assortiment, a 2'65 ptes. m.
Els Estampats més moderns, a ...
l'15 ptes. m.
Glacis colors, última moda, a ...
4'— ptes. m.
i els articles d'alta qualitat amb diferencies molt
notables de preu

SENYORES: VISITEU EL BARATO!

NcEs

la de la Set-rió correspnnent i del
Consell del Collegi de Melges
Calalunya.
ES recomana en gran mecer:
EaSaistenfile
Barcelona, 1 de juny de 1934.
Per la Junta de govern , el president, A. Brossa. — Et ercreInri, J. Trenchs.
UNIO ELECTNICA DE CATALUNYA, 8. A.
—
Verificat en el din d'avui el
nove sorteter per a l ' amorlitraeió
de 1.050 obligadons al 6 per 100,
meses per aquesla Companyia
22 de juny de 1923, han resultel
amertitzades les següents:
T1TOLS D'UNA OBLIGACIO
51 a
60
951 a
960
1401 " 1410
2791
2800
3751 " 3760
4131
4440
4511 " 4520
5350
5311
7141
7150
7180
7151
7451 " 7160
8181
811,0
8701 " 8710
8911
8926
10331 "
11001 "
12841 "
16831 "
19791 "
20141 "
22141 "
23481 ".
25341 "

10340
11010
12850
16840
19800
20150
22150
23 1 90
25350

29481 - 29190
30561 " 30570
30871 " 30880
32651 " 32660
31381 " 34390
31811 " 31850
35881 " 35890
36391 " 36400
3721 1 " 37220
----37721 a

1 11511 " 10520
12081
1209G
14121
14130
16851
16860
19901
19910
21471
21480
22231
22240
25011
25020
27301 " 27310
30111
30601
31691
33861
3)391

30150
" 30610
" 31700
" 33870
" 31100

35181
36301
37011
3723t

" 35190
" 36310
" 37050
" 37240

El pagament tindrä ¡loe a la
Societat Amenitna Arnús-Gari
a la Banca Marsans, Si A.
Barcelona, 29 de mitig de 1934
Et vire-president j director gerent. F. Fraser Lawton.
TRANIVIES DE BARCELONA
A SANT ANDREU 1 EXTEN3IC1S
—
En el sorteig celebrat el dia 30
'le maig darrer davant el notare
tletquesta ciutat N'Antoni Par
'fusquets han resultat amortitzades les 103 obligacions see
güents:
SORTEIG NUMERO 21
111
163
122
260
387
397
414
458
571
598
663
685
696
712
762
776
781
827
995 1048
1079 1116 1149 1188
1195 1202 1228 1242
1243 1246 1319 1364
1426 1448 1453 1480
1494 1504 1510 1595
1600 1614 1638 1651
1657 1686 1754 1806
1836 1851 1862 1903
1919 1964 1975 2105
2129 2130 2216 2244
2255 2327 2340 2126
2456 2473 2577 2625
2674 2764 2854 2881
2888 2940 2945( 2952
2960 2976 3099 3112
3160 3211 3258 3297
3360 3101 3528 3548
3600 3655 3715 3728
3730 3816 3835 3873
3891 3035 3938 3949
3956 3970

Ela inleressats podran perci.a
------ lime Eimpert de les diles obliga-1
olons , o sigui la quantitat de
- FITOLS DE CINC OBLIGACIONS
500 pessetes cada tina, deduint
Numeracló
Numerad°
pessetes 2070 pels impostos del
dels
de les
Tresor, a partir del dia 1 de
titols
juliol vinent, a les segiients ea-1
obligacions
-es de Banca: S. A. Arnús-Garie
40047/8
40231 5 40210 Banca Arnús, S. A., 1 Cre'difi
40213/1
41061 " 41070 Liennais,
41015/6
Barcelona , 2 de jure. de 1034
45071 " 45080
11025/6
45121 " 45130
La Direcció.
41111/2
41313/4
41111/2
41603/4
41653/4
41681/2

42379/80
42489/90
42711/2
42885/6
43119/20
43133/4
43231/2
43343/4
43109/10
43139/10
43451/2
43513/i
43777/8
44707/8
11867/8
43195/6

45205/6
45281/2
45671/2

37730

45551
46561
47051
48011
48261
48401
51891
52441

"
"
"
"
"
"
"
"

45560
46570
47060
48020
48270
48410
51900
52450

53701 " 53710
54421
55591
55661
56151
56711
57041
57191
5725 1
57561
58881
6353 1
64331

"
"
"
"
"
"
"
"
"
-

54130
55600
55670
16160
56720
57050
57200
57260
57570
58890
63510

64310
65971 " 65980
66021 - 66030
66401 " 66410
68351 " 68360

T1TOLS DE DEL; OBL1GACIONS
Numerad°
dels
titols

Numeradó
de les
obligacions

46213
46376
46477
46506
46587
46600
46787
46809
46862
16888
46897
46932
46979
47105
47292
47429
47501
47616
17654
47850
18017
18223
48259
48196
48711

72421 a 72430
73751
73760
71761 " 74770
75051 " 75060
73861 " 75870
75991 " 76000
77861 " 77870
78081 " 78090
78611 " 7862"
18871 " 1888"
78961 " 78970
79311 " 79320

79781 " 79e90
81011 " 8105e
82911 " 829251
84281 " 81290
85001
86151
86531
88191

"
"

85010
$6160
86540

88560
90161 " 90170
92221 " 92230

92581 " 92590
91951 " 94960
97131 " 97140

Des del sha 1 de julio' Ninent
es procediré al pagarnent
d'aquestes obligarions,
sigui!' 500 pesseles cada una,
aixf com tumbé del cupii número 41, 19111 de les antortitzatles
en aquest sorteig eont de lee en
en. ..Maree amh deduceite dele
itepostos que correspongnin.

TRAINVIES DE BARCELONA,
S. A.
Per acord del Consell d'Admi:detractó i de conformitat amb
allö que disposa Earticle 22 dele
Estatuts socials, els senyors accionistes d'aquesta Soeletat seen
convocats a la junta general ordinäria que se celebrarä a les-.
latee eecial, Ronda de Sant Pan,
neiniero 43. el dia 20 del corrent
mes de juny. a les onze del matf,
per acomplir la finalitat que
l'article 25 dele Estatuts esmentate determina.
Els dimesits d'arrions a que fa
esinent Earlicle 23, per a poder
-encórrer a la junta cal fer-loS
fins sis dies abans de Eanumiat
per a la celebració d'aquella, a
les entilals bancäries sezilents:
A Barcelona. S. A. Arnús-Gari
i Banca Marsans, S. A.
Mndrid. Banco internacional
de Industria y Comercio i Banco
de Vizcaya.
A leilleto. Banco de Vizcaya.
A Valencia, Banco de Vizcaya.
Barc e lona. 4 de junv de 1934,
P. A. del Consell d'Administraciú,
el secretare Alfred Cazabän.

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe. 3 ni a 13).
Joventut Socialista de Barcelona—
Rambla de Santa Mònica, 29, segon.
(Oberta al públic tots els dies feinera,
de set a nou de la Me Diumenges,
d'onze a una del metí)
Acci6 Social — Amadeu Vives, 3.
AcaderMa de Rones Lletres. — Car
re, del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i Cirurgia.—
Carme, 45.
Petlagegic Experimental.—Tra
vessera de Dalt. 74.
Academia Catalana de Belles Arta
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Art i Arqueo-

logia.
Social i Industrial. .7- Urgell,
número 187.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arts Gràfiques del Paro de

Montjum en curs d'installacid).
D'Història Natural.— Ramblet
dels Estudis, 3 (Actidemja do
CiencieS).

