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UN COMPLOT CONTRA LA REPUBLICA?

L'ofensiva eontra Catalunya

moment greu

reacció Sembla que es pretenia segrestar el Cap lioviment a la El Tribunal de Garanties considera la Hei de Contractes de
catalanista
de l'Estat i posar, de moment, al seu lloc Generalitat
Conreu, anticonstitucional
La

D •uns guares dies ençà cada hora ens
porta un non testimoniatge de les pressions que es congrien contra l'obra del
catalantame i contra la República. Els
Tumors que ahir circularen referents a
nn suposat complot per a inhabilitar violentament una alta nersonalitat, han estas desmentits oficialment, és cert, petó
la sola existencia dels dits rumors, encara que no responguin a cap realitat
concreta, demostra que es cuina alguna
cosa i que no trigarem a saber-ne els resultara, que de cap manera no poden esser bons. Hem cridat l'alerta al catalanisme. i avui hi insistim encara amb mes
energia, perquè ell ha d'ésser la primera víctima de l'operacie contra la República, que tants de jets denuncien.
Hem de repetir-ho. perquè els refiats
obrin els ulls: no is el plet entre Propietaris rurals i conreadors de la terra
alta, que interessa a les dretes espanyoles. sind ranullació del Parlament de
Catalunya. De casa nostra estant els han
donar la meitat de la feina feta; si
cus t'haguessin haguda de comenear tots
pols. els hauria costas un bon tros mis:
ara ho han trobat Ilis com el palmen de
la mi, i tiren al dret El recurs contra
la Ilei de contractes de conreu els ha
donat una arma que utilitzaran tense escrúpols:el tras-gis del sers-el de radiodif uaió els ha proporcionar una ocasió
per a emprendre-les contra l'Estatut.
L'objectiu és recluir el Parlament catalä
fins a treure-li tosa la substancia autonómica, i, mentrestant estrangular l'Estatut fins a deixar-lo inservible. Encara
manquen per traspassar molts serveis;1
havent-s'hi atrevit una regada, quina'
ra6 ha de deturar-los per a atrevir-s'hi
tantes vegades corn voldran?
Ja sen massa coses les que es
coordinen de mica en mica per a
dubtar que el catalanisme passa un
moment de prova. Si roperaci6 tira
endavant, d'alces en vindran de pit
jors. Aquesta campanya política va
flanquejada per una acció subterrània contra el nostre credit Sabem
que algunes entitats industrials han
estat invitades descaradament a trasliadar la seva residencia fora de Catalunya; sabem que es pretén suggestionar certs industrials amb informadono falsea respecte l'actuació de la
Generalitat en qüestions que poden
afectar-los. Tothom pot seguir la
campanya de faisedats que a través
del seu corresponsal a Barcelona "El
Debate" sosté sistemäticament contra Catalunya fent veure que tira
contra l'esquerra. No passa dia que
el diari del senyor Herrera no handi
una insidia o una calúmnia contra les
coses de Catalunya i contra el catalanisme, i aviat no tindrem prou ulls
per veure els perills que ens amenacen.
Amb l'adveniment de la República
haviem imaginar que la qüestió catalana entrara en una etapa de convivencia i de comprensió; el catalanisme, força perpètuament protestatària,
finalment podia donar-se el goig de
collaborar a una obra de reconstrucció amb els altres pobles d'Espanya
tot refent-se interiorrnent a base de
les Ilibertats conquistades amb la
República. A Espanya hi ha gens que
justament és això el que no rolen.
Saben que agarrotant Catalunya satisfaran la part del país corrompuda
per tants anys de monarquia i de
centralisme assimilador, i no miren
prim a satisfer aquests instints primar;s. El catalanisme no ha acabar la
feina, sima que se n'hi gira molta
mis del que la gent ingenua s'ir:agina. Tot anuncia que li esperen epooues ben dures i ben amargues. Algú
es pensará que el nostre crit d'alarma és una simple estratagema partidista; pitjor per a ells, perque quan
se n'adonaran es trobaran amb el
que no esperen.
No ens dol repetir-ho: tot aquest
enrenou, tota la irisança que s'obser!.-a, va contra Catalunya republicana.
Si el catalanisme los vençut, tindrien
la partida guanyada a tot Espanya,
però nosaltres hauríem reculas trenta
znys en el cansí de les reivindicacions
catalanistes. i alzó és el que interessa en primer lernte a les dretes.
Catalunya, perú, no está disposada
a tornar enrera, i la reacció catalanieta, que si s'escau es fan sentir amb
mes força i mi., amplitud que en altres tempe no gaire llunyans. erá Ist
resposta als que rolen destruir l'obra
patriótica de tanteo generacions.

el senyor lerroux

Es censurada durament rnetuaeió del ministre de Governació
senyor Salazar Alonso
Madrid, 6. — El President del Con- Cambra, en interrompre el senyor Alvasell ha romas al seu domicili iins a les rez Angula.
Es deia, almenys, que es pretenia se3. 30 de la tarda. i a aquesta hora ha
passat al domicili del President de la grestar el cap de l'Estat i proclamar
Republica, on ha romas fins a les cinc un altre president de la República.
Anit el president de la Repúbliza
rnenys deu minuts. En sortir se li ha
preguntar si hi havia alguna novetat, i rebi la visita d'un element republica
el senyor Sarnper ha contestat negati- que sens doble Ii expressà la maneta
vament. Ha dit que la sera visita l'ha- de sentir dels republicans davant la sivia motivada únicament el propósit de tuació política, ; una altra d'una persodespatxar amb S. E. Des d'allí el se- nalitat de la dreta que possiblement
nyor Samper ha tornar alguns moments aniria a exterioritzar el seu pensament
prop del cap de l'Estat. Cono sempre
al neu domicili.
succeeix, aquests plans fantástico promogueren gran inquietud durant tota la
RUMORS
tarda. Es va dir samba que havia estar
Aquesta tarda han circulat als pas- arrestas el tinent coronel del Regiment
sadissos del Congrés els més absurda i núm. o, Mangada. Després de grar.s
fantàstics rumoro. S'ha afirmat per al- treballa els repórters aconseguiren eaguns que el President del Cansen ha- brinar que l'arrestament del senyor
ría marxat al domicili particular del Mangada era cert, peró que no tenia res
a veure amb els rumors del complot.
Transcorregué la tarda sense que el
complot aparegués per enlloc, i per últim el Govern redactà una nota.

ma en qui es troba, per la força dels
esdeveniments, l'actual Govern. En
aquests casos l'autoritat s'enfronta amb el
desprestigi, i l'arbitrarietat pot convertir-se en jalei. Ara be: convé que sàpiguen 'els qui conspiren contra el regim que no podran fer res en absolut
contra la República. Contra ells es líancaria l'enorme masas proletaria del país.
Darrera els moments inicials de violencia, qualsevol cop de força que s'intentés fracassaria rotundament en iniciarse la revolució social, superada ja la política, i no amb molt d'èxit per certs
sectors.
A Catalunya el sentís republicà viu
mia colifica co

LES CAUSES DE LA DETENCIO
DEL TINENT CORONEL.
MANGADA
Es digné que havia estas arrestat el
tinent coronel Mangada. Els periodistes anaren a la Direcció general de
Seguretat, on no pogueren comprovar
la noticia per no trobar-hi la citada
autoritat.
Posteriorment se sabe que l'arrestament estava relacionar amb l'ordre del
dit coronel, que imposà un correctiu
a un oficial pe! fet que estava Ilegint
un periòdic de dreta. L'oficial recorregué contra aquesta resolució, i a cotoseqüència de l'expedient incoat vingué
rarrestament del tinent coronel, que és
de tres dies, i el compila al seu doLerroux que, segons sembla, havia
micili.

d'isSer el president de /a República
interí dels complotadors

President de la República per tal de
presentar-li la dimissió. Per altra banda també sha parlar d'algun moviment
per part d'alguns sectors poiitics, l'actitud dels quals determinarla la dimissió
del cap de , l'Estat. Preguntar el senyor
Salazar Alonso sobre aquests rumors,
els ha comentat humoristicament. El
senyor Lerroux, per la sera banda, en
ésser preguntas sobre el mateix tema,
ha manifestar que a eh no el portaria
ningú a la Presidencia de la República
per la força. Si hi anés, hi aniria voluntäriament.
El senyor Lerroux, parlant sobre
aquests rumors. ha dit:
—Seas inionamentats. Per cert que és
molt curiós com m'ha arribas la noticia.
M'han comunicar que el diputat senvor
Fäbregues s'acostà al diputar senyor Just
Villanueva dient-li tot espantar que en la
reunió celebrada aquest matí per la minoria radical demócrata s'havia parlar
com d'un fet, i que, segons sembla, el complot el dirigía el sentyor
González Carrasco, el cual es proposava segrestar una alta personalitat per
tal de posar-une a rni al sets lloc. Tot
aixia és absurd, lo no vaig ost em narren, sinó on still anar.

ANTECEDENTS
En la nit de dimarts l'editorial d'un
neriddie acabava dient que dintre molt
poques hores es podrien atropellar els
esdevenirnents. Després. durant la mi,
van començar de circular rumors que
es preparara un cop d'Estat. Com que
aquests rumoro eren molt confusos i indeterminats, als cercles esquerristes es
van celebrar algunes entrevistes. També
lii bague alguna animació a la Casa del
Poble.
'El Socialista" d'avui. a mb el 5 eU editorial, ha produit aluna alarma, car
s'arriba a dir Que el complot dretista
eslava fixat per a les set de la tarda
d'avui. detall que aprofitä irònicament el
enyor Lerroux durant la sessió a la

El latón a l'inrevtgs

EL SENYOR SALAZAR ALONSO
DESMENT QUE HI HAGI
COMPLOT

Sr.8ranier-Barrera

Salazar Alonso, el ministre de Governació que-a*-11AP In14,404 de ese
seseo

autoritats.

Hi batirá' certament a ,Espanyi
nombrosos renubhcans, Peró no cree
q ue molts arribin al fervor republicä i
a la cordial emoció conciliatòria entre
el sentiment local i el general del
nais que posseeix l'actual President
de la Generalitat senyor Lluís Comoanvs.
La situació de Catalunya és essencialment i fonarnentalment republicana, i actuará sempre en defensa del
dret i de la No cree que
nuevito dir-se les coses amb més
claredat.

ELS SOCIALISTES

Els suposats empleats
'els suposats autobusos Torner, a Casa
la Ciutat

ir migué executar.
Entre el% manifestants — es deia
molts havien estat contractats per remLA MINORIA DE L'ESQUERRA nresa Tener el dia abano en els centres
del senyor Váthier. luan ja se sabia
ES REUNEIX
out! les línies ne s'inaugurarien, i solaLa minoria de l'Esquerra, a l'igual ment per tal de, ama, la prometença de

províncies a la resta d'Espanya
passa reo.
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Madrid, 6. — Aquest matí s'han rzunit en Cl Tribunal de Garanties alguns
vocals per a continuar l'estudi de la Ilei
de Contractes de comen de Cataluma.
La reserva que han guardat els reunits ha estat absoluta.
A dos quarts de cinc ha quedas convocar el Tribunal per a continuar restudi de la indicada Ilei. A tres cenas
de cinc ha arribas a l'alt Tribunal el
president daquest, senyor Albornoz.
Els periodistes han abordar el senyor
Albornoz, i a preguntes daquests els
ha dit que esperava que la sentéacia
seria ferma avisa
Els periodistes li han preguntar lla
vors si seria facilitada avui, i ha contestas:
—No, jd m'atenc estrictarnent al
que disposa la hei orgánica del Tribunal. No es latan públics els ionaments
fino al divendres vinent.
A les cinc han quedas reunits els membres del Tribunal. La reunió ha acabar a tres quarts de vuit del vespre.
A la sortida els periodistes han abordar el .senyor Albornoz, pera aqueas
sha excusar de donar cap referencia, r
ha marxat caminant al seu domicili parque el ami cotxe no havia tornas encara a recollir-lo.
Després els penodistes, en vista del
mutisme del president, han abordar altres vocals, entre ells els senyors Sheet
i Abad Conde. Twist* s'han saneas en
la més absoluta reserva.
Segons serabla, la reunió ha estat moguda, especialment en la part que es refereix als Tribunals arbitrals, on más
objeccipris formulen els lis-trato del Tibanal. En' discutir-se aquesta Miestió alguno vocals s'han queixat de les iniornia-ions que publica la prerrsa d'avui
sobre la sessió dahin, i han demanat
que es guardes la mes absoluta reserva
sobre els acotes del Tribunal, i sha
acordar que aixi es fes, comprometentGe .els vocals a no fac:litar cap referencia itits que es taca públit el fall de'.
Tribunal.
No obstant, hem pogut saber que en
la reunió d'avui s'ha discutís la ponencia del senyor Alba. Aquesta ponencia,
corn es recordará, era contraria al recurs del Govern i favorable, per tant,
El Jutjat número dotze, despees d'haa la Generalitat de Catalunya.
ver decretar Paute de presó i el procesHa recaigut sentencia que no es t'ara
sament del conseller senyor GranierBarrera, ha cursat per telegraf a Madrid la petició dels antecedents, els
quals s'uniran al surnari.
Tan aviat corn arribi el sumari sera trames a Fiscalia per a ésser qualificat pel fiscal de torn. Després Vas
-saráldefn,quispoarn
dia per a la qualificació.
La relatoria a la qual correspongui
haurä d'assenyalar la data per a la celebració del judici, dintre del dia cusha fórmula
No
que hagi estar trarnès a l'Audienqué que
Madrid, 6. — El dictamen de cocia.
Aquests són els tramita, exceptuant el municacions s'anava a posar a discussió
cas en qui el fiscal i el Tribunal d'Ur- a les set de la tarda, peró s'ha ajornat
gencia no revoquin el suman i calgui la sera- discussió perque els membres
del Govern a la Comissió de Radiodifuque el Jutjat instructor no hagi de reasió no han acceptat el vot particular del
litzar mis diligencies .
senyor • Soli de Cafiizares. Per tant, el
Ahir al matí es presenta al Jutjat nú- senyor Soll de Cahizares está buscant
mero quatre una altra querella sota- fdrmules f ha conferenciat amb el secrita pel senyor Lerroux, lambe con- mor Cambas per telifon, per tal de dotra el senyor Granier-Barrera, acusant- nar-li compte ele toses les converses celo d'iinjúries greus arran de les parau- lebrades per a aunar voluntats i treure
les pronunciades el mateix dia que el endavant el dictamen.
fiscal l'acusas-a d'injúries al cap del
TOTS ELS REPRESENTANTS
govern de la República.
Nomena Negué el tepreseirti en la DEL GOVERN A LA COMISSIO
dita querella el Iletrat senyor Mallen i HAN DIMITE!' ELS SEUS CARRECS POLITICS
procurador el senyor Lluch,
Madrid, 6. — Han presentas també la
Demä, a les onze, aixi que el Jutjat
que l'ha rebuda acabi la guardia, pas- dimissió a la Comissió Mixta de Trassaca al deganat i se sortejarà entre els passos de Serveis tots els membres resetze jutjats per tal d'ésser instruida. presentants del Govern. Han presentat
també aqüesti la dimissió dels càrrecs
Acompanya la dita querella una cópia
politics que representaven. San aquests:
de l'acta de conciliada realitzada abans.
el senyor Fähregues del Pilar, direcA l'Ajuntament no es tenien detalla tor general del Deute: el senyor limez
sobre rempresonament del conseller se- Barroso, ants-seeretari de Juetícia: el
mor Granier-Barrera. L'alcalde. senyor senyor Puig Valiente, alt ftmcionari de
Pi i Sunyer, acompanyat del conseller Mines; el senyor Castro, enginver
senyor Vicenç Bernades, anaren ahir al Camina, i el sensor Usabiaga, president
mati a visitar-lo a la presó.
de l'Institut Nacional de Previste, ,

del conseller

Els periodistes han interrogat al
Diverses vegades s'ha reunit a q uesCongrés el ministre de la Governata tarda la minoria socialista. Prop
ció sobre el complot, i ha dit:
—No hi ha tal complot. El que hi de les ser han facilitar la scgüent
ha són interessats en que sorgeixi, i nota:
els que de bona je creuen que es pre(Sefiuci.r a la pág.• 5 col. 1.)
para. Per ara no dic res mis. Quan
deixi d'ésser ministre explicaré algun
dia a l'opinió els extrems complets
dels complots, com es propaguen, la
forma en que es diu que es preparen
i detall; molt curiosos. El que sí
puc afirmar és que la República es- U
ti ben deiensada, i per a sostenir -in
fermament no necessita aquestes tuteles de ningú.
Se ii ha preguntat si això anava
per al senyor Gil Robles, i ha contestar:
—No. El senyor Gil Robles és el
cap d'una minoria molt correcta i disCom que ahir a la tarda havia de recip'inada, una minoria útil i que no
passa compres dels seus serveis al unir-se la Comissió de Curen], per tal
de
decidir ranullació de la concessió
regim. Es d'un altre lloc don procedeixen aquestes tuteles i ofertes dels autobusos Torner per haver cadud'ajut, que la República no necessita cas amb motiu de no haver acomplert
cap de les condicions estipulades ,. al
per a res.
Un informador ha insistit que s'as- matí, allá al migdia, entraren a Casa la
segurava que hi havia dos generals Cintas una cinquantena d'individus que
es deien empleats de tes futures
arrestats.
D'això — ha contestat el senyor Sa- n'es, per tal d'aliar a veure els conselazar Alonso— ja n'he parlas a la llers per coaccionar-los amb l'objecte
d'aconseguir que es concedía la prórromarinada. La sanció que ha estat imga que els Torners demanaven.
posada a aquests militars no ha estat
Els visitants ompliren els passadisper una suposada participació en Porganització del moviment del qual em sos, i esbroncaren tot regidor que es
parlen, sind per assistir a un acte mo- presentava. Així, tingueren una discussió amb el senyor Escofet, i una altea,
närquic.
Els informadors han insistit en si de rnolt violenta amh el senyor Hilari
lii havia o no complot, 1 el ministre, Salvador, i quan estaven a punt d'arribar a les mano es presenta la noticia
arroneant l'espatlla, ha dit:
—No sé res, i per tant no puc dir prbana, que els féu desallotjar la casa.
Els manifestante. cap itanejats per l'ares.
Respecte a la vaga de carnperols gent del senynr Torner, el senyor Se-,
garra,
deien. en marxar, que a la tarda
lia dit que porfia donar-se com a
fracassada, can a part une inciderets tornarien. Peró lalcalde dona ordres
mol( severes a la Policia Urbana, que
i l'atur que encara existeix en algunes

que la soc:alista, ha aliandonat el sal:,
de sessions, quan s'estava discutint el
dictamen de Justicia sobre jutges 1 fiscala municipals. Aquestes minories han
abandonar el sala per tal de reunir-se
separadament Acabada la de la minoria de l'Esquerra, bezos preguntas al senyer Traba' si la reunió havia saben
als rumors que circularen. Ha dit que,
efectivament, els coneixien; i no els estranyen. D'ata(?) hem parlat.
No hl ha res d'inversemblanl quan el
poder públic esti mediatitzat en la for-

Es permet a la Generalitat portar un
reäistre d'arrendaments

L'empresonament

EL QUE DIU "EL SOCIALISTA"
"El Socialista" parlava avui d'un del noble i en la consciencia de les
cert peda i deia que potser avui o denla sigui el dia de la clau. En un
curs normal de successos o resolucions podriem afirmar amb relativa
certitud; ara el cas és diferent. ¿Què
pot succeir? Inútil anticipar-se; ja
reurern. Pena si sobre el demä actua
és evident que tot el que hagi
de succeir estará en gran part determinat per la nostra própia conducta.
Quant a quina ha d'ésser, la Cosa és
clara: previnguts."

Ahir al vesnre, en saber-se a la Generalitat que el Tribunal de Garanties baria acordar declarar inconstitucional la
Ilei de Contractes de Conreu votada pel
Parlament Catalä en la forma que els
motees lectors trobaran en un altre lloc
de la present edició , el senyor Corsapongo va celebrar disertes conferencies
i canvis d'impressions.
Va ésser també a la Generalitat el Secretari general d'Ordre Públic, senyor
Badia, el qual va celebrar una liarga
conversa amb el senyor Companys.
Hom atribulo a aquesta i a les antermes converses una eran importancia
volitiva. Es deia per la Generalitat que
l'actitud hostil adoptada clarrerarnent pe!
Govern de la República envers Catalunya, la qual posició d'intransigència
acaharia per anuRar, si hom no hi posara remei. en molt breu termini , l'eficàcia del Parlament Català i de la mateixa autonornia, havia merescut tota Vatenciä del Govern de la Generalitat
Segons es deia. el Govern de Catalunya té, d'ençà dels primero conflictes
amb el Govern central i des nue d'Espanva veden rumoro de cop d'Estat i de
dictadura, les precauciono perfectament
Preses.
Horn afirmas-a nue acuestes nrevisions
nue comentaren d'adontar-se en vida del
President Mariä. actualment estan ultimades, en vista de qualsevol atemptat al
regirla
A primeres horro sie la matinada, els
senyors Gassol i Alavedra, que es trobaven l'Ora de la Generalitat , foren cridate urventment, per tal que s'hi Personessin.

trchall, coaccionar l'Ajuntament.

UNA RECTIFICACIÓ
Hem rebut la següent neta:
"L'Escota Superior d'Arquitectura de
llar:tetona ene necea que lem constar
que no is cert, conforme s'ha vingut
publicant en la premsa aquests <Bes:
que el (lit Centre docent hagi redactas
ni presentat cap informe relacionas amb
l'a esammte de la nova línia d'Autobusos
l'F •n presa "Tornen".

roma tamisi presenta la seva querella

EL PLET DE LA

RADIODIFUSIO
hi

possible

n1n1n",

L'envlat del Nepal a Londres

pública fina al divendres vinent Aquest
dia, a les onze del matí, es reunirá el
TribunaL
Per tal de redactar la sentencia ha
estat nomenada una ponencia composta
pele senyors Becerra, Ruiz del Castillo
i Pradera.
Sabem d'una manera certa, tense temença a ésser desmentits, que la sentencia del Tribunal de Garanties és que
la Ilei de Contractes de Conreu es considera anticonstitucional integrament,
excepte en la seva base novena, és a dir,
que nones s'hi respecta la facultar concedida a la Generalitat per a portar un
registre dels arrendaments rústics que
s'efectran.
El vinent dia tu es tractarä en el
Tribunal de Garanties de la consulta
elevada a aqueos per l'Audiència de Lleida sobre la immunitat dels diputats del
Parlament Catala.