Anuncis oficials
COL.LEGI OFICIAL DE METOES
DE BARCELONA
En complimenl de les normes
dielades per l'honorable sonyor
,',,ttsehlei ile Saleta I , per los
mude, s'ha de regir el Collegi de
elelges de Cataluitya menee no
tin os al el Iteglament
'evite. que preve el 3011 leetettit.
la Junta 110 govern elel Colleet de
Melges de Barcelona ronvoca els
senyors cellegiatS a l'assernblea
general que se celebraré el la 10
del rorrent luce, a les guatee de
la tarda, al loen! del Collegi
etil del efelge`, a l'objecle tle
priwedir a relecritS deis ron] panys que han de formar la ¡un-

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla deis Estudis, 11 1 13, i Bonsuccés, 1 i 3
NEGOCIEM ELS CUPONS DELS DEUTES
INTERIOR, EXTERIOR, AMORTITZABLES
1 FERROVIARIS VENCIMENT PRIMER DE
JULIOL VINENT
CAMINA CUIRASSADA
CAIXES DE LLOOLIER
per a guardar valoro, documents, jotes l altres objectea
de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
E3 pot visitar lote els dies temen, de 9 a 1 1 de 3'30 a 5
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LA PUILIOITAT

Dimarts, 5 de jtmy

ELS ESPO
Pilota Basca
AL CLUB BASCONIA
El partit principal jugat a cistella
diumenge al mati a la canxa del Novetats van disputar-lo la parella Salsamendi-Ma; contra els blaus Väzquez-Galarza, aquest darrer professiena!.
Els actuals campions d'Espanya es
/roben en tan bona forma , que malgrat que el saguer professional hi
posà tot el seu saber, i el voluntariós Väzquez féu un inunillorable partit, els nostres campions s'imposaren
fina a vencer per ao a 36.
Els altres partits donaren els següents resultats:
Lasheras i Riviere, vermells, ao
punts.
Bo (R.) i Be (E.), blaus, 35 punts.
Feliu i Serraclara, vermells, ß.
Ortego i Mo neda, blaus, 40 punts
I a pala:
Aguirreurreta i Hernández, versnells, 34 punts.
Carreres i Larrinaga, blaus, 40.
A LA CANXA DEL PALACE

Al front a de :a Plaça del Teatre
va celebrar el Club Bascainia an boli
programa de pilo:a a cistella, diumenge al mata En el primer partit Bares (J.) i Levi perderen davant Salasamendi III i Camilo, per 28 a 40
punts.
En el segon, Erice i jordà. vermells,
guanyaren' Granada i Gama. blaus,
per 40 a 30 punts.
En el tercer partit, Tintorer II i
Masierree, vermells, perderen per la
minirna diferencia (39 a 40) davant
Arriarte i Vidal-Ribes.
El darrer partit el jugaren Salsamendi II i F. Steegmann, vermells,
Campabadal i Torrents I, Mana.
El t'ocie joc ernprat pelo blaus els
valgué un magnific trienal per ao a
33 punts.
AL CLUB MANISTA
La inseguretat del temps rest à animada, a la canea del carrer cl'AmäEa i jarca alguns dels socis jugadora
anunciats que deixaren de presentar-se.
Per tal motiu van organitzar-se
uns partits entre els presents, que
oferiren els següents resultats:
Marín i Guibernau. vermells, 3 0
punts.

i‘„
Després de l'eliminació d'Espanya
EL CAMPIONAT DEL MON DE FUTBOL

Itàlia, superior en joc, va haver de lluitar dos dies per eliminar els vermelis
Els factors decisius
Les violències imaginàries
Un Campionat del Món
organitzat i fet a mida per a Itàlia
La premsa francesa censura el joc italià Itàlia i Txecoslovàquia resten classificats a la final
La primera sorpresa que es té en
arribar a Espanya. és l'ambient extraordinàriament excitat com a conseqüeneia de l'eliniinacia d'Espanya.
Val a dir que un mes abans de jugarse el campionat, quan nalga cuneedia als nostres jugadora cap caperanea, un ja de guanyar, sinó de quedar regulartnent bé. l'ambient popular s'havia deseases del resultas que
pegué; donar aquest campionat de:
Món de futbol. lanicament quan es
va saber que els eSpanyels havien
eliminat brillantment al Brasil l'entusiasme dels aficionats va desbordarse i es va esperar amb impaciencia
el resultas del partit amb Italia.
Dins de Porganització del Campionat, el fet d'haver consideras Espanya "segona serie", va ésser objecte de censures i lamentacions per
part nostra encara que cal reconèixer
que els dubtes posats en els nostres
futura representants havien fet bastant el joc als organitzadors que esperaven que el Brasil ens elimines.
I a Italia, l'ambient favorable al Brasil era un dels factors que mes pechen
perjudicar als nostres perquè. aqueas
ambient, caniiat en la superioritat dels
sud-americans i caldejat anal) el "dncument" adreçat al "Duce" pel dirig ens de l'expedició brasilera va rodejar els nostres d'una hostilitat que
únicament el resultar francament favorable als espanyols va fer ranciar.
I a Florencia hi y am arar amb un
ambient popular completament transformat. Jugävern contra un equip que

seua eras no podem dir, parlant imparcialment. que ens perjudiquessin
massa. A Zamora i a Quincoces els
aplamlien moltes jugades perqui no
hi hacia qui pagues resistir sense
abandanar-se la arillantissima actuació d'aquests dos elements.
Tant ai quanyen com si penden els
espectadars italians criden sempre "Ireviscolant els jugadora i foreant-los en nom de la
pätria que, d'una manera espectacular
i fina de vegades ofensiva pels cantrincants. posen per (laminas de tot.
Pera els italians, cal reconèixer que
ens avantatgen en saber eridar, tot i
nur no són gaire més incorrectes que
nosaltres mateixos.
El joc brut.— Sorprèn de verbal
la gran campanya portada a cap per
la premsa francesa sobre les violències emprades contra el; jugadora esnanvols. Aquesta catmaanya, que hem
d'agrair encara que no poguem dir
si la motiva un afecte envers nosaltres o l'intent de molestar un advers a ri vei. ha trobat, com era natural.
un franc ressò en la premsa espanyola i catalana. Els nostres diaria
van plens dels atropellaments fets als
nostres jugadors i de les lesions intensionades a qué van sucumbir el$
ilOstres.

Paró j a hern dit que aquesta cualPanYa ens srrprenia, tot i recorta:xer que a Florencia alta jugat dur.
Ela nostres jugadora del primer dia,
q uasi tots buscos. han aguantas malt
mis be que els del segon perque les

nosaltres no creiem que aixà existís.
pes motius esmentats abans.
El joc porter més
aviar insegur, amb l'ajut d'una ratlla
defensiva formidable i de tres mitjos
excellents quasi no ha de tenir feina.
sine que les jugados han d'ésser rnés
aviat de tramas. Piziolo, Menti i Castellazzi, van fer una radia initja sisa:1am, excellint el joc de Monti, tant
a la defensiva com servint juc a la
davantera.
Guaita. Measza i Orsi, els tres davanters millar; que te Italia, van superar Schiavio— davanter centre —
tot i tenir aquest una fama de terrble
rematador.
La procedencia sud-americana— argentina principalment—dels millors
jug adors italians podría servir d'excusa a que haguessin superas el joc
dels espanyols, pera es tracta d'un
equip completissim, perillas, räpid
que juga el futbol més vistas que hern
a arzut p resenciar mai, mancant-los únicarnear una mica d'efectivitat.
Els jugadors espanyols.— La premsa italiana, desases d'haver inflan a
elassiiicar Espanya cana a "segona
serie", ha dit que el costee equip
era la revelació del carimionat. I és
cert , perquè el joc dels espanyols ha
estas tan entusiasta i coratjós, han
ju g ar amb una serenitat i técnica que
a nosaltres ens ha enorgullit snob t
tIA ha fet considerar coral eren
Matas els cnmentaris depressius que
Ira fet nrincipalment la premsa copa.
holt ahans del Campionat.

fer millor p-ner que Austria que va L'educació del públic
trohar fatigadissims els "azzurri". Tot
fa esperar nue Italia, arub el ten està per fer... diu "L'Auto"
superas ermaa s'endurä el titol maxUa.
El feixisme co fa pas millar° jod'enguanygadors de futbol que el liberalisme.
J. E
Ara hé: sé; que el feixiame crea entre el públic un millor ambient esportiu? Compareixer a les graderies
de l ' eStadi atol, uniformes militar;
italià no ha con- ,ente ni adoptar la delicadesa de deixar les armes a casa, heus aci quelvençut ningú
com que no está pa; d'acord amb
Tot el sale pagues hacer de par- aquelles normes que prOpugna,n ara
cialitat en els reports dels dots matas fa vint anys els creadors de FacItälta-Espanya jugats darrerament a tual movimen t esportiu. Volee guaFlorencia resta esvait davant les in- nyar a tota costa, no saber refrenar
formacions que d'aquells encontres el propi partidisme; el no saber Perdonen els periodistes neutrals que hi dre: heu-vos ací el que cal reconeiassistiren. En MOlteS d'aquestes in- xer que amb poc èxit tractaren de
formacions es fan afirmacions tan ca- desterrar dels campa d'esport aquella
tegòriques respecte de la conducta apóstol;.
dels jugadors italians ensems que de
Els dos partits Itälia-Espanya, jula illegalitat dels dos gols que aran- gats darrerament a Florencia, han
seguiren en el curs de les dues par- posas de relleu una cosa i l'altra.
tides, que hom es veu foreat a in- I sobre el darrer d'aquests extrema
clinar-se davant testimonis que no se- volern reproduir el que diu l'enviat
rien cap motiu per a mostrar-se par- especial de "L'Auto'', de París, bo
cials i que ban adeptas darrerament
reproduint abres apreciacions solare
amb referencia al joc itaiia i a la el joc, el; jugador; i ¡'belitre, que
vàlua dels seus executants una acti- considerem d'interès:
tud diametralment oposada a la que
'D'espectadors imparcials. al las',
reflectiren en iniciar-se el torneig i no n'hi havien pas gaires aquesta taren tracias d'apreciar les possibilitats da, a l'Estadi de Florència. En la
d'Italia despees de la cietäria del seu multitud deis 20 Mil espectadors que
equip representatiu damunt dels Es- assistiren a l'encontre, els poca que
tats lanits.
hi assistiren es retiraren apenats
IIugo aleisl, el gran animador del fins i tot desencoratjats. En aqueofutbol austriac, ensems que una dz tes condicione, jutjar el jac d'aqueas
les personalitats més prestigiases del matx snob inferior. en el qual el defutbol mundial, ha estat tan categò- sig de vencer portat a l'extrem pe:
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Als pocs moments, els austriaca reas.
cianen i exhibeixen un joc tecnkament
superior, pern els italiana a la dele:risa, no deixen passar res. Entre as
25 i 3e minuta hi ha uns altres manees
blau;, pera des d'aquest moment fins
l'acabament del primer tem ps 4 au
triaca s'imposen i Combi ha cle sal.
var diverses eituacions compromeses.
En iniciar-5e el segun ternps, els aus.
triacs, despees d'una breu ofensiva, sal.
ven a córner un tret de Guaita. i ah cap
de deu minuta una falta de Batieran
cantra l'ala E s querra austriaca és Castigada amb free-kicld. my no dan.
re s ultar. El farruía davanter centre Sin.
rsolt marcat, quasi no es pot mota
re. i per això la seva linfa datar sem.
bla hastant iluixa. Les iinies mitjana ¡
clefensiva aún les que actuen mis eta l'e.
quin austrac.
El Inc entra en una fase desagraelle,
degut també a la poca energía de J'arbitre. Els austriacs marquen una neta
superioritat, i els italians donen :uretra
de cansarnent, pels durs partits ;ames
rases.
Tota els ataca dels austriaca es malaguanyen davant la defensa italiana, I. al
final aquests voten conservar l'avantatge assolit al primer temps. i practiqem
un inc d'obstrucció. El partit acaba
un a cap.
• •*
L'equip austrfac ha tapar anal> tate
circumatancia desfavorable: la ladres
del terreny. El field de l'Estadi de
Sant Siro es trabara, seas dubte fet
expressament, tan ple de bassals i ealliscós que era el amo de joc mena',
apropias per al desenratIlament del am
futbol. El precis jac dels centrals
ha pogut desenrattlar-se amb la pericos
ció asid) que acasttsmen a practicar-lä
ent aquest terreny relliscós. El contrat
de la pilota els resultan ni* elificit, i
fraoiletra circumstäncia s'aorofiti tarda-1
la "squadra" del senyor Pomo, per a
conquerir les pilotes nue un haurien obtingut a les bones. O si g ui: recollien
lee pilotee que fallaven els austríacs a
conseqüència de les condiciona del pseparat terrena..
• ••
Horn ha pogut apreciar, pei lee desenrc.tlat pela austriaca, que aquests
re sabien avenir en un terreny tqu, i
que. riel que es veia. DOo aaans del pa-tit hacia estas ruixat excessisament a
això hom atribueix que els austriaca na
poguessin desplegar tot el sen joc.
A M é s , el seleccionador austriac Htte

Visiteu a la PIRA DE MOSTRES, al Palau
número 2, el

Gran stand de COT ES US
VERITABLES GANGUES,

ROMAGOSA Ì Coa
Simeón i Huguet, blans, 20 punts. és la nina dels ulls (lels italiana, i
Vidal i Lasala II, vermells. 22
aquests, amb els sella sentiments naPuig i Muntaner, Ma y a 3 0 punta-. clonalistes exacerbara, si be creien en
Q uile i Bernabeu , yermells, 28 una victòria italtana, no per aixä deixaven de temer els jugaclors capapunts.
Argiiés i Abuela, 'nlaus, 30 punts. nyols, especialment a Zamora, que en
el primer partit amb el Brasil, va
!retire iaves de Polla i va fer recordar
al; italiana el terrible Zamora "de
Per teliètIraf
París".
Anal) l'intent d'assegurar en el posFUTBOL
Hakoa i Múrcia empaten. — Oran, sible una elevarla que creien dificil.
pera, segura, el senyor Pozzo, selec3 — L'eqMp austriac de iutbol Ha- cionador italiä, va ea:telar alguno- dels
boa ha empatas ama el Múrcia F. C. jugador; que havien intervingut en
a un gol en un mata disputas ahir en
dels Estats Fit 't: i va
aquesta localitat.
posar una ratlla de defenses nova
que hacia d'ésser la principal barrera
TENIS
El campionat internacional. — Pa- cine havien de trabar els davanters
vermells. Monzeglio i Allemandi van
rís, 3. — Lampionau rnternasional
tenis de firanea. Dobles cavabas.. jet' US partit extraordinari fins a l'exBorotra Brugnon han vençut trem que, de no haver-hi hagut
a Crawford i Gratli per it a 9, 6 a 3, camp el nostre Quincoces, la seva
actuada hauria sernblat insuperable.
2 a 6, 4 a 6 1 9 a 7.
La ressenya del partit i de la prärDobles mixtes: Borotra i la senyo- toga i el detall del segon partit, san
reta Rosamliert han vençut a miss caneguts ja deis nostres lectors. Per
Ryan i Quiet per 6 a 1 i 6 a 4.
tant, avui, les Ilustres impressions
han d'ésser purament subjectives i
CICLISME
referir-nos
a alguno deis punta que
La cursa Paris-Belfort.—Belfort, 3
tin van compresos en les notes traEn la cursa ciclista Paris-Belfort, que meses
per les Agencies.
s ha disputas avui sobre 430 quilaEl públic.— 23.000
el
rnetres, ha estat guanyada pel belga ília del Corpus i tonespectadora
go el dia seGyssels en . 13 horca i r 5 minuta
güent, no són gaires si ens atenim a
A segon lloc ha arribas Schepers, la ca p acitat de l'Estadi "Berta", de
belga ; i a continuació Marcaillon, Florencia i a l'interés evident de reIrancès,
liminatória. Cal creare que nosaltres
sean galtes dificultats, bauriem suAUTOMOBILISME
peral la x:fra i fins potser l'hauriem
El Gran Premi de Montreux. — arribat a doblar sense que tingurni
Montreux, 3. — El Gran Premi auto- fama de tanta afició al futbol cont
mobilista, disputas en una distancia els italians.
de 298.80o quilometres, ha estas guaCal dir que el públie ha rebut
nyat pel corredor italià conite Trossi, afectuosa:11cm el, jugadora espanyols
amb rotar "Alfa Romeo", en 2 hores, i els ha aplaudit força ahans de co67 minuta, 25 segons i tres cinquens. mençar quan han aixecat el brac a
El torneig internacional de Coblen- la manera olimpica des del mig del
sa. — Coblenea, 3. — Aquesta tarda cama. I.a "squadra" italiana ha estat
a crits d'entualastre i forra
ala disputas el tarneig insernacioaal rchurla
anlaudiments, frnt-los g uärdia d'honor
d'automabils, amb assistència d'un,
aíxecant
el braç a la romana sis 'País
tres-cents mil espectadors.
vestits de negre,
san els encarreLa prova principal consistia en una gats de buscar la que
pilota quan aquesta
tursa de 342 . 150 quilarnetres, i ha es- traspassa la Ilion de kik.
tas guanyada per l'alemany EranEl públic italià, cana a han lililí
ehistch en 2 hores, 47 minuts i 30 és cridaner cuna nosaltres. Amb
segons, o sigui a una velocitat mit- nica diferencia que ella ens superen
!ina de 122.150 quilòmetres per hora. en tenir el eridar organitzat. El; caDespees han arribas Palemany talan; fill5 ara nonies ens p ostín d'aStuck i el francas Bidon.
cord en un camp ile futhal quan s'ha
de dir a una jugada pelillosa, o quan es crida "burro". a PärSI CS--ELÉCTRIC bitre. o guau s'embronca a Zamora
Ella, en canvi, saben encoratjar el
1 0 VOSTAE AV
) 1)0413BIL
seu e:q
i l'encoratgen en els rnüecr,r=1.. menta uin
bons i en els dolents, set/arara
sense
defallir
, ennvertint les energies
ATOE ELECIDIC
del patine en un factor der:siu del
CACAO 0.101.16.e. (i,bou
jrac dels seleccionats nacionals.
A nosakres ens eridawen, però éls
post 5.