UN COMENTARI DEL SENYOR
HURTADO
Madrid, 6. — El senyor Arnadett
Hurtado, que ha defensat la Generalitat davant el Tribunal de Garanties en
la qüestió de la lId dg Contractes de
Conreu de Catalunya, en saber les noticies oficioses que es coneixien sobre
les deliberacions del Tribunal, ha dit:
—S'ha reconegut que el Govern sap
~Mar vint dies. Ara començará
Tribunal la discussiö de si la llei és o
no constitucional.

Ha estat mort a
trets el general

Ferran Berenguer
Sant Sebastiä, 6. — Comuniquen de
HtrMani que a les nou de la nit, mrn
era al seu domicili, el general Fernando Berenguer, germä de Dämaso, uns
desconeguts li han engegat dos trets,
l'han mort gairebé instantiniament
Hi han acudir els seins j autoritats,
i han trobat el cos n le Fernando Berenguer enmig d'un bassal de sang.
La vicitima residia a Hernani des
de jeta temps, dedicada a n-gocis de.
representació.
La noticia de rocorregut en els primero moments era quelcom confusa.
El governador s'ha traslladat immediatament a Hernani.
Com sigui que la victima no tenia
odio de ningú, sembla que els agressors
han sofert un error, i a qui volien assassinar era al germà de la víctima
Damas() Berenguer. Un familiar del general Berenguer mort en l'agressió ha.
manifestar que l'atemptat s'ha comes
minuta abans de les nota quan el general Fernando estava assegut sol a la
porta de casa sera. Ha rebut dos trets,
i ha mort a Pacte. Les autoritats i palicia treballen activament per tal de descobrir els autor; del fet. El familiar del
general Fernando ha insistir en qué en
el moment de l'agressió el seu gema
era arnb ell.
Noticies posteriors donen compte
que el fet va ocórrer de la segiient
manera: Quan l'esmentat genera l s or
CM lisia, per-tiade"VlAbr'.
anar a rebre una germana seva i el

seu gema Darnäs. que harien d'arribar en un tramvia, i trohant-se

uns deu rnetres de la sanca que volta
la finca, li van disnarar dos trets per
resquena. El general va caure a terra
corn ferit per tin Ilam p. La mort
devia éster instantärda.
Al !loe- del succés va acudir el Roremador civil, senyor Muga. També
van acudir el senyor nanas llenencatee i la seca germana, i es va descabdellar una dolorosa escrita. Segons
han declarar els seins d'Ilernani, desmes dels dos trets van sentir el llora d'un motor. riel qual se sunosa
out l'assassí o assassins van fu g ir en
un autonuabil.

Es

a 3Iadrid un
dipòsit d'armes

descobert

important

i municions

•

Madrid, 6. — En una botica de
plats i olles de /a barriada de Cuatro
Caminos, la malicia ha trobat aquesta
nit Uno pistoles i 80.000 municions.
Arnh rnotiu de la troballa d'armes
de qui anteriorment hern donat compte, ha estas detingut Baoili Gómez
Romän, de 36 anys, pastisser,
al Sindicar d'Arts Manques, i Macani
Falcon, de quaranta-dos anys, metallúrgic, de la U. G. T., pertanyent al
grup Cultura i Llibertat. Conduits a
la Direcciét General de Seguretat hato
estat interrogats. Després alai' donat malteo de detenir Artur Rodriguez Sánchez, jornaler, gerniä politic
de l'arrendador de la botiga on han
estar trobades les armes, i Lluis Rosich Higuera, xofer, que trashadO les
caixes ami lea pistoles i municions.
A la una de la marinada sha clectust un acarament entre els detinguts,
i s'ignora l'abast de les declaracions.
Unicament se sap que després d'aqucst acararnent han sortil de la Direceló General de Seguretat alguna
vehicles en diferents direccions, i hom

El general Bahadur Shumahere Bahadur Rana. Mi del almeja de Nopal, merara que hi ha mis tlipets d'argas ha vitae rebut pel rol d'Amiantina, a el ha atorgat la condecorada mes. Amb aquest medid han tornat a
Ojeed Ranjenaya
circular tota mena de rumore.
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Les tasques de Ginebra
govern belga,
derrotat a la Cam- França presenta un programa
bra,