seces condicions fisiques podien contrarrestar amb nICO racil:tat el joc
ion, pera no mal intencionat del,
jugadors blaus. ladser en aiganes paules podria Yeure's una seguna :11talCM en perjudici nostre, peral el
iutbol que es juga arreu del mon, excepte a Espanya. es molt mes ¡oct.
mes violent, que el nostre. I si he
Meazza potscr alguna Yugada es va
excedir. ti; nostres jugador>, prime
paiment a la defensiva, va contestar
amb au joe enérgic que els italians
no es van entretenir en prutetar
El segon dia, els italians van
canviar alguna jugadors i nosaltres
samba; vana ter jugar a Bosch, Vensalsa, Zabalo. etc., alguns dels quals
ja saben., que no pealen resistir — malgrat ésser uns excellents jugadors —
una entrada foca sense lesionar-se.
Campana?, eh sepa, cha, va ;Mear la
vialencia de les ju g ades que va esser
corresposta amplament per i
algun altre jugador. Com a canseqtiencia, Quincoces va estar una bona
estona seise poder jugar. En canvi
la lesió important de Bosch, va ésser
de les que jugant a furbo/ es poden
produir d'una manera fortuita.
L'arbitratge.— En aquest punt, a
nosaltres, que ens traben/ acostumats
al joc fi dels :lastres equips, ens
amblar revoltant la passivitat de l'àrbitre davant de :atoases jugades que
a casa nostra sellaste serien punides
(aun a fauts. Especialment el belga
Ilaert, el del prliner partit, va demostrar abastament que era per complet
insuficient per a dirigir un partit tan
dificil perjudicant els espanyols mes
que als italians i Cisticeilint a aquests
el Rol de l'empat. malgrat haver-M
dos jugadars subjecte/7t de,, ;..aradament. Zamora. Aquest gol italià va
é5iCe concedit després d'haver consultat atril el jutge de linia l'hougaras
Ivancics.
Però el cas del senyor Baert era
mes d'incapacitat que no pas n te malicia, pesque a la segana part del
Partir, (luan un gol podia ésser definitiu, Fede va incarrer en un greu
mancament que radia ésten sancionar
amb un penal sense que legalment
lai llagues sea a dir i no ho va fer
El segon dia el gol de aleazza va estar fet en unas circumstáncies serabiants sense que lea protestes (lela nostres jugadors influissin en l'anim del
director del partit.
De tares maneres cal reconiixer
que aquell acidar organitzat del pablic d'Italia podia influir decisivament en les falles ‚lela arbitres mi(
ens van correspondre.
Un malicias malria veure en l'actuació del belga Baert — recusar pela
• -uanyols — en canto italiä. una eni•
hoscada feta a Espanya tot i ron

de
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València, 295
Calia veure eis Ilustres jugadors sobreposar-se als crits del ptiblic, al ruin« joc dels italians i a les talles de rata
mire, perquè ens sentissim orgullosos
dels n3stres rep resentants. I quan el
públic cridava "Viva Italia", els nost res j ugadora corresponien amb visuales a la República i a Espanya encoral; al inibhe cridaner ami) els
panys closos, donant proves d'un esoerit fort i d'unes ganes de lluita que
emocionaven.
La prasidencia.—A la llotja Presidencial hi havia el; filfa de Mussolini.
Bruno, Vittorio. Vito (director de "II
t'opolo d'Italia"), Edda, amb el "consorte", conte Galeaza° Ciara), el general Vaczaro, president de la E. I.
G. C., i el secretari achninistratiu
Partit feixista "Honorevale" MariMobs d'en; amb camises negrea,
corretges i polaines, tots, cerril quasi
a,/ el públic, amb insígnies i candecoracions ieixisteu. rodejats d'un naval
de gent un:formada i carregada darate s i aixecant el braç a la romana
cada cinc minuta.
Itàlia probable guanyadora. —
Aquest Campionat del Man im estat
organitzat i fet a mida per Italia, ja
que aqueas país passa per un bon
moment futbolístic.. Té un lían equip
i actualment ha passat per la prova
de foc que represe/nava el redil espanyol. lia gua nvat a Austria i jug ará la final amb els Pues.- No creietn
q ue a q uests, CleSpréS de vuit dies de
rapas deis iugadors italiana, puguin

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIMARTS
Tarda, • Ite Ot
CHIQUITO BILBAO - BECOAlS
bono.
BOU - QUINTANA III
Hit. • Ist 10.16.
Bata /m'IR Ó camplonat

IZAGUIBBE - URIAY
Nenr.

OALLARTA III - CHIQUITO
GALLARTA
Botana per Jartella

Frontó Principal Palace
f Tarda. 415
RECALDE 11 - ANTON
tome;
NIALLAGAIRAY - ULACIA
eis,

a lee 10115:

ASTWERRAOA - TEODORO
coirra

OURUORADA OAZAL,I8
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ric en blasmar el joc mancas de noblesa esportiva descabdellat pchs ju
-gadorsSln;picmet,qus
seves parattles, n'estem seguro, hauran
tingades
en
compre
si
ham
d ' eSSer
tracia de possibilitar la cantinuacia
en an Ys successius d'aquest interessant Campionat del man, el qual, cona
ha dit molt be le:mentas, no poded
repetir-se ni una sola negada si holla
no acorcla abatas radopcia fe fiarmules expeditives per tal que desaparegui dels camps de fusilo l una
violencia que res té a veure amb
aquest hell i noble espora.
Continuant a espigolar la premsa
estrangera , ben -vos aci el que Ilegim
a "L'Intransigeant", de París. despees del segon dels matas Itälia-Es¡milpa. Les paraules del collega tenen una gran importancia per tal com
reflecteixen un temperament chametralment oposat a l'exposat pel mater: diari anteriorment.
El tito del treball is el mateix que
encapçala aquestes ratlles, i es per
ell mateix ben significatiu.
Recollim ara quelcom del que ditt
el collega:
"....-‘leshores, l'equip d'Espanya va
jugar aquesta partida amb sola des:
jugadora, i jo hauria acabas de parlar de la dissort dels espanyols si no
hagués d'afegir aqttest segon Miartina: L'únic gol que bou marcat dotze
minuta despees de començat el partit,
que fou el que va decidir la victòria
d'Itàlia, no va ésser regular."
"Fou narcat per afeazza, sabre
carner i mentre que dos companys
sena impedien Nogués d'intervenír.
"Deure la victiaria a un gol irregular no és pas gaire brillant."
Heu:-vos ací ara unes apreciacions
tècniques sobre el joc dels
que es presten a la tuerlitacia:
"... els italians tingueren la iniciativa de la major part de l'ataca s Es
que l'equip italiä arriba a un tal punt
.jesterilitat. que malgrat cloininar
ii Cc possible de marearíí"
-/iont nO es troba Iluny de armare-he... Pera' starters de concretar més
el problema plantejat. L'equip "blau"
apareix molt fort en lea teces linies
inspira 1 de defenses, perO de í g-aciaclament els seus dos "ales" fan
snvint un joc esteriotipat. Arai i Guaita
meravellosos per Sume rapidesa
d'acer i per Ilurs centres precisos.
Pero on can aquestes centres? Sobre
el cap o ala peus dels defenses espaprodigiosament destres, Quintarea al davant. I quan horn ha vist
aix6 produir-,me cint vegades i
hom ea dernana si per damunt de
ratea les qualitats que fan el han iugadOr de {misal, no cal placar la inte
"

NAFTALINA contra
nenes

tas

un deis equipa ieu cometre les mes
grosseres faltes. on l'àrbitre va consistir les operacions amb tanta desimhOltnra , qll e no eemblava nudo que
el (lotee jugador de l'equip italiä,
en el públic era tan xovinista, que
bastava que un deis seus toques
pilota. encara que no jos més que
per trametre -la a lin company, per
aplaudir a tot ten-irse, jutjar el jac
emprat consistiria a declarar:
t. Que fiequip d'Itälia es troha en
deelivi.
2. Que l'arbitre afarcet cal que
passi als invälids.
3. Que cal refer completament
dueacia del públic italiä.
4. Que matas cona els fugats pels
equipa d'Itàlia i d'Espanya causen el
mes gran tort al futbol.

Italia venç Austria per

Meiss ha sofert un error en la sera selecció. Atenent a Pactuacia d'Italia en
els darrers encostres, va tractar de formar ten conjunt nones farsa i no er
preocupa d'incloure tiradora tácita Si
Pa y antguarda austriaca, que en les sevea camhinaciens assolia atansar-se fäcilment davant Camba haguas singar
després la prafunditat de q ué feren os:enlacia les dues davanteres espanyolea
oue dijous i divendres s'enfrontaren als
blaus, un altre hauria estas possiblement
el resultar d'avisa Pera de tnt bi
en el preciosista atac dels augriacs,
de tat menea tiradors. La defensa (le
Manziealo i Atlemandi, bastaras camada, "feria poca resistencia, i era fa.,a1
d'ultrapassar. r eví, els austriaca. que Is-ta
assolit ¿'arribar mas amb facilitat dus-alt d'ells i desmarcar-se ama, agihras. en arribar el mamen.: de auto5 eentretenien arnh la pilata, donara
tenips a qua el; mitias italians els ea
desposseissin, o he, Haneaven una tree.
tan miaus i innneents q ue Combi
dcturava anda tata facilitas.