presenta la

dimissió

E. U lels
delates de
de treballs per establir un guerra
Conveni de desarmament

Washington, ti. - El senyor
Tydings ha dipositat a la Mesa
as.
del Senat. una resolució per la
qual es proposa que s'autoritzi
U.
R.
S.
S.
el
La
ei president a negociar amb els
dessiors de guerra estrangers
Decididanuent, Franca, en perf ecte la proposiciú de la U. R. S. S., que ten- nistres de Relacions Exteriors de una reglamentació final per al
Conacord amé Rtessia i la Perita Entesa, deix a declarar pentianent aquesta
la Petila Entesa que se celebrara pagament ele les quantitats que
;l'el °bao/atan/cut evitar no Solaistent el ferincil, sota la denominació de: "Con- a darrers de juny a Bucarest, tal
es tienen als Estala Units.
iracas de la Canten:Muja, sind tantN.' ferencia de la Pass", la Cornissi3 ge- per objecte preparar el restabliel seu ajornament, coso que davant de neral prega al President que sotmeti als in p ut de les relaciOns nono si
ropinid pública tindria qairebe el matrix goteras aquesta proposició."
amb la 1.". ft. S. S.
significar. Recallint la invitació de IlenAl mateix lemps es possible EL MAJOR FEY ANIRA
derson, que des dc ceras Punto de 010 It5 La seseó d'ahlr
que es disculeixi la forma d'estema el caracter d'ultimdIum. Barlu'rett
Ginebra, 6. - En comengar la reha (laboral len Projecie de solució
A BUDAPEST
trenyer
més del que ho han eslat
unió de la mesa de la Conicrencil,
comptant amb Eaquiesce‘:ncia de la ma:oha deciarat avui tins ara les relacions amb els
6. - .31algrat les nolisenyor
Henderson
'Viena,
el
ria de delegacions, es probable otee aconota de la sera Es/111s balciinics. i el rebullid de cins eontraries que s'havien pubi essent acceptat i penal en execució. que la mesa ha pres
gotisi
Pacte
de
ses
seria
tot
aixit
hlicat, el ministre de Seguretat.
Tot esperan t lo reunió de la ilesa de proposició.
La delegació francesa ha sotmès retal. similar al de Locarno asa Major ley. es trasIladara aquesGinebra, seyneixen els comentaris tutea
el
setrebali,
i
de
pa
/*tic
limen)
deis
Soviets.
programa
ass
altre
naefais sobre ( Ls drandrics incideuts de
ta setniana a Biolapesl, per tal
nyor alenderson ha expressat la sera
deseares.
La premsa Ixeccislovara araba de conferenciar ami.) el ministre
formar
• Es neneral la sorpresa per l'actitud esperança que sigui possible
dient quo un Pacte d'aquesta ín- de l'Interior d'Hongria, senyor
Presa per lIenderso,,. no cut defensa d ' A- amb tots dos projectes una base de dole contribuiría a consolidar la Neces ites -Fischer.
lentajiya aun a aran sació, sine; del ..tia trehall per a la Comissió General.
l'Europa Oriental.
.Segons ha declama el minisEl senyor I3arthou ha fet després pau per a
poveree, • qhe l'expressij del bellicisser
tre senyor leo' als perioiliste3
Q ue espera el Jnawat propici per a te- un comentad verbal al projecte de Celdra l i Sud- orient al.
el vial ge Ii pernietra d'esludiar
sar-se a la feina. Ilenderson no por ig- resolució francés.
i establir anal-) el seu crd-legt
Ha repetís que cap pais no es feli- Una fellcitaoló al baró
norar les revelacions de Largan canse,
hongares els prineipis velarle1:
zador "Daily Express" sobre els arma- enana tant com França de la tornada d'AloIsi
nals anih la seguretat públiea.
n/in/fa del Reich, i que, nualorat les (vi- cE.Alemanya a la Lonierencia, i ha dit
Roma, 6. - El cap 1-1 0 1 riovern, la plieit eicli dels (wats serit 111'
tique s' eendicions cemoimiques, auamen- que en la opiestiO del S'arre Franea
ten progressivament les imPorracions de ha mostrat la sera bona voluntat en seny o n Muss o lini, ha robot el gran utilitat per a ambdds pa
mati, ries printeres nrcessarics P er a les participar en un comprornis inter- bar() d'Aloisi, al qual felieitä per
Pll la Iluita cpie sOslelion
i ndústries de guerra. Es dePlorable (P,C nacional.
In asea que ha desenuallat redil P,q 1ll'a PI b P INPViSM P j ccunlras els
EL REARMAMENT
Comité
de
la
Sto_
el refresentont del laboristne si.qui fapresident del
El ministre francés ha dit que no
criminals internacionals.
z'orable al ,-er in! naZi•
DELS EE. UU.
participara de l'opinid de les delegans enearregat
El projecte frasees, de toles manerrs, cions que Isan donat a entendre que eietat d , Naci o
n••nn••••n•n•
d'estudiar els problemrs r.elatins
Washington, f.. - El senyor Swan- ha &m'ello la maniobra del presisense Alernanya la Lonferencia no al plehiscil del Sarro. que ha
toa, secretad d'Estat del Departa - ejem i dels seso d esees , perque'• esta re- podria
continuar els seas treballs.
sobre PROHIBICIÓ D'UN PER1Oert de Marina, ha aprovat els plans dacta! en termes Sois que un poi aconDespees ha insistit novament sobre perin e a :t'albar a mi arord
Ce construcd6, d'acord amb la Ilei tentar les cliverses leudencies, la favoPIIIPP PIS Ct.:n tau deli,.acta
acordat
seguretat.
i
ha
el
tema
de
la
DIC CATOL1C ALEMANY
1":escn d'un creuer pesat, tres de rable a la seguretat cntrz a base dar-rd
que en all'' que es refereix als arma- veras tic Franea i Alemanya.
ELS - OBLITS" DELS PE4
EL XA DE PERSIA
1:ea g ers. dos destructors pesats, dotze inicial j la que veldria la reducció darBerlín. n. - la malicia ha prollihit
n/tina s o n intereasants les suggesee :eugers i sis submarins.
enaments COM a mesura l'Hm:tortita!.
de E6ra
Roma?
Anträ
Rarthou
la
publicaciii
per
tres
mesos
RIODISTES
NAZIS ES POi
Ita
presentat
t:ons
que
el
Gavera
A TURQU1A
La Marina-ha maniíestat el senyor
Un ajorsament de la Ennferjnjia
gan catölic "Ba:, erischer Anzeiger-.
inesnson-s'adhereix a la política de aquestes condicions adquiriria as catai,.- espanyol.
telens
lin
o
París.
6.
Sou
DEN
PAGAR
CARS
Ratisbona.
de
Einalmem ha suhratllat la importanter . r ruirassata com a base principal Ser tan gren que es dificil que alati
s'indiquen els motiu5 rfaqueida
cia que te la questiO de la fabricaciú i guarda de Ti(Olia que puhli,.a
Noticies
6.
Aneara,
(Turquía),
Berlín,
6.ir la flota, afavorint al mateix tenles
El
Tribunal
de Premsat
carregar una responsabilitat aixi.
Malin" 45 eres, probable que ..1 proh
comerç d'armes.
manteniment de les proporciona
cebades de Teheran dinen que el xa ha pronunciat la sera primera senten.
En la reunió celebrada ahir per la
Respecte a la segona part del projec- ministre d'Afers Estrancora
cia
en
un
per
Tstr
a
iiuia.
gtuals entre les diferents categories mesa, Ilenderson ha pres -aeta de la prea
procediment
disciplinari
de Persia Isa soda cap
in.
te de resollició, el senyor Barthou ha Eranca aproftl 1 una rer.rhiliilrit
Ce vaixe::5.
tal d'ciectuar l'anunciada risita al coat contra el subredactor cap d'un set.
sentacia del programa dr tasques eis- indicat que el que importa, sohretot, es en i taita propera per a entrevismanad. Estava acusat cEharer publicat
president,
.1ustaiä
1 era! ter Barritas. El cap del Qua; arribar a un projecte de convela comtar-so asola Muss o lini a rolajeele EL SENYOR VENIZELOS
Acompanyen el monarca el ministre en el mes de febrer darrer un anide
d'Orsa- ha volgut aclarir el tunt de eter i eficaç, i creu que es pessible d'arde dianutir alguns assumptes qua
rE.Afers Estrangers de Persia i alts considerar susceptible de pertorbar le
vista del Sel4 país i ha e-tu:firmar el que: ribar-11i.
FA
DECLARACIONS
a (reten a la politiea oran-Molas
funcionaris i oficials de l'exercit, de unitat de les seccions d'assalt nacional.
PITA ROMERO ES REBUT era salad sobre el ¡'lo de Lilvineff soPer ültim el ministre francés ha dessocialistes.
Marsella, 6. - Ha arribas a aquest la marina i de l'aviado:a
bre la seg uraar, que ca facceptaz per tacar Einteree que presenta la proposici.', l a :5
El Tribunal de Premsa ho ha consi.
PER MUSSOLINI
port el senyor Venizelos.
toles les socions dentacranques
del senyor Litvinov, i per tal d'inter- Els debats de la Confedenn snnplement com una "negligerna
ha
ex_
gat
pels
periodistes,
Interro
a part qualserulla dceisid de la
pretar inanifestacions errönies, ha macia - de l'esmentat redactor, i l'ha con.
pre‘sat la sera satisfacciö per la cnn6. - EI 5C11 ,- , Mussolini ha rotscia, seria sempre füsst en trtIC Cs niiestat. respecte a les notes canviades rencia Naval ::
demnat a una multa de vint mares. Es/
certacin del Pacte balcänic, i ha aje'
GRECIA
AUGMENTA
senyor Pita Romero, ministre 11? o mcnys parcialment per diversos entre Alemanya i Eranea, que fina ara
fixar aquesta multa ha estat tingut ers
- L'envial especial gal que reía sense la menor inquie• ,s panyol. aniS ei qual ha cele- Esta!s.
la eosicioa de Franca no ha sofert la issés del poriódie -Excelsior"
considerado', que Eacusat ja haría eatat
tud l'arribada al Poder del nou GoSegur-amen, no es den 1:a yer pres cap mínima modificaci6.
LA FLOTA
cordial entrevista, en el curs
reelbs en un cama de c oncentració du.
veril billgar.
,1 ha discuta amb ell de nuca- decisió, pe-rgre ¿a Meso encara a ha ac
Després d'haver procedit a un canvi t'ira diu que el problema de la
rant quatre setmanes i mitja.
- política en general. i s'ha
reunir de tio!.
d'inspressions, la Mesa ha ajornat les seguretat dominarä els debats
teolt patticulannent pel 111:0
Atestes, 6. - Per iniciativa del
Les impressions sön d'una Ileu ten- set-es reunions fins al divendres vinent, de les converses preliminars de
3. les relacions entre Espanya i llora de la Siluaei j , 1 qua!, pera, fit al mati.
ministre de Marina, el gocen 'selle
la Conferencia Naval de 1..mant,q," 3,.goris cii residiats de les e n 1ELS INCIDENTS AL PAR- estudia actual/sic/U un pla per a augdi es.
el sots-secretari de Negocie tre14 sir s
mentar la flota de guerra. El pro g raLa Petita Entesa I la
LAMENT GREC
El representan! de França
senyor Su y a, ha olert un
L'actitud d'Anglaterra segiseir essent U. R. S. S.
ma elaborat preven la construccioi
toles
les
hi
assisteixin
mana
que
- .7 a honor del senyor Pita Ro- vacillant, i la d'Italia es Po,- clara, pcfde setze cacatopediners de 1.60n tosessiti
la
obrir-se
En
Atenes,
6.
Esentre
elles
navals,
potencies
anima
Praga. 6. - Els diaris
ser perpe .41oisi manea dinstrucci„ms
nes cada un.
d'aquest mati a la Cambra ile dipuprecises. Segurament el seis viatge a miar/ que la C. , tifenencia deis ini- f all siva
Es crea que el Parlament concedirà
president ha Ilegit una carta
el
tats,
Rema es per anar-ne a rebre.
••
que li ha dirigit el diputat senyor ele creclits necessaris per a aquestes DE BARCELONA
Anostipopulos, en la qual li presenta aoves construccions.
UNA BOMBA AL CASTELL
!es seres excuses i declara que lamenACCIO CATALANA FE-1L14
Ginebra,
6.
La
delegad
o')
franceDE MAX REINHARDT
ta els incidents ocorreguts en la ses sa ha presentat a la secretaria de la
CANA DE SANT
sial
Conferencia i ha lliurat a cada una
.a continuació el president del Con- ELS CONFLICTES OBRERS
Anit passada conmina el
, 6. - Aquesta nit ha esclatat de les delegacions un projecte de resell ha pronunciat un discurs, en el
do conferencies que ha organit.4
...ha al castell de Leopoldskron solado:, que diu:
ALS ESTATS UNITS
qua l ha fet una crida als asombres
sos zueg. prapietat del celebre direc[al aquesta entitat. Tal corn fott
"La comissió general, prenent en
de les oposicions sollicitant (raques7 esenic Max Reinhardt.
consideració les resolucions que ii
anuneiat, el senyor Pero SoIN
i
que
conciliadores
tes
que
es
mostrin
aèrdues ocasionades per l'explosi6 presentareis sis ponents i les delegaPittsburg íEstals Units), 6. - descabdella el lesna de la sev4
rectifiquin Eacord adoptat abir de
5 - -",iderables.
dosis de Turquia i Rússia, convenobrers de les manufactures conferencia "La cultura i el ca-.
L'Havana, 6. - El Govern ha pu- no tornar al Parlament.
a so5e.it, ,. o,, han e , tat detinguts çu da de la necessitat que la confeA pesar d'aquesta crida, els aseas- del cer enmielen una marxa so- räyter".
blicas un manifest en el qual prenses
rencia continui els seas treballs a
Comencä cornentant les prinr
Munic, 6. - El servei dinformaci6 garanties per a cada un dels partits bres de les minories d'oposici0 no han hre Washington. Altres impord'arribar a un conveni general de reassistit a la sessió d'aya:.
4••••••=04..
tanta nuclis de les gran foneries ..ipals falles del caracter
cincelé d'armaments, resolta a pros- austríac diu que en els darrers dies ha polítics.
Tot sembla indicar que el pais es
seguir sense retard Eestudi començat estas substituida per soldats de EExerde t'el. del país prometen unir-se l'honre dels nostres dios. i
cn federal la guardia que existeix al dirigeix cap a una determinada dica aquesta marxa en el eas que ressaltar la influencia que exore
MILLORA DE LA BALANÇA sense perjudici de les negociacions camp
Woellersdori.
a
causa
de
molt
perillosa,
tadura
militar,
formacij
concentració
de
particulars que els (joy eras vulgata
el president, Roosevelt no fati reix la cultura en la
gendarmeria
i
actual
de
l'exercit.
de
la
situado.,
ara
integrada
per
facilifins
a
fi
de
pel
seu
compte,
iniciar
COMERCIAL FRANCESA
del raräcter.
Congres Una Ilei
pel
provar
LA
SECADA
ALS
EE.
UU.
El diari oficial publica aquest matí
tar l'èxit final, i constatant la parti- membres dels beinwehres.
Per argumentar la seva test
proliihint els Sindicals pairocular importància que presenta la räSetze guärdies foren arrestats i re- 1511 decret en virtut del qual es prorpresenta la figura i
ident
senals.
-. 6. - Davant la COIlli5Siei
Washington
fi,
El
Pre
s
.
la
vigencia
del
deroga
per
vint
dies
certs
problemes
assepida solado:, ele
closos a Viena-Neustadt per sospitar-se
que donä Josep Moragues es/
- de a Cambra. ei senyor La- nyalats des del principi del debat geRoosevelt ha anuncias que a cauque conspiraren juntansent amb els na- eres de 7 de mate del corrent any, ntor
171 .1. 1 en tragué interessante
ux Ita fet ressaltar els avantat- neral, pren les decisions següents:
l'esinentat snspenent les garanties constitucio- sa de la persistent sequedat, seran
a
cional-socialistes
detinguts
,•onseqüencies.
'tinguts en nombroebs acords
sacrificats alguns milers de caps
nals al país.
Al EIs resultats anteriors ile la cama de concentraciä.
- als conclosos per França.
bestiar, i es Ilimara inunediatainent
Finalitzä el seu brillant par.,
Conferencia han perales, durant el
TRIOMF D'UN CANDIDAT
Viena, 6. - Dines/ de Carintia que Un duel
ha fet ressaltar que grades transcurs d'un any, que es comerte,la carn al consum.
lament posant de manifest
, ‘minuciO del deficit. la balanca sin a Europa alguns acords regionals se segueix la pista d'una organitzaci6
s'acudira
en
auxili
que
Ha afegi t
injusticia que priva als mancals
LABORISTA
El senyor Oscar de la Torre, cap les lamines que es troben afectades
francesa ha millorat molt de seguretat. La comissió general in- socialista secreta que porta el limo de
lo mitjanc, econOinics de seguir
del partit radical, ha desahat en duel per les conseqüencies de la sequedat.
.t s restriccions imposades a les vita la comissió política a renovar "Legia de la mort
estudio
que els permetin d'obte,
i el desenrotnament de immediatament, pel procerliment que
S'assegura que el President senyor
Sembla que esta integrada per mis cl senyor Martínez Saenz, secretari
Londres, 6. - Sisan celebra' nur una rnajor cultura.
d'Estar del Departament de Finances, Roosevelt esta preparant un missatge
a,rtacions.
de
membres
entre
Soo
indit.idus
escollits
a
la
cregui oponía restudi encaminat
Despide d'unes inlervencion4
el qual ha acceptat.
sollicitant del Congrés la concessió eleccions al distriele de Nterthyr
conclusió de noto acords de la ma- la elesapareguda "Lliga de protecció red'un erecta de 5 2 5 nailon: de d6lars (Pais Ganes) per a reempla- per part (raigan dels assistenteia
teixa índole. a fi de determinar le; se- publicana". els guate són repartits en
per acudir e/1 auxili de les victinies
Pa clonit per leabal lacte. El bri-,
relacions eventtials amb el conve- tot el territnri austriac. S'atribueix
or una vacald doixada per
MESURES CONTRA LA res
de la sèquia.
Ilant parlament del senyor Pere
aquesta organitzaci6 clandestina la
ni general.
triomfat
PI
laborista.
Ha
L'ASSASSINAT
D'UN
MAdiputal
150.000
Es
calcula
que
pugen
a
les
atemptats
coSoli) fou rehut arnh grans aplauI,. La Cornis.d6 general a la Co- culpabilitat dels recelas
PROPAGANDA NAZI ALS
families
que
sofreixen
amb
més
o
18.1315
mesos
darrerament.
laborista
So
flanes
per
missió política a completar, si és poscliments por part del nombrde
RINER ESPANYOL
Vs intensitat els efectes de la sZ.nt
en
sible,
disposicions
adoptades
en
les
6.
Slan
produit
disturbis
ESTATS UNITS
Viena .
va st issontre que el candidat con- públia . que omplia la sala.
quia.
materia de control i a procedir a l'es- a l'Institut d'Anatomia de Grato entre
Londres, 6. - El maquinista
servador notm, s ha reuní( 111.3711
tudi de les garanties dexecuci6.
estudiants hitlerians i catülics. La noti- del pesquen espanyol -Faz", que
York, 6. - En relaci5 aniS
Aeronáutica. - La Comisaiú gene16 hitlerians.
sufragis.
a conseqüenoia d'una b arana a
, rinacions que es reisen de ral encarrega al Comité aeri de re- cia ha definas
ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
:don sobre la propaganda hit- prendre immediatament l'estudi tle les
l'altura de Valmilia (Irlanda 1 va LANDSBURY I CHAMBER- •nn•n••• n••..3..
rebre diverses ferides, ha inort.
. Ls Estats Units, les autoritats qüestions Mientes en la resoluci6 del
De Catalunya. - Bisbe, 3 CiT a 13).
,zellat la biblioteca del vapor dia 23 de juliol de 1932, sota la rúL'agressor, Cesar Formosa. LAIN, JA RESTABLERTS,
RUMORS D'UN VIATGE Joventut Socialista de Barcelona.-iiany "Stuttgart".
anca: "Forces aeries (internaciona- ARRIBADA A NOVA YORK serft I rasIladai a La Coruña per
TORNEN AL PARLAMENT
Aquesta mesura, que ha estat adop- liszaci6 de l'aeronäutica civil. - Abo,
Rambla de Santa Mònica, 29, segon.
1.11 d'esser posat a disposició
D UNS MILITARS ITALIANS (Oberta al públic tots els dies (einers,
ta da amb el coneixement i la coo- heló del bombardeig aeri. - Reduc- DEL NOU AMBAIXADOR les autoritats espanyoles.
perad 6 de la companyia de navegació ció de la flota militar abrías
Londres, 6. - Després d'una A LA FRONTERA AUS- de set a nou de la nit. Diumenges,
äl ernanya, tenia per objecte, segons
d'onze a una del mati)
Fabricad o:, i comerç d'arases. - La ESPANYOL ALS EE. UU.
absencia dut Inés de cinc mesos.
sa
.
diu, impedir que la tripulació tras- Comissió general invita el seu comité
Aceita Social. - Amadeu Vives, 3,
ilogul a la fractura d'una cansa.
TRIACA
n ades a terra I libres i opuscles de especial encarrega t de les qiiestiona
NUVa York, 6. - llu arribat el
Academia de Bones Lletres. - Ca Z
Asir
va
ter
la
seva
aparició
a
la
d'ariabrieació
i
conserc
PLENS
PODERS
DUANERS
a
la
Dro aaganda nazi. etmosant els arma- relatives
senyor Camerún 'Martille! , nou
rer del Bisbe Caçador.
Calnhea el cap de l'oposició, Georolnrs
mes a reprendre immediat u me nt eis
ésser acusats del delicte
periodisties
inhaixador
d'Espanya
als
Estala
Academia de Medicina i Cirurgia.ge Lutildshttry, que compta aleViena. o.- Als cercles
A ROOSEVELT
seso treball, i a la Ilion de les de- as
Prntiaganda.
claracions fetes pel dele ttat dels Es- Units. Eis als arar en
Inalnivnt 75 anys, i se lj tributa han circulas rumors srgons els quals ban Carme, 45.
Washington. 6.- Definitivainent na 'tila cordial reeepeitS per teta els tingut !loe recentment dos viatees d'instats Units, eis sessió de, dia 3o de el . qu s4! ha efectuat el vialge, el
Pedagngic Experimental.-Tra
pecció ner part d'alts oficials l'Exer- vesseen de Dan, 74.
maig. redactar en el termini més brea senyor Calderón ha eslat saludat estat adoptas per le s dues Cambres :Jerifes del Pa; lainent.
austro-havaresa.
a
la
frontera
el
proiecte
ile
1.1e:
que
autoritza
el
cit
italia.
possible un informe sobre les soln- pels alts funcionaris de l'.1ininiiTantbA ahir bl ti de tann la sevd Es diu ,aue en el p rditer
1.INA COMISSIÓ PER A cions
Academia Catalana de Belles Arte
nresident senyor Roosevelt a sie g oque ella recoma/si. Aquestes covialge
xtula a Washington i pel persoal Parlament Sir Asisten paren set oficials italians comandats pel de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
R EGLAMENTAR LA BORSA missions hauran de portar parallela- nal del Consolat General d'Es- ciar acords comedíais amb els paleas apariciO
Chainherlain,
ja
restahlert
de
les
de
a
elevar
o
les
Bassano
estrangers
i
rebaixar
Albert
general de brigada
ment els seus treballs, i correspondrä
nou a una). Especial d'Art 1 Asqueo-.
tarife; duaneres fins un máximum del foridles rehudes en mt t u floridetal Bnzen, acompanyals d * alguns soblats.
a la 'aloa de la Lonier,Mcia coordi- panya a Nora 'York.
NORD-AMERICANA
so per cent.
idus alzuns indrets estrabl‘gics procedi- logia.
nar-los.
d'auto ocorregut recentment.
Assenyalada d'aquesta manera la
ren a orendre mides d'ah:tres i pnsicions ' Social i Industrial. - Urgell
La Cambra de Representants ha
W ashington, 6. - Fa la llei sobre
per tal de registrar-les el els mapes
tasca mes urgent. la (..osMssi6 genenúmero 187.
el f unciona/mear de les Borses, que ral deixa a la Mesa de la Conferen- DIMISSIÓ D'UN DIPLOMA- acceptat Dreviament p er 154 vots coniFutas .Major. Els dile trehalls foren
tra 33 les esmenes introduides pe;
va estat fin/lada avui pel president
D'Arqueologia (antic Pa% 'del
cia la ciara de prendre en el momeas
narticularnent
intemes
a
Eufstein.
Senat.
entre
les
quals,
unere.x
con!tapar Roosevelt, es preven la crea- oportú Ics mesures necessaries per.
TIC ESPANYOL
JOHN SIMON ES REBUT Fern hg elt. Scharnita i al Ilac Achen, les Arta Gräfiques
slnaar-se l'anullaciö de la clauNnla
del Pare de
rs d'una Comissid, composta de cinc
qué optan el President la cc:suyo/mi
sec, -liii el Sep,011 Viat2e, sempre sega un
'Ele Esnifara a tres anys el periodo'
PEL REI
/si e mbres, que seran nornenats
Monljuic en curs d'installació).
es trola. en la mesura del posailile,
president
podia
ne.
aquestes
noticies.
tu
participareis
oficials
lurant
el
q
ual
el
31.mm-ideo, 6. - El senyor
P resident, la qual estaría encarregada acabada i pre,entat el projecte comdr pEs.-ola de Guerra italiana. .Als cenD'llisläria Natural.- Rambla
Diez Toledo, ministre (fEspariya gociar els eensentate acords.
d' elaborar els reglamente necessaris plet de coparen'.
Londres, 6. - El ministre de Ne- tres oficials sisa desmentís dot aixO.
El prolecte de Llei ha estat insi a plicar la Ilei de 1933 sobre els vaDesitjant retenir aquest element non, ti I'l'ruguai, ha presenta( la di- nediatament sedases a la firma del gneis Estrangers, Sir Jotas Simon, ha Dittr a que era que el general Rassann dels Estudis, 3 (Acaernia del
iors.
'nie apnr • . a l'esforç de la Conferencia wissiti del seu cärrec.
Ciencies).
estat rebut en audiencia pel rei.
sen yor Roosevelt.
passà les seres vacances a Austria.