un gol que es protesTxecoslovàquia g uanya Aletat pels austríacs
manya per tres a un
al da. 4 . —Pr.p de cluananta mil
espectadora assistiren a l'Estadi de Sant
sino, per tal sie presenciar el partit Italia - Austria, corresponent a la semifinal del Campionat del nión.
Al partit assistiren els jugadora esparacas, la presencia dels quals en Ilurs
localitats fou tot seguit notada, i esclata
una ovació a honor seta
A das murta de cinc de la tarda
l'Estadi de Mild és completar-twist ple.
Fa Calnr i,uìetis. En sentir els equips
d'Austria i Italia han estat acollits amb
aplaudiments. especialment els blasa
Poca estOna despres, el suec Eckling.
encarregat de dirigir aquest encontre,
ha ordenar formar els equips. Aquests
ha fan de la segitent forma:
Italia. — Camba Rosetta, Allernandi.
Piziclo, Menta Bertalina Guaita, Mea,fa. Schiavie, Ferrari, OrSi.
Austria , — Plateen, Cizar, Sezsta,
Wagner. Smistik. larbaneek, lischek.
Bican, Sindelar, Schall, Vierta
Tot :equis comença el partit, i al
cap de quatre minuts es presenta un córner contra Austria. Els austr'acs reaccionen. i als sis minuts obliguen els
italiana a salvar un earner.
Durant els primers 15 rninuts, els italians (laminen lletuserament Al cap de
/9 mi n uts es p rodueix un hatibull davant
la porta de Mesen, i Guaita mares el
nrimer i t'are gol de la tarda. Aquest
gol ha estat protestat nels austriaes.

Betz

Aauest mata se ceiebrà a l'Estas,:
del Litraria, i era per a disputar e,
finalista del Torneig Copa del Alón.
El partit comença a dos quarts
de cinc de la tarda. davant nombras
públic, entre el qual figurava el se
nyor Mussdlini ama els seas fatal:.
¡mar; i alguna princeps de la Ca;',
Saboya.
A les ordres del coHegiat
Barlassina. atribdOs equips s'arrengleraren en la forma segiient:
Txecoslovàquia. — Planieka, BurCurotky, Kostalec, Carnbal, Kret1
Jurad:, Svoboda, S yobotka, Neyedly,
Puc.
Alernanya: Kress, Haringer. Busch ,
Szrepan, Zielinski, Lehner,
Noaek, Corten, Siffling, Kobiezki.
De sortida ataquen deeididamint
els txecs, i alguna trets de Puc
Neyedly posen en dificultas tl portes
alemany. A continuació els alemanys
s 'o rganitzen i emprenen algunes escapades cap a la porteria de Planicka, sense resultas, degut a la bona
tasca de defensa deis txecs. La pilata
pasta d'un costas a ¡'altre del camp
uu avane serios i perillas l'efectuen
els txecs al cap de vint mintets.
Neyedly, ben col-locas, recull una pilota de Svoboda i la trames a la xarxa
contraria.
Atrb tot. els alemanys no es des-

AA MIES PER A TOTS ELS ESPORTS
Aribau , 35 - Teikfme
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ca; eiectu en noves incursiona a
i a'l» a contraria. i aconsegueixen tan
anivella r ti joc.
-anieix ar la segona part
ferm a voluntat dels alemanys
sca oeguir l'empat. Pera els txecs,
' ti un j oc mis astut ieliCas. atures
ardora deis contraris i passen al
' t oro a l'ofensiva. S'observen bo; perilloses jugades de la davansateca ala cinc, deu onze minut s .
nen situacions dificils a Kress,
e . a a còrner dura vegades se-

E/s equip e arreigerats a les ordres
rh r bie re senyor af.allorqui. que ho
fea regula:me: g, fonen els següents:
Sabadel Ir. Fournier, Morral, Lledó,
Gracia. I i . aran, toth, Estere, Cairel,
Gual, B iatela i Peaera.
Júpit er: Casanoves, Daniel, Botella. F ama Rosalenela Bayo. Diego.
Perpr aya, Serra. Va i Morales.
Es distingiren. pel Sabadell. Lledó,
Grac ia i Estere: pel Júpiter, Botella,
Ros adesnch i Perpanyä. el millor da-

de

va re. ce.

a ;a:ata Pu. eezull Neyedly (d.;
a marquen el segon gol.
reaacia a:emanya no dóna 'rea
:t c En cama al cap de vint-i-emit
es novament Neyedly que. en
. 5,aa5la personal, augmenta si tres
cl resnitat per al seu equig. Ei s
rys es desanimen. Tnrre o. no
et. a reaccionar en els
:55555. davant ls labor, deietncalloaat eis bases:
u
el resultat no s'alter a. i els
surten
del caa,p ronceva:s
eosle
es r e, " S gol s a un. classificats
l; 'Ha; del diumre i ge vinent,
al mateix Estada.
• e:
fortunadament. la lesió de
*ch no és d'importància
equip esvanyoll

ala tarda, a Ultima
s ta practica .aa al jtfador esasa Besen la Tadiogrataa que es
at' aera e a neceaearia per a apreciar
5er-e:ancla de la lesiaa Afortunao resulaat de l'esnudi
: sarsfactori, ja que sita apreciat
el voluataaaas jugador 710 soireix
otractura i 'que el seu restabliment
i‘ser cesa de pec temps.
rs - Alsir

L'EQVIP ESPANYOL
a. -

Després d'haver pre

a semifinal del Camama:
:in:la-Analria. denla eprenrs ornada a Ezpanya els Mga-

r5panyols.

Torneig de Promició
Faiaaiona. caulavanter craquest

ea. aimnenge sofri la seva priensapegada. en ésser batut pel

Aix6 hauria significat

ac; as a: primer 11.oc de la puntua•arch el Terrassa si aquest no har a la negaat tainbe al camp de

vencedor.)
6. Guerra. 4 11. 8 tu. 23 s.

7. DernuySSere: 8. Suchini; 9, Vignoli; to, Zauzi; te, Meini,
Després daquesta etapa, la elassiiicarió general queda establerta aixi:

Barcelona: Fa-ancas, Sala. Arana,
lea Loennaluater, Lecuona Pedrol.
Raica, Morera 1 Cabanes.
Girona: Pyani, Farra, Torredeflor.
Tries, Prieto. alridern, Ferrer, Clara,
Malnianya, Babo: i Pagea.
Es va cometm r el partit atril)
ger demini del Barcelona, i is Morera el primer sie provar son. sense
resultat. Tot aecuit el Girona va iniciar 'a atac en fiarme convincent. puix
que el millor canjunt q ue Palesava
semilla% a que havia de donar fruit
tot seguit. Fas blau-grana semblava
que eta havia sorpres aquesta seguretal &as contraria, que tela malt interessant la I/ ‚lila. El Barcelona en
contra dels sea:a adversaria, que. cont
diem, tenieu irolt hon conmnt, reihtzara uns :nasa teos mancara d'emocia
i d'intelligencia entre els components
de la davanttra. i tot i que Labanes
va haver ele retirar-se per sentir-se
dolorit de la, seva lesna, sortint GoibUru, pera, ampoc aquest canvi va
donar mis han rendiment.
Deaprés de diversas aveneaments
de la davamera del Girona. desgraciats clavan% la porta. per sortir alguna treta Ileugerament desviats, i
també per l'excellent acatada. de
Francas, (le': va deturar algune s pilotes difici 5 4. va finir el primer temps
sense up* e', narrador as.5ae nyalé
avantatge favor de cap dels dos
equipa.
Comeng g ula de nou la Iluita, fou
també de inillor qualitat de joc dels
gironina, p era el partit no perdia unteres per laian y de marcar d'arnbdós
contricanai • Ei.s. \dan-grana, amb tot
i aixa, seguien cense acabar . ae d'enelements
tenclre. , vés que res pela
nous que 5de5contixien el joc dels seus

Teatris

Camus,.

companys.