Brusselles.-.aquesta tarda els libeels socialistes han posat en
,:ttaaria per dues vegades a la Cambra
Govern. el qual, a conseqüència
daisb, ha presentat la dimissió.
Ei projecte sobre regia] d'auxilis
sidliars ha estat rebutjat per 83 vots
contra 79.
Els socialistes consideraren que les
,abvencions eren insuficients, i per
:a sei a part els liberals consideraven
tie e projecte portara un augment
e despeses exagerat.
Pesprés, en discutir-se un altre P ro :rete sobre la policía d'estrangers, que
;. 2 estar rebutjada per So vots cornea
et, socialistes han adoptar una acti;...a doposici6. mesure que els !dierais
utaren que el projecte atemptava conira el principi de llihertat.
Encara que d'una manera indirecta.
Irt:estes votacions tradueixen el deseent e.tamen t que regnava als circols pa:do:, en els quals es reprotxava
gevern no barer pres mesures de ronsobre la crisi econörnica. Deinés.
ittre els valons hí havia descontentaert per considerar que no estaven suftetment representats en el Govern en
arnb els flamencs.

Petita Entesa i

reconeixement de la

nnn

Darrera hora

La situaeió Cuba cap a una
dictadura
interior
militar
d' Austria
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utll e ti Peda gogie
uNIVERSITAT AUTONOMA
asas de compliment - Ha visa
. el rector, per conmlimentar-lo, el
,e.ident de l'Audiencia Territorial,
or L'aria Emperador, acompadel senyor Manuel Lépez
president de la Provincial, i del
r:vcr Ignasi de Lecea. presidetlt de

tan apassionat i transcendental. Mk"..s
enclavant sera repartit com en anys
anteriors un programa que contindrà
integrament les conclusions provisionals de la Ponencia i vots particulars
si sen presenten. una abundant bibliografia, el reglarnent de la Conversa, la (lista de conferenciants i temes i els festivals crart i visites, que
seran interessants i variats.
Ha estat moit ben rebut Fanunct
de l'exposiciO monegrafica de 1 . eXCllrsió escolar. S'han rebut ja alguna
of erimen t s treballs escolars divers0s, que donaran idea del molt que
es ia en agites sentit i dels pronta
que els infants poden treure d'una
cxcursió be: 1 realitzada. En la relacia
d'oferiments consten fotograbes, car.
tes geogräfiques, pressupostos, resuma dexplicacions, dibuixos , redaccions, reculls de plante s . de mineral°_
gla. de zoologia. itineraria. quadcrns
de preparació, peliiculen, lliçons ocavitats escolars relacionarles amb aquest
sionals i altres n i anifestacions i actiassumpte. Aquesta exposicin sera installada, rota la de l'any anterior, al
magnific local dcstinat a rumiador de
l'escota präctica, anexa a la Normal
de la Generalitat.

tols de batxiller. - Pel Rectoras
estat signats es seguents:
De l'Institut Balines. de Barcelo• Rizard Batalla i Servet, i Jordi
' che- de la Vega.
Dei de Palma de Mallorca: BaltaSoler i BarcelO, Jaurne Marte i
edo i Benno Reinard.
Del de Girona: Joan Granes i
Antoni Don Masdexeixars.
De: de Tarragona: Victoria Serres
5er.a. Josep Rovira i Conde, Rafel
;intr orna i Daroca, Joan Cases i
i Josep Fàbregues i Cisterer.
Institut Psicotècnic de la GeneraSecció de Psicologia pedagógi- Donada la gran ailu(acia
n'ares que es dirigaixen al Conauri aièclico- Pedagògic perquè tI3
o fills o alunmes siguin visitata,
ELS ESTUDIANTS
• Direcció de l'Institut lea acordat.
pe tal d'aconsegMr una millor disJunta directiva. - "ColesNova
11Z:én de trebail, que dan í endavant panys d'Estola" antics deixebles del
e a rcalitzar la primera consulta Collegi Sola). en reunió general ceen haura. de dirigir-se a l'Inatitnt lebrada per a la neva constancias no--r ;e:ecn i c. Urgen, 187, tots els di. mena la segilem 3 nieta directiva:
i dimecres a les sis de la tarda.
President bonorari, Sebastiä Sola i
Massana; president, Josep Casamitjalea; vice-president. Joaquirn Nicart:
rke-e_
ENSENYAMENT PRIMAR! sccretari. Francesc
cretari, Víctor Wherle: tresorer.
Agosti Puertolas: comptador. Joan
Enterrament d'En Joan Casanoves Campo: Mbliotecari, lsidre Roca; vaClota. - Aiiir roa conduit a la cale: Joan Navarro. Alexandre Uso.
ea t'Insta estada ei qui ion director Pece Basseda i Josep Maria Bastee.
Grup Escolar -Baidiri Reixac-,
La secretaria lea estar installada al
Joan Casanoves i Clota. home carrer del Consell de Cent, 2 n5 3. hai•
d'un
talent
morals
i
▪ grana dots
xes. restant oherta de set a nou de:
: comti, units a una sinmatia per. vespre, els dies feiness, i d'onae a
• que ii feien captar l'afecte de una del coatí. els festius, per a inss c:s qui el tractaven, la qual cosa cripcions i detalls.
r eda paleada amb la nombrosa
Les Colònies Escolars de la F. N.
roccrréncia que acudí a retre
E. C. - La Comissió d'Obra Social
omenarge al zelós iuncionari.
A la comitiva fúnebre. despres deis
irtnee d'ambdOs sexes de l'escola,
sepia el dol format pela teils i jameSatt del difunt. amb el conseller-de.egat de Cultura de l'Ajuntament,
eartor J. Serra-Hunter; el senyar
R..7-mee-a. diputar al Parantent Cata hl drector del Grup Escolar "Les
Corts", aixi com el personal de les
n",,'• ea de Cultura, tots els prolessets del Grup Escolar "Baldiri
•
e:s directora dels Grupa Esco'are de Barcelona, nombrosos mestres
am'c s del difunt. Rebi la seva lamí- ossasinurrenerrivateetematiantressingtonmossrudeasse
.2 e: testimoni del nostre mes sentit
per tan irreparable perdua.
Aeció Catalana

de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya pasa a coneixemera de les persones interessades que
s'Ira obert ja una subscripció pública
a Radio Barcelona per tal de coope
-ral'obdesCóniEclars per als fills d'obrera en atur
forçós.
Així mateix fa avinent que es teaben ja a la disposició del públic els
impresos sollicitant l'admissió d'hilan: 5 a les 11 Colònies Escolars, que
es poden recollir al local de la F. N.
E. C. a la Universitat Autónoma, de
den a dos quarts de dues del mata
Per tal de demanar Eingres a les
Colare:es calcita subjectar-se als seguents requisits:
Primer: Omplir el full d'admissisa menys en la part relativa al dirsaneen medic, que va a carrec de la
F. N. E. C.
Seno::: Presentar els següents documents: Certifica: de la casa on va
treballar per darrera vegada el pare
del ,ollicitant; la seca papereta
cripció al cena de parats de la Generalitat; certificat de l'alcalde de barrí
certificant el nombre de fills;
o cartilla militar del pare i certificat
de l'escota a la ausl assisteix Einfant,
en cas d'anar-hi. Aquests documents
seran tornats un coa efectuada la classificació.
Tercer: Depenent el nombre total
d'infants que asaltan a les cotonas de
les pessetes que es recullin, el jet
d'admetre's una sollichud no vol dir
que forçosament hi pugui anar.
I quart: Per tornar a :a F. N.
E. C. els fulls de sellicitud d'admis•
Ski cal esperar lacia que es doni per
la premsa, en el ben entes que no es
donaran per rebudes les que ienviin
al í ans d'aquet avis.
Per a mes detalls cal anar a la
Comissió d'Obra Social de la F. N.
E. C., al ene local de la Universitat,
de deu a dos quarts de dues del 'nazi.

nincies a discutir podran ésser examinades diumenge al mati, a l'estatge, des de les nou, ultra haver-leo
pogut ter durant tota la setmana
present.
L'horari sen á. com segueix; A dos
quarts d'onze del mata primera sesció: Examen de credencials, constisació de la mesa i discussió' de les ponancies primera i segona; a dos
quarts de dues: dinar; a dos quarts
de quatre, segona sessió: discussió de
la tercera ponencia, i seguidament ses.
sió secreta per al nomenament de la
Junta Federal de la F. J. U. D. Conve que aquesta sigui acabada abans
de les sis de la tarda per tal que els
delegats forans puguin tornar a llar
dese.

Comissió de Relaciona Exteriors de
la F. N. E. C. El Departament
Relacions Exteriors de la Federació
Nacional d'Estudiants de Catalunya
en< fa avinent que les Unions Nacionals de Txecosloväquia. Bèlgica i
Luxemburg •,:sitaran Catalunya el
vinent e s tiu. Horn els prepara una
cordial rebuda.
me, endarant donarem mes detalle
als nostres lectora d'aquesta visita
dels universitario estrancers.

L'Aetivitat Poliaiea
solemne. La comitiva sortirä del seu
estatge social, caree- de la Independencia, 86, el proper diumenge, dia lo,
a les once en punt del metí, per anar
al cementiri vell.
UNIO DEMOCRATICA

ESQUERRA RADICAL-SOCIALISTA i RADICAL-SOCIALISTA
ORTODOX DE CATALUNYA
Aquests dos partits polítics, anda els
desigs de reconquerir la República esquerrana i situar-la al lloc que li correspon, de seguretat i força que avui
li manquen, s'han fos en un sol partit per tal de cooperar a la lluita per
a la salvació i la dignitat del regirle.
L'Esquerra Radical-socialista de
Catalunya recomana als sens afiliats i
simpatitzants que facin acte de presencia, a l'estatge social (Caçadors,
número a, pral.), i també fa extensiva aquesta invitació i aquest prec als
correligionaria radicals-soelalistes ortodoxos. per a afermar, entre tots, i
donar roen a closa la fusió d'ambdiles fraccions i tractar d'organitzar
un gran arte patine, en el qual concorreran els senyors Valera, Ortega
i Gasset, Gordon Ordax i Botella
Astnsi.

Successor de H. Enberg; els correus "Rey Jaime II", ainb passatge i chrrega general, cap
Mata. "Rey Jaime 1", amb passatge i cärrega general, cap n
Palma, tole dos de la Companyia
Transmedilerrania.
Vela. - El "Fernando Gaset".
amb ciment, cap a Yinarbs; el
"Teresa", amb ciment, cap a
Valencia : el "Monina/mil". eamb
atirrega general. cap a Cartagena; el "CaStrielifa", amb carrega
general, cap a Palma de Mallorca;
'Galicia'. antb chrrega general,
cale a Valencia; el "Cala Gente, amb carrega general, cap a
Palma; el "Cala Murta". amb
carrega general, cap a Gamba:
el "Malvarrosa". amb earrega
general, ríen a 't. :dis uria; el "Pone
Martí" , smb eärrega goneral. cap
a atad; el "Dolieres" , en Ilast. (79,p
a (lamba; el "Comerci o ". amb
carrega general, cap a Sant Feliu,

EL CONGRES INTERNACIONAL
DE LLIUREPENDADORS
A les oficines del Congres, Via
Laietana, t6, pis 6, lletra M., es treballa artivament en l'organització
d'aquest arte, el qual prornet revestir
una gran importancia.
Diarianient es reben nombroses inscripcions collectives i individuals de
congressistes nacionals i estrangers.
Dels comites de provincies s'anuncien trameses importante d'inscrip.
violes, la qual cosa demostra l'interés
enorme que lacte ha despertat a tot
arma
El comité executiu de la Unió Internacional cle Lliurepensad e rs, que
radica a Brusselles, ha dirigit un manifest invitant les federacions nadonals afiliades a la Unire, als Grans
Orients i Lógies Maçemiques, a les
L'hatees necedades del Dret Hurtas,
a les societats racionalistes, filoseiiques i cientifiques, basades en el Ii mire
examen, i a tots els lliurepensadors
del món.
Formen el Consell Internacional de
la Unió el doctor Modeste 'Terevagne,

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aerbdrom de l'Alr France, -

proceiletit de inclusa, a

los 13
arriba ansi ainb corren, mercadenles j 2 passatgers.
Proeedent de Marsella, a les
7'1 5 arriba l'avió amb correu,
mercaderies i senas passatgers.
Procedent de Casa/el:mea, a les
1237 arribà l'avió anule corren.
merraderies 2 passal pers.
A les 12 . 1:-, 8 . 21V reiviö 'elp 3
T.dosa amb correu, mereaderies
i 3 passat gens.
.1 les 732 s.-TU l'avici cap a
Casablanra ara rorreu, mercaderies i 2 passalssers.
Aeròdrom de l'AeroneutIca Naval. - Pros: ad:s in d'Est ulgard.
iirob escales a Ginebra 1 Marsella, a les 1 7'P i) arriba. l'avió
"ROFIRBACH D-1 6 9 2" amb corroe, mercaderies i 6 pas.salgers.
Procedent de Madrid, a les
1 2'1 O arriba l'aviú "FOKKER 10
EC-AM.A." ami) corren, inereaderies i 8 passalgers.
A les. 7'10 sorti lució "R01111DACH D-1 -;15" cap a Estutgard.
amb escales a Marsella i Ginebra. amb corren, mercaderies
6 passatgers.
Base Aeronaval. - A les 12.'25
sort f l'hidroaviö Halla "I-REDI"
cap a Marsella i Roma aneb corren. incrcaderirs ¡ 7 passalgers.

Borsa i Finanees.
Moviment borsari
MERCAT LLIURE
En les sessions que celebra ahir
mercat d'especulació inicia una Ileugera represa, la qual si bé no fou de gaire importancia, si consideren la millora que aconseguiren la major part d'accions contractades, per la disposició
que hom nota entre la contractaciú,
comparada amb la que e:din en jornades precedents, s'acusa un avails farsa
remarcable.
Es possible que la massa operadora,
davant la relativa normalitat que sembla observar-se en les diverses activa
taus de sanarte pa"itic i social, comensa a donar niostres de tranquillitat, i
es disposa intervenir amb mes assiduitat en els afers horcaras. Celebraren;
que aquesta intencia es mantingui i miliori ja que és de doldre que el nutre tercie tersari travessi periodrs tan
par optitnistes com el que venim patiat
d'algun reinas en aque s ta para
Tanca linda pel Merrat Lliure de
Valors en la sessió de Borsa:
l'aleara
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gen
de remedes és de remarcar el
De
(+2o):
La sanca anterior de les ?sisas ss canvi de les: 3 per roo. 7670
tosa alliberada 4 per ton. 8309 (4-651;
dei dia 31 del rnaig paat, i del dia 1018 4 per 10o. 83oo 1920 4 Per
primer la corresponent als Ford.
100, 11140 (4-30) ; Batir de Franca,
116 L'especulació. encara que
BORSA AL COMPTAT
no presenta gaire represa. queda hen
situada: Rin Tinto. 141 0 (-i-18) ; Roysl
Els rotlles de comptat, sena dubte
xic infinita per la major activitat des- Duela issioo ( 2020n't; Canal Suez,
plegada en el sector d'operacions a ter- t862: (-5 ) : Kuhlmans. 590 (+a); Wamini. es veuen quelcom mes actius que gons LIS. 8225 (-751.
no en sessions anteriors; pel que respecta a la tendancia, s'el-nena en gene-

ay
43.15

Cursos i Conferencies

president; Max Eievers, secretari; RiDE CATALUNYA
rhard Clerebaut. tresorer (Gandl;
El vinent diumenge, dia lo, a les Emile Noel (Franca), Pietrequin et
onze en punt del retan, se celebrara Schiess (Suissal. Hoving (Holanda).
la retinte, reglamentaria del Consell doctor Milde (Txecoslovaquia), Mlle.
Nacional d'aquest Partit, en la qual, H. Pardon et Arnold Bnalanger (EH ultra tractar d'afers de gran impor- gira), Di:1u Abad (Península Ibatancia, hom donara pcssessió del
ENSENYAMENTS
ELS OBRERS
Tómbola
cärrec ala consellers nomenats darESPECIALS
E rerament. La reunió se celebrara a
U. S. DE CATALUNYA
Ela serrallers. - El Greini
l'estatge central d'U. D. de C., RivaAnunciada la Inauguraclá
La Secció de Barcelona-centre con. Serr,all p a' j l'errers de &luciodeleita, a.
Ifria monografia de la ciutat. per al vinent dia 16, la Ceroca els seus afiliats a l'assemblea tia celebrara al seu estalae greLa comissió organitzadora del pri- ordinäria per al vinent dissabte, a ICS mial asaemblea gen e ral extrce
Ars's =tiu de la publicació d'una
misslb organitzadora premer Congrés de Joventut d'U. D. de deu de la vetlla. a Festatge social, Caimportan: monografia de la Ciutat
ordinaria aquesta tarda, -I
C. fa públic que no respete de poder sa del roble, Primer de neag, 7.
ga a tots els que desitgin
rue prepara el nostre Ajuntament,
1, 15 , per traelar sobre les bases
atendre les inscripcions per al dinar
Institut Municipal d'Estadistica rea contribuir-hl que trametin
a celebrar al Restaurant Patria que PARTIT CATALA PROLETARI apeuvades pel consellez di Lrena diverses iniorrnacions a fobjecels objectes I donatius tot
siguin fetes després de demá, divenball.
te d'obtenir un coneixement el més
Aquest partit convoca tots els seas
dres. a les nou de la nit, al sea esseguit
estere i exacte possible de diferente e :r
Unió General d'Obrera del
afiliats
a
l'assemblea
que
tindra
llar
tatge
(Rivadeneira,
4.
pral.).
Horn
aspectes que l'esmentada publicació Unamanintsmnsteetesimuntsasissugemsneumatatime
avui, a les deu del vespre, a l'estat- Transport ?decenio de Barcelona
el
preu
deis
ja
recollir
els
tiquets,
pot
d 2.:,astar.
Radi. - Aqucala rutilal fa
ge de la Baixada de Sant Miquel, 5,
quals és de 6'so pessetes.
Ate ,..a la importancia que en l'aspecL'acte de Tortosa
avizieni a- tole els obrers xofers
Horn fa avinent Jamba que les po- principal.
te de la Cultura suposa l'ensenyanient
Rebem noticies de Tortosa, per mital servei de particulars, que popar::cular, s'han enviat ale senyors ja de les guata ens assabentem que
sades en vigencia per !a supeC.re:tors dele collegis d'aquest mire regna un gran entusiasme per a assisrioritat les bases de trebaN aprotes brees qüestionaris.
tir a l'acte que hi ha anunciat per al
vades pel Jurat Mixt. es proceSe n'han trames, degudament com- vinent diumenge, al mati. Aquest acdira a exigir de tots el fI1,5A esrl:rcentats, en gran nombre. i es pee- te, que St celebrará al Cinema Dore,
Inicie compliment de les diles
re as havent-los rebut, no els posará de manifest larrelament de les
amb
corren,
mercaderies
i
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MONTJUIC
DE
SEIAAFOR
ran tornat encara, que ho iacin com idees d'A. C. R. a les comarques torj insisteix perqu.• els
passalgers, el motor corren bases ,
• avia t millor.
de particuiars
tosines. Com cleiem ahir, In prendran
-Ciudad de Mahón"; de Las Pal- 'oler; al servei
1...om que han estas tornats alguns part els senyors Nicolau d'Oliver,
Observacions meLeorolbglques:
procurin arribar a un acord amb
e .lestonaris per no trabar-se el col- Martí Estere, Pere Llore, Ciaudi A -el ixent vent E. Iruse. mas, Tenerife í COdiz. amb cor- Ilurs patrons per tal Cassenyeta Eadresa indicada al sobre O Ametlla, J. Coll i Mas i Joan Inge - cercle eoberl amb alguna pluja ren, mercaderies i passatgers, lar el dia que hag:a de f2r la
el motor correu "Villa de Mater ha er canviat el seu nona pre- lats.
lins a les %trit que va passar el
1 aixf puguin
drid'', tols quatre de la Cortejen- frsta setenanal,
gunte a tots els directors compresos
S. E.
volet
al
S.;
al
migaia
S.
A:ser retirades al toral del Jurat
nyia Transmediterrania; de Paaquest can. ami com als que, per Entitat d'Acció Catalana Republicana
I a mlié fresc, cel amb nimbus i
les correeponnnte targes
enIsevol causa , no tinguin l'esrnen.
lamós, ainh t'anega general, el Mixt
al Camp d'En Grassot
hora/olla boirosos, i a sol poindicadores del dia de festa per
!=t qiiestionari. se serveixin comunivaixell
"Ampurdän",
de
la
senyoUn grup de simpatitzants al nos- trero, S. E. ainh la maleixa força,
al conductor.
car la sera adreça a l'Institut Municrear una en- mar marejada del S. E. i el cer- ra Vidua de C. Martoreli; de Sut:pa: ? . F.stadística (Laietana. 16 , en- tre Partit projecta de
sak. Split, tiranjio i Marsella,
Sindicat de Treballadors de la
d'En GrasCamp
R.
al
L.
titat
d'A.
tr esol. telefons r3980•13020)•
cle queda coberi.
atole 6 passatgers ele trànsit i Indústria Fabril 1 Tinctll de Barset. Es presa, doncs, als nostres
ltarionetre,
75-1.
Termbrilede
la
barriada
que
trametin
la
La Lliga d'Educada Nova. - amics
càrrega general i de transit, el celona i el seu Red!. - La Junio
arta, les sis dc la tarda, tundra seva adhesió al carnet. de Grassot. 82, tre, 20.
vaixell itigoslau "Sud" , dele se- Central d'aquest Sindicat Fabril
l:ct a :a sala de professors de la impreneta, els dilluns, dimecres i diillovIment de vaixell a Poeta nyors Tortellà i Figueres; de Textil, d'acord amb els colees
Uni v er , itat Púltitra sessió d'aque.t ve n d res , de vuit a nou del sespre.
do sol. - Demoren a l'E. un Gijón. amb caviló mineral, el de fábrica es ven i en Ebbligaciú
curs deis membres i simpatitzants
be/
gantf goleta que va de bolina, vaixell espanyol "Norte", del se- de desqualificar i suspendre en
Joventut Catalanista Republicana
l7t Lliga d'Educacid Nova.
dos pailebots a motor que van nyor D. Mumbrú; de Palamós
funcions l'actual president del
T.4 seca finalitat es donar compte
Com cada dijous, avui, de vuit a sers la mitteixa dirercie. Pel S. escales, amb rarrega general, el Sindiear, Zarraluqui, el qual ha
ie !a tasca reahtzada amb molla de nou del vespre. el consort advocat seun pailebot a t»oter que va vera vaixell "Betis", de la Marítima fet entrar a treballar a la fabrica
Diada ile Bona Voluntat Inter- nyor J. Boronas i Recasens, evacuará
r acOnal ile l'or g anització de les totes les consultes que li lacia els Ira inaleixa direceid, i una balan- Successora de P. Oarcfas Seguí; L'Escocesa (Secció del ram de
senyors socia d'aquesta Joventut i c:s dra que pasta a pOrIP.11I, i al S. O. de Liverpool, ancla carrega gene- 1 .7.iietnü algunes dones, entre
Pedagógiques.
dos bergantins goleta j„ dos pai- ral i de tränsit, el motor atiples elles la seva esposa. cense condel Partir..
isbols que van en popa, una go- ,, Palacio". dele senyor Mac An- sultar-1m a la Junta ni a la BorCatalana
RepubliJoventut d'Acció
leta i un berganti que venen de dtews i Cia.; d'Avilrs amb cerina sa ni als Comilas de fabrica. En
ELS MESTRES
la volta de (ora i guatee pailebols mineral. el vaixell espanyol el successiu, toles les corivocacana del districte IX
viTs la mateixii "Erandio".
16ries o notes que pugm
Escala d'Una, re34. - Els anunAvui, dijous, dia 7, a les deu de la a motor que van
tiats propós.:e de la Coniissió orga- nit, sera donada una canierancia al direcció; de vela Ilatina cinc farl dii inilividn són de earacter
Vela. - De Palma, arnb e:cresi tradora il l'Escola ,l'Estiu van plas- nostre estatge (Valencia, 569) pel di- lutx n e vers diverses direecions
purament personal, peix que les
;
de
Sanpe
general,
el
"Carmen
e ant-se en realitats, i ja catan torça rector del grup escolar "Rosselló", I na per a aquest port.
del Siudicat aniran
convocalóries
ta
Polet,
amb
sal,
el
"Santa
Peanneats els treballa d'estructuracii,, senyor Jose p Coll i Mas, que desean tra"; de VinarOs, arnb carrega signades. fins a nova indicarle,
Re baurá de celebra -se des del 23 :Mellara el tenla ''El problema escolar
tl e juliol endavant.
general 1 de triensiLinal a eee pel vice-president, Salvador Alde Barcelona".
MOVIMENT DEL PORT
secretari, Andreu
La Comissió, que cata preparant la
general, el "Trinidad Concep- hereda, i prl
po uencia del tema central de la ConSabadell.
de Rossend Llates
Conferència
rifin".
Vaixells entrats. - 11 vario
versa pedagógica, que versan ä sobre
Unid General d'Obrera de la
El proper dusralele, dia 9, donara ínspativol "aferaeriss a" , de •Mqe,
'escala unificada i mitjans per a ans Vaixells aortIts. - Distancia
P la ntar -la a Catalunya, treballa in- una conterencia al Lentre Latalanis- alias el seu equip i 1 passatgers navegada dele vaixells quo han Junta d'Obres del Port (U. G. T.)
Es prega a 101s ele afiliats a
er n s ament, i es reunirì el dia 8 del ta Republi ca de Granollers el senyor
trànsit; de Southamplon, TOrt- sortit: fora (llamita) es troben aquest Sindical que pasein per
e orrent per tal d'elaborar les concite- Rossend Llates, eme versan ä sobre
fi ele esPallYols "Ambos", amb dar51tpuls
i
Villefranche,
iii
sions provisional. Integren aquesta "El moment actuar.
l'oficina del Secretaria( Regional
.d seu equip i 265 turistes, el rega general. val. a Cartagena, a Cal:411)nm do In tintó (enero]
( órnissió eis senyors segiients: Cassa
del
l
aga,
Agilites,
Afluente
i
Mà
iransallanlir
anglas
".arandola
C estal, professor de la Normal de la
-*cte Treballadars denla, divendres,
Ge neralitat; senyora Carnee Romete,
SS eta'', .de l'Agencia Marítima senvor Fill 1Rasart; el
ti les set del vespre, ei robjerte
Itss tressa nacional de Vallmanya de
ACTE PATRIOTIC
M. H. Muller; de Terranova. "Cabo Quilates", amb earrega
d'informar-los d'un assumpte
i els mestres de Sant Joan les
general
i
de
translt,
cap
a
Cid['ausenta
i
Marsella,
amb
rieresois!"
del
Poble
Nou
"Nosaltres
F onts, de Mora la Nova i del Grup
el vaixell nova , del senyor l'Al de lahmul d'interes.
Es colar de Barcelona senyors Alled invitat totes les entitats catalanistes, ga general i de trarreil,
Oanvl d'odre». --- Es posa a
"Nereirle", fl senyor Joren Bosely. el "Sae 6". eis Ilaet,
G iebert. Ramon Pereild, i Ramo', Ca. ultra les entitats cultural, i recreanves de la seca barriada, per tal d'a- Salvader; de Maó, ara corroo, a Dona, dele senvurs 1,Ioncb, enneivern e ill de tole rls internesves, respectivament.
a
la
ti
milia
del
doctor
os
ompanvar-l
mereaderies i 43 passatgers, el S. A.; l'italiä 'Nereicle", ainh sets cilio ele insulta Mixta ile
Un extracte d e les conclusionselr
la P onén c ia es fach piblilir cpurtuna- Martí i Juliä i (en -ti °frena d'una va ix el! "Roy Jaime 11"; du eärregit general j de tränstt, cap Srrvei ` ¿'Higiene han IrasIladal
hent per mitja de la orem 5a. Per tal brava de llorer en tominemoracir' n Palma. amb correo, mele.aderies a Lisboa 1 escales, del senyor l e s SflVPS ofirines a Ire Via
que ele futura assenehleistes puguin del XVII aniversan dcl sea traspas. i 1 . 18 pasanigers, el vaixell ror- Joan Salvador; e l suca.. "Wan,ja", lana. maulero 16. pis primer.
Convida, ensems, tots els simpatitPr eparas les estnenes o. la seva intereem last, cap a Huelva, (lel IS.C11,),C Lletra O.
rete "Rey Jaime 1" ;
v, llri n', en la discussió d'aquest tema zants per tal que lacte sigui enes