5. Olmo.

Avui els corredero re psnsarall a Bra
on denla cemenearit la catorz.eua

etapa Flolimia - Ferrara (55 quilannetrea) contra rellotge

V. CEBRIA FERRER - PI:JOL
VENCEDORS DE LES DUES /LORES A L'AMERICANA
R.\ PEQUES, DEL VENDRELL: PU-

ala7ti enapatant amb el M artie aal cosa ha dut que la diste; s . ." l. ,tInVeo en un punt.
CIS resultats de diurs an
trale:
PalaHzell-P,ada:ona. 3-2.
alar,an e nc-Terrassa, 1-1.
guirlajugsda
Delatataven en el Barcelona, Arana
Sar."3-C,anollers,
i hoei . inger, el primer es va portar
molt
fent bones aclarides, i el
La puntuació
mala centre hongarea, atacan:, va ac7 2
in 16 5 tuar 'excellenttutti l , no alai a la de7 5 1 1 21 IC)
eensi a a , que desentona de la reata deis
74 2 I 20 12 10 amas Kompanys.
1Z: g ro
Ea; millors del BaTcelona, Eran7 3 1 3 17 14 7
5 15
7 3 o 4 12 22 65 cis. Sales, Lecuona i Morera alguna
irareec
7 t 1 3 813 3 mor tienta, aixi cona lambe Raich.
Dos jugadors accidentats. elae. t. tat:ant en una motocicleta s c:
co, del Sabadell Sitges amb l'en-radar :el citat club Juan Tema,
LA VOLTA A ITALIA
atarea rin accident en topar contra
autobús del servei públic. Sitges
:Siaman la doble fractura d'una
<II:ERRA TRIOMFA EN LA
el seu acompanyant, amb
DOTZENA ETAPA
lt

Ciclisme

Documental.
huele continua

TEATRE ROMEA

Genial inierprelachi. L'obra que porta
nee lempo a la earleller.1 dels tealren
de Barcelona. peina 5 1"1,1a Ola, a les 3-ais
La MARQUESONA.
I a le, 10'1

-auno eaotter", -Murallas ad
•
oro" 1 ..PerrerInoV,
Dröplt
zarevitgrlf".
Diorama. le
culpa" 1 "Mime Ba".
.1.4 Apera del ballet'. « El rey
[20151.

gam b a

iadoces". Ami IlartlIng 1 Illehard Dic ,
la pista", ..1.:clavos de la tlereil:'
Dibuitos I cioniques. • Colindare/o:
1 10 eilt, -Aves sin rumbo" en es- "1"PS, Mr. Brown" f Unlea.
panyol. IruSla-Fli g azol • Deinare. 13intlea
litera tardat, - Un disparo al iman•CrrY
- NY AAAAA : 5 tarda 1 t,:',15
-El titilar negro".
•• Hay mulleres a,..5" Inuleam e nt l a r. Fantasie, - "Te quilos ayer".
3'
da
"Calamidad ron sulerte",
FernIne. - -Trituro:loa de ruego".
U,. I "El rey de la plan". • P AAAA PA- Erigen. - 55 :anenea en venia". "TnI0
LACE: Continua I larda, "Porque 5.::::mjena" I aaa virtud quebrantidr.
"F.I Coya. - "lo que suenan las mtdeees'..
quiero". "l'U disparo al amanecernegro'', Vonredt Veidt. - EXCEL- Tres caball e ros de frac" I - La CanSe1,01.:„.,4
vellOsa tragedia de Lourdes".
agua en et suelo", "Dime
Iris.
.15 amanere,'" I "El Misar negro", con.
qu'e nema tú" 1 "El Jinete ni/ruana.
Veldt. - MIRIA: 4 tarda 1 (l'30
- - Hay mulera s as s" (tIntra•
"Anny y Ins carteros" .onlearnent
Meta larda,. "Calamidad con suerte"
r. "El ron . , mislelinso". e,, espant o!,
rey de la piala".
-Peregrinos". • ORAN TEATRE CON- Laletano - "Pasa el amor". "Patera
TAL: 4 :ontlinia 3'15 larda. "A h1l 5 COque Ple ayer", “Järk es el hnnlbre",
1, 7 ", - unrana de oro" 1 •• Peregrinos".
Eimair jour•
"J uga ndo con fuego" 1
MONUMENTAL' Cnni huta 3 . 55 larda. -La
na.
l"

slwefflnesasesannalannalssame nn•••••••n••nnensssm

TEATRE NOVETATS

Ilombanyla tirl4a LLUIS CALVO
Tarda, 130. •utmium Me de 2 pm:retes: NO PALTA NAIDE I Petitas
LA CHULAPONA
per BanyuI3, Alonso, LlailtS,
nos, unta lauls, Tejada. hoyo, Baraja, els'. Mi, .5 le s 5'15, el Cornil.
dado

YO SOY SUSANA

NO SEAS CELOSA

Diversos

eau

Alavral.
pela asna rreldOrs
Te] Ida.
¡halles. 1.1.1110, Mita 1
3 Barniz. ' , Ir. I wbui de la geldal
I rarno.i. n tina

.5515,

1,0 0.

RAQUEL MELLER

eme artliera 1 Unh's VA, 4. litterpretant rl mas selecte del sen re•
verlo, poma. larda: LA CHULAPONA t 1r11:1 a de fino' mundial
RAQUEL M
NO, LUISA P
• moh ouperb
repaII/IneIII, 1 levara amarla de
Raquel Mollee, DIjan s , grandlo,a
nun lineo de m o da. repooleld do
LA PRINCESA DEL DOLAR
per Manes. mayrai, .155111. nebnisnt
el retebrada.s im tener camte

ygoiptip.._ •. f.arlemattin", "Todo /o con-

i

LA CHULAPONA

Pujo!, de l'Esport Ciclista (-Mala, va
atrapar Ciria, de l'A. C. Montjuir. a la
volta 23. deeprés d'una lluita duelasima.
ercera prova: Inderendents de tercera categoria.
Metates, del C. E. Vendrell va sincer ficilment Escuder. de la la'. C. Reus,
a la volta 6.
Americana de 2 hores:
Primera: V. Cebrià Ferrer - Pajel,

488 voltes, 8 punts.
Segons: Sane - Pallejä, 7 multe, a una
volta.
Tercera: Bachero /aovilla 5 punts,
a una volta.
Quarts: V. Albinyana Cien, 13 pts.
a .2 voltes.
Cinquens: Ferrando - Ciria, t punt, a
3 voltea.
Sirena: Merma (sol), 8 punts, a 4
voltes.
Rafeques va acabar tot sol, per catguda du Pere Albinyana.
Primes: flatel 1..a . rolres. de Retes. 13
reSsetes: Sang. Baaco-Catalana, lo pes.
setes: Ferrando: La E. de Sans, to pesretes : Palleja 1 Sachen".
La Dieeecia de la cursa %a a lt ar a
arree de .10311 Verges, presideet de ia
Secci6 Esportiva de la Casa del ro-

mu je r desnuda". "India habla".

Ii 1 . 4 e s p Input. 5 "EselaVOS 110 la Perra"
dena- 1 "I.a aran Jugada".
Notirlari - ROYAL: entit100a 315 rar• Marino. - "Melnala en azul-. "Con pm.
- 1
urss. u ml. 555., t.: mmalailla
da'. "La moler desnuda". "Jinele relato
5 0.." 1 "El 110Mtre Sin nombre"
alraelin de Barcelona. Revista OnedixeS. P ago " I "E,e l ,h vos de la lierra". • SO- Metropol.
- "Una hora contigo" 55 1 .4 aro
1 thun In itev
MINIS 1 pIoNd: ConlInna 3'15 Iardi
.
JUPA"
"Itl reeuelladu", Borla Eurloff. -Gente Mundle L - "Matri eula VI". "Un ene,/
perseguida". en eapana-01. "L e e s inver5
5 55 la corle del rey armo*, en mi,.
anemia rus ataran" I NOtielarl
caree Poni I Aliare Iloalie en
nyol.
Monumental. - "La Mujer rlesnlia
"India habla", en espanyol. 1 " Esclavfhi de la fierra".
talluna vairA5 515;JAIZIA. 4.15 21.15 0%,1, 155aliella. I
Mirla. -"Anny Y Ins earteroa" ilinjea•
In e nt tarda). -El cofre misterioso", en
Tarda.

prosa. Independent de 'm'IN

Per fi, al cap de vint minuta, Trujillo. que fria d'extrem dret, va fer
una eeaaa rada sobre porta, que toch
Morera amb el cap per passar
Rai eh . .rut també amb el cap ¿cavia
la pijot per assolir el primer dele
blau -grat st. El Girona seguia sense
marcar. A pesar de mereixer-ho. i el
gol en contra els va desanimar iorea.
I llave rs el Barcelona va esser (lean
s'impoadt de forma contundent, fins
a finir la partida especialment pel
hon j5 an, de la sena finja mitjana. ble.
Farra; 'va isser l'autos del gol segon faacorable a! Barcelona. en ocasir; de, volee desviar una centrada de
Trunia o, si bé Radio uo ii deixa se- CURSES

illetualltate mundial. Viales*
• Etc. •
Rutas.

30L, DE L. E. C. C.ATALA, I ROVIRA. DE LA. C. MONTJUIC, -DETENTORS" DEL BRACA'. DE
PERSECUCIO R. LAZAR()
Dissabte, a la nit. va celebrar-se. al
Velödrom de la nasa del Poble, de
Reus, l'anunciat programa de emana.
Els resultats tan isser els següents:
Bragal de peraecucia R. Litar0:
Primera preve: Independents de primera categoria i professionals.
Rolara, de l'A. C. Montjule. va atrapar Civit, del C. C. Montblanc, a la
Segona

PUBLI CINEMA

A le, 53.1 .1

6. Bertoni.

categeria.

CAPITOL: 4 larda 1 10 Mi. "Los conatill•

TelMon lean
Sardam
Comptny la H
49 I 50 rea ies
..... ntaclons t le LA MARQUESONA,
1211ililean I Guillen. d'aquest any.

4. Gotti.

vena 12.

SALONS C1NAES
tarda

3. Guerra.

:t ant l'empat arriba als dis, eaau:s. degut a una combinació
A. les ordres del collegiat senyor
aea ster i Cerner Aquest últim :: .anttiago. que arta:ara forja Inc, es vaNoack. el (mal marca impura- 'set) arrenglerar cha segitents.jugaders:

an je vint-i-quatre mirtits un
a ernany comet una talta, tue.
amb un free-kick. Liarí-

Els Espectacles

I. (RMO. 4 h.-3 M. 21 s.
2. Bertoni; 3, Cazzulani: 4, Gotti;
5. Camussó. (Tots en igual tent ll s qu e el

2. Cazaulani.

'Barcelona, 2 - Girona, O

rae.

La classificació de l'etapa fou com
segueix:

••nn••••••••n••n••n•••n•••

CINEMA

1

tur
numennees 5
iteity 15,5,5a

C

EL TROPEZON

ES PL Al I

i Aria...
COMBES* entre
LA EPOCA DEL BAILE ,5-,eutner,
lar EL REY DE LA PISTA,
1 w::: , , , , 1 u. 1 ,I. ESCLAVOS DE LA
TIERRA, per 1lidlard
/

I y 181110
„Ir

en esp in v51,1

Isgangai)
- OANCINS - ESTILISTA

(Junt ni Teatro

e•panyld.

"Peissfrrions".
“molodia en azul" 1 "La hija
del regimiento".
Parie. '- "Yo soy Susana" I "No teas

rypria.

Pat.. Petaca. - "Porque te qiliern * "! " t n
.n,paru al arn.ineeer" 1 .. E1 húsar ne-

Commació corrent;

D'Yo pesarles

romple n IMI el ptograrna
P.\ Unla
RAQUEL MELLEN
pespeit a enntplad011a

la pared", en

Juerga-.

FEMINA

MARICEL -- PARK

Aval I Cada dla, a les 4 I O tarda
i 15 Mi: la sensaeional pelltcul

TEATRE BARCELONA
da Madrid

TIIIVIDD1DS

AERI DEL PORT
e,

.'unl un rolo,
E; ,:atze en l'AEM
aun. . alrniranuse paborames e-TU.11111,1s

prearan,
MUCHACHA, ¿CARA O CRUZ?
Auder
u., ubtu ,lol

Programes d'a vui

LA EME

ROMANZA HUNGARA

TEATRES

de

risorosa

Caneen de nena. tIT
rolos s al

P ere MUnor, a p ea, el qual a3t.13fira
• l'eF.rrena

•

Telar.

110415
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tiosd Darsony 1 Wolf-Allhaeh.11Mit.
DIBUIXOS IGNORE
proilion'16 en espanYal

H gran e..i1

La viuda romántica
mana
1 n F Cda11111 itärrnna.

TEATRE COMIC

KENNEL CLUB DE BARCELONA
Les curses celebradas' diumenge a la
tarda al cautp del Neu n tel Club resulta re n en extrem diaputades, registrant-

st eIs seguents resultats:

Luis mona.

E L MES • FRESC DE. BARCELONA
E.plendld >Mi prorbsament Illuminat
dit re•lete. del Romea, d• Madrid
Director: alcen. Mean l

>a, a les Rala:

LAURA PINILLOS

Avinguda. - -nouletatille aviador".
-Tres caballeros de rrae": a nies, a la
larda: " TreS vidas de mujer".

5

j•.•r 101=1, n .,hne
5 Sess10 continua,

en la reshtd alt IneJoi

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!

Primera cursa: Pretil: Mallorca.
la eenyol eta Isabelne leer1.!-.
quena categoria. Vencedor, laanny". ncndez. luma. Tinta, a les 5'17.. lid/A
I pta.; go/leral,
LAS VOSamb 2 1 segons , de Joaquim lama Se- 5 555 . , .5
TACIONES,
Sim n les 1015:
tos/. "Silver Fox". Tercer, "Sahara".
Es tlesjus lars als reldreS de 101'111131s.
propietat de S. de Camps i la senyora ;ala estrena de LAS CHICAS OIL RING

CENTRIC HOTEL
6 ceetnilleta

Eden Concert. - Variemos I

burialtort I

Excelslor. - Vatietals.
Moulln Rouge. - 50 arttstea, 50, 1 Ntrat
O maniego.

St •mbui. - Elnel

aiderion.

TIC llunupu Jazz.
i Sala Dora (Granja boyal). - 10 Crea.
Bou.
Triada. - Tiple cara flamenc cartel ve!
Pipe Hurtado.
1,11, - 1.d sirena varada".
ilts•
mujeres ile: Cava Llibre. - Mut 1 cada dla,
Principal
sant.
Ritz. - AvUl I catla ala. Tbe dalle
NOtet
marquesona".
"La
I
nIlt
Tarda
Reme, -

SABADO DE JUERGA
tot
u v
ale. y Canoa

MUSIC-HALLS
Anolo. - Vtrieta . s I Mercedes FUI,
BA_Tn_Eja d .
Varletats, Bella. M
t Entina rinunneo.
P ompeya.
Varietats 1 Paqulta D0111111*

1..5 enulapona".
Po zio rria:o. ,. - Tarda: "Ni al amor ni al

Actualitats. - rieron:Jures eraetualltat
america. - "El rolm de la Opera". "El

La novia universitaria

MAURI • ALADY - LEPE

-E: hombre sin nombre".

Trianon. - -Noches en venia". " 7 500
,onrtctua' 5 -La virtud quebradI ida".
Urquineona. - "EI difunto Chambee
Belo" .

Cómic. - - Al pueblo. Al pueblo".
Novetats. - Tarda: -No falla nalde"

CINE RAMBLAS

Rambla del Benin, $O - Teu?. 15578
REVISTA, AVIONES Y FIERAS

1

DIVERSOS
sarceiona. - Tarda: "Ilay que aer inca
aa5 5 55555.-5 mi, murena de "La eme".
Maman Dores. - Orq uestra ex:enanca
Nou. - Tarda i tui 5 -Genoveva".

CINEMES

Avut, alnuirte, a 15:,
una pes,..ata, gentl al. 0 * .t0 VC5teles.
•
oo
Ir e: Laura Pinillo., nauta, Alad.e I Lepe

espanyol, 5 "Shb410 da

"1.1 ronsentirla". "Quermes
'Ilusa' o lionra".
Triomf. en azul". - ron pe-

Talle. c erveza"

azul del cielo", ora masa.
%alosa Tragedia de Lourdes".

SPLENDID CINEMA

1111q113r1

"En.

XII,. - "El

llåï DIE SED MODERNOS
fl'otti.e,
es t rena de la jugulna

DE LLEBRERS

dimerts, 1 cada die, tarda I nit, funcionaran totet lee grane 1 petates atraed., 4ffirada an 1,1 rr. 50 reoldo s . roo,
1 511 ii t enirada. I pta. barrer funicular.
a /iss diles de la matutea:
•

DE Fl1E611!

Merla Isabel

I Astil. flinlarlr, larda. a un guata da
sis, coloWt1 1,11 de la contedla
d'Ironori Maura

:`‘, 5 . a

woor!". "f• II deblab en sorled3d - 1
!re (PIS esposas".

Splendld Cinema. - "Entre la espada I

Cuevas,

Omnbanyla del T

gro".

P's•
Pedr0. - "El resnellad0".
25 otracelons u: SO tan' distes
seellida", co espanyol. I "Ese !UnTer•
Kilt delnillu de
vuelca de Moran".
ANGELITA BASTONS - JUANITA VIENtS Publi Cinema. - deporta/ p es d'artuattlat.
Principal. - -FI darnibio azul" 1 'FI
SUZY DAISY
en el alleln".
THE-WILLI-STARS
intlier desnuda-. "jineta
Royal. reiampa g o" I "Esclavos de la lloren".
La
del jazz
Salo VIcibrla, - 1)1j01151 Vinent 5 "laven',uð audaz" -S. A. la vendedora".
KADRA BAKER
Select Cinema. - "Jugu e teo d e llenes

eone
Are;

sant.
Pepe 'tortada.

laca" i -Mujeres de poStin".
liada" I "El barba
todo

Barcelona. - "El collar de la reina-.
-Geeiffer cutre estafadores de trae" i
- Dime quien eres Id".
dannbi0 azur 1 "El agua
Bose. ..11 el :suelto", en espany01.
-5, ha fugado IM preso', en
ompenie.
‚laus nl" . »ches en venta" i -Hacia
1, &Piras".
Bohemia. - -El resueitado", "(t ente per.
-. t'anida" i -Ese sinvergüenza de Ole-

n Erulr loorns1". "Viva la
ie.nap", l..1 .iinibjfism i.in g lorea" " Por el mar
..pp

Gilberta Rouge, respectivanient.
?Mili eln rumbo".
Catelunye.
VIES URINARIES
Penen
Oran confort modern
conquialantures".
Segona cursa: Premi Saragossa. Ciadat 04 1E10 pum«. • Habiteolons Capitel, - "Afta InuJer Mutada".
Detecte, sestaus
•
NMIaltre . aPeretes
des de 5 eeeee te., • Gablete a 1 atoe. cetie•um. - "La
quena categoria. Set participants. Ven1
...tesenin
"Volando
voy"
POLICLINICA PARRE PIJOAN
Talefan 17441 Cornada& II
Rimel. de Canaletes. 11. le?
cedor primer, "Sonia", de 'ex-baró TEATRE POLIORAMA Rambla dale Estudia,
1 151,111".
BARCELONA
d'Esponellá; ,egon, -Wisme - , de loan
Companyl• XIROU • SORNAS
e.
• 5 •••441411.44e
Pone; tercer, "Sparic“, de J. Roda.
•
popular: NI
▪
taran.
Tercera curca: Prenü Bilbao. Quinta
AL AMOR NI Al. MAR. Ort. a 1,, 1 0 . 1
categoria. Vuit participe:1s. Primer, LA SIRENA VARADA. loma. larda: Ni
5 5 lambe d'importancia..
"Primera, .2o segons, de Francesc
AL AMOR fll Al. MAR tsIt. I cada fila.
..!1 les 4027 de diltillenge es donà la con ; segon, -Croquis"; tercer, "ea", del LA SIRENA VARADA. l u inn, t uda. e
Infantil
LA CENICIENTA,
-vacule
sor sida äls S corredors que segueixen Stud "Libertad".
utC Beliavenie.
dia putant la Volta a Italia.
Premi
Sant Sebastlit
Quarta
suc
poca quilametres de Rimini se
orneig Copa "La BalenTercera categoria. Set participants.
curen els intents de fugida per part de Primer, "Bully", 19 s. 4 -5, de rea-bare,
guera"
alleniany Sieronski. perla es llançareu en d'Esponellà; segon, -Gánguil'', de Sol
PRINCIPAL PALACE
la seva persecució i aconseguiren ter i Vilaseca; tercer, "Rabita", daagata
PALAU DE L'IIIIPECTACLIE
Sabadell, 2 - Júpiter, 2
sk . acassar el seu intent. Aquesta cir- larruela.
Companyla de reviste. de
aamstancia tingué la virtut de fer augCinquena
cursa:
Prerni
Málaga.
Terdiumenge. al canip
eonsiderablement el tren.
MARGARITA
CARBAJAL
Primer,
participants:
cera
Sis
categoria.
lloc aquest partit, aaentar
inien
Després de paasar Cesena i
"Ilademere", 19 s., Stud a'a!Inera; se• t a l'eliminatOria per a
Aval , mi a les 1013. la retis.a
dels
Mandaricai,
Kiar-ae la dura costa
gur "Bailarina"; tercer, "Chinuilla".
• !1 InSuP'11bit'
Balenguera-.
.els grimpadors tractaren ¿'agrupar -Se
Siscna cursa: Premi Sevilla. Segona
7atllarnent d'aquest partit 'per
realitzar
l'ascensió.
LAS
MUJERES
tal
de
- massa interessant. La sucategoria. Distancia soo metres. Sis
Entre els especialistes de la muntanva participants: Primer, "Bonita", amb 33
si Sabadell es va deixar
DEL
ZODIACO
renale
Cazzulani.
en
r5
rimen
COVIOC/ren
major part del parti t 50 es
PI II ssIrCus"'ttrh'
Poc des- segans, udc Stud Pila; aegan, "Kil", i
:ter molt bala de ferina. Bertona Mealli i Verbaecke .
tercer,
"Ful
Speedlc".
qua) en
MARGARITA CARBAJAL
despria dhaver finit la prés s'hi ajunti Trucha, elde
täetica A la reunió ht asistí un distingit i
5s t amb el resultat de dos aquesta etapa serabla canviar
CARLOS BARRIGA - PACO LLLLL 00
nombras públic, el qual regal amb inmecergaire,
prodigar-se
no
peOcUrant
a favor dels campions de
Seres els incidents i desenllaç de les 10 bellieelmte tiples . 40 Palam Olrle
si començament del se-• vant-se per al pla •
Irna•
ca roer,
in nil. 5 unan MI:
lal. tiente. a :os
eensava que seria per a, En la baixada es forma. un grua nomgitIli
se
Trueba
anal;
BeL
ZODIACO
bra
s
.
entre
els
LAO
MUJERES
vI reaultat favorable al.
AL CANODROM PARK
era no va ésser aixi. Mo.. entre els primer!.
Finalment. Piamontesai forea la marNombresa concurrencia acudí diumenavanç. va centrar sobr
5 ra, molt oportú. marca 3 ea per tal d'asseaurar a Guerra el mi- ge a la tarda a les pistes del Sol de
aúpiter. Es va animar Al. nut bnnificacia que concedeix el re- Baix P er tal de presenciar les sis inforça termas es va an l e- glament als corredors que guanyen Inta tereasants curses que integraren el proartida. i poc després ale etapa en la qual prenen nart a rsprinta grama confeecianat pels elements diri. pilota, novament marc - final meare de ro corredors
gents del Canodrern Park.
La clas s ificaciA de l'etapa queda estaaaaors del Poble Nou.
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guents :
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46
3.
6
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i
tatr45é
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Guerra.
en
aa tirar Morales,
Primera cursa. Cinquena categoria.
eap, va batre Fournier.
2. Olio, en letal tenlos; 3. Camus- Vencedor e x - eeill 'u. ele números t i 6,
Si us oneixen d'aridesa, regurgitacions, debilitat general, sotT soda. 8 lea tplalre. 1 /111..1 le s dell:
s aaae ..t gol fin: gairebé al
so, id. id.: 4. Cazzulani. id id: 5, Pie- torresponenta a " Junker i "Menorca",
ti de la partida solament van do- mante , i. irl. id : 6, alealli íd. id.; 7 . ViREVISTA PARAMOUNT, COMICA,
ami -, 36 s. 3-3. de Maria Goma i Joan
rneteu - vos al regim del deliedös PHOSCAO i en pocs dies toles
1155 e:s campions, sense arriba 4 a
id. id . : g . Gotti , íd. íd.: O. RODISUIX08 I LA MUJER ACUSADA,
PHOSCAO
dai, aqaest domini en gols, :per ;Jira. en 6 11. 6 m. 40 s.: lo. Demuysere, Ferrer, respectivament.
les incomoditats Intu y an desaparegut completametit. ih
Gran!
Ca:y
1
Cursa.
Carca
Cinquena
categoria.
Segona
P on N alle al
manea d'encert de Cairel, i no en 6 11. 8 m. 33 S .: 11. Barral, en igIval vencedor "Clii9cro".
deis
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racional
l'alimenlitei.3
lia resolt la nilestió de
eón filme Paramount
-enY , rl e Gual, que combinant
t•inps; 12 . Giacribbe, id iii : t3, Vierruc Sisena cursa, de tanque', Vencedor, I
Pa n f . rea bi, pera, que davant, de Trucha. íd. íd.; 14. Zucchini, id. íd.;
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de
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deis
ronvalescents 1
"Cola", amb 32 s. 2-ty que ähir, magnlf,..,ren nula.
15. Come, etc., etc.
fic de facultats, trionna en la quarla
El :n'as aconseguits pel Sab si eh
el PHOSCAO es recoman:a pels melges als anenties, als esgotats,
a
un
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en
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coth
cur
s
a
(aren de la següent manera: al OLMO GUANV.1 1.A TRET7.EN.a
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GUERRA PERD EL PRIM.,FR
ld, sobre porta. és aprofitat. per
LLOC
o que digereixen andi
per introduir la pilota a la Torta
Totes les notes pregades
Ca sanoves. Nou domina i :II cap
Sobre un rerorregut ole Lag, quilaineAvul, larda, de 4 a 8, I tut, a les ded:
e tetina minuts és tamhé Cava 1 qui tre a . s'efectua ahir aquesta etapa, el re- han d'ésser trameses en
E1,-.5 Latid) en ii produerou ros
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nei II n atüi
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va per al gran prenii de la muntanya. Corts Catalanes, 589, I.
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EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

FIlln 31eIr0 Goldwyn Atarse

Dipòsit; FOPT U N Y , S. A., Hospital, 32 -AP CELONA
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ELEGANCIA- QUALITAT- ECONOMIA
Es el primer que exigeixen les Senyores que
desitjen comprar Mitges, iaix és el que ofereixen les Mitges "EVA" en grau que no pot
oferir cap més marca. Per algun motiu les
Mitges "EVA" són les preferides de tota
Senyora intelligent en aquest article.
•
Es fabriquen en sedo natural i seda artificial amb sageta i sense. i en sedo.
Lina extra, per o Senyores; per o Nenes, en seda artificial i sedalina extra..".:

Via Luietana, 49-51 • Hospital, 36-38 - Fontanella, 17
Salmerón, 17 • Nou de la Rambla, 8 i Carme, 73
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