l

Alca e
Dia 6 Taara
terrie r haixa

ral sosteniment de cansas, .1 les loquee
irregularitats constatades sée
marcables.
Els deutes de l'Estat continuen ben sostinguts, i nortes fallen quelcom a
aquesta tònica els Interior i Exterior,
algunes series dels quals perden fins un
quart d'enter.
Obligacions Tresoreria Genrralitat,
mantingudes a 150'50.
Els Ajuntaments prossegueixen con.
en session s precedents, poc sellicitadet
i quelcom iluixes, i en algur.es emissions
es registren pèrdues entern d'un quart
d'enter.
De les Diputacions nomas operen les
Provineials, que milloren a 802$
(-1-0'2;). El grup de cadules, pea satín. registra algunes irregularitats d'esca s sa importancia.
seetor ferroviari continua ensepit,
i entern' poc sostingut en posición!. La
majar part d'emissions registren pkrquart d'enter
entorn
E; grup d'electrics, aegues i inausis
trials presenta bon asoecte, en particular nel ClIt es refereix a la teridancii
denarant. La maj a r part d'emissions
contralrzades registren avaneos entinen
d'un quart d'enter, i ile miss importancia: Barcelona d'Electricitat tarsq.
96'no (-1-i'erU; Asland 6 per mea pe'río
4-fooa ; E. i Avarunese.,
St'7,o (-4- 2c0) ; Manufactures del Suren,
gire) (+Veo).
notar la
De les accion e narné s is
huís:a de les Cras a orine (-t'oda

AVUI
--

PER A

Clínica Medica A. - A les onze,
sessiO reglamenta ria . en la qual es
comunica...lona:
iaran lau seguents
Dr. M. Soriano Jiménez : -Cirros:
eepätica
en
una
nena
de lo anys".
l
Dr. A. Amen i Sants: "Nota previa
per a l'estudi d'un nota esquema leurecitar en tisiologia". Dr. A. Pedro i Pons i Dr. P. Barceló: Malaltia de Paget en sindrome de compressió vertebral".
Centre Excursionista de Catalunya.
. reClub Alpí Catalä. - A les 1930.
unió setmanal de la Secció de Fotograba: el senyor Francesa Blasi i
Vallespinosa donara una sessió de
projeccions explicades. sobre "Oberammerga u i Budapeot-.
Associacib Independent d'Obrera
Bancaris de Catalunya. - A les in'ao.
conferencia per Josep Melca, sobre
"La nostra posicid davant els probienes de la dependencia de Banca".
Ateneu Enciclopedic Popular. - A
les 20. "Histaria de la Filosofia", conferencia per Domenec Casanoves.
Casal d'Esquerra Republicana del
Districte I (carrer d'leinyc S . 20, prinsisal). - .a les 22, conferencia per
Hilari Salvador: "Port de Barcelona:
cooperació i tasca municipal...
Lliga Comarcal de Catalunya. A les .22, Francesc Pujols dissertarà
sobre ''L'esquarteram ent de Cataban) a".
Casal CatalS d'Esquerra del Poblet
(VAltIlda, 450), - .‘ les 22, canterencia pel senyor Lluis Porte. Tema:
"Los sillares de la convivencia catalano-aragonesa".
Germandat de l'Associació de
Comptables de Catalunya (Duc de la
Victoria, is, primer). - A les 22,
conferencia pel senyor Antoni Oliva
i Oliva. Tema: "Mutualitat &case Ilei
i mutualitat amb
Casal d'Esquerra "Estat Catalä"
(Corte Catalanes, 027, pral. La). A les 22, conferencia a càrrec del
senyor Domenec Ramon i Vidal. Tema: "slia fracassat el republicanisme
histäric's".
Centre Comarcal Lleidatä (Ronda
de la 1:Me: e: sita:t. e m. - ft les 22,
per liapti ta X urigucra.
'lema: "Els carrers de Lleida".
Casal d'Esquerra Estat Catslä de
Gräcia. - A les 22, conferencia-controversia a carrec de Frederic Plandia sobre el tema "Azaila o lisdevenidor de la politica moderna".

Mercat de Lidia

La sessid d'ahir ecu aquest
mercal ea transcórrer arnb regular concurrencia, i les trenSarcions sens e cap millorament,
Wats: No es modifica per ara
la situacid d'aquest gra. tant pel
que P s refereix a la fermesa dels
preus que existeixen per a les
classes superiors cona la feixuguesa per a les -corrents. i cons
sia que la fabricació no es mesIra decidida a realitzar opera-.
eions, la calma és la nota mes

cararteristica.

Ordl I olvada: Per a aquesta
generes la rotització es presetita
cada dia mes feble, i per la peca
demanda que hi ha E'S dificil
donar cap orientariO. Mentre per
a l'ordi de Castella el preu oscilla al vollant de Ille pessetes,
el d'Extremadura es cotitza a
:27 , i a 26 la civada. posat tot
dantlInt vagd origen.
More»: Pel hon acolliment
nue fin g iré aquest gra per park
dels consurnidors i negociante
de ton les existencies van reduinl-se 1 aviat ne n'hi
Creiern, però. que no es farä
esperar gaire una nava impor,
lucid i segurament que en peres
eebran altres comerciante que
no han pogut obtenir-se aquesta
yugada.
La colitzacid era ahir de 5:1
pessetes damunt carro moll.
Dele altres gnneres en parlarolla un altre dia.

Anuncis Mercantils
SOCIETAT ANONIMA

OROS

Eis senyore a ccionist es d'aouesta Societat són avisats que
ha quedat oberl el pagament del
curni número 33 de les aeves
aceions. eorresponent a l'exerMol de 1933, a les oficines de la
C .Intprtnyia. Pan Iglesias, mimes
ro 21, tic els dies feiners,
Ileval deis dimecres i diablee,
fins al 30 del corrent incinere
V;imetif, de les den a les dotze,,
Barcelona. 5 de Muy de 19'31,
II . A. del C. di.
El Vocal-Secrelari.
FRANCA S° A. RIPOLL

14444+6.1441444444•4444.444444444444.4444«44.~44444

SOLER i TORRA Germans
Rambla

BANQUERS
dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

D'UTILITAT

PER

ALS ESTIUEJANTS

Es complauen a °tela. el serwsi de Caixes de

Lloguer

per a guardar valors, documents, jures i altres objeoles
de valor. SI la seva CAMBI1.1 CIITtAS .IADA, disposant de
compartiments a partir de 22 pessetes anunts. 4

.

Ped visitar-se tots els dies feiners, de non a uniii hie
des quarle de qua tre a eiS, lles

ei 5

deis dissa bl es a la lis.rda.

▪

•
LA PUINJOITAT

ELS ESPORTS
Atletisme
ELS CAMPIONATS DE BARCELONA I EL II TROFEU PAULI
CARBONELL
ANGEL MUR BAT EL RÉCORD
PENINSULAR DELS 3. 000 METRES "STEEPLE-CHASSE"
Diumenge, matí i tarda, se celebra
a l'Estadi de Montjuic la darrera
jornada dels Campionats Comarcals
de Barcelona, intercalats amb el
11 Troieu Paulí Carbonell, organitzat per Acció Atlética i reservar als
atletes juniors, neòfits i debutants.
La generalitat de les proves palecareo una baixa forma general dels
participants, especialment en les dels
campionats comarcals.
Cal remarcar, però, la performanea aconseguida per l'atleta del Futbol
Club Barcelona senyor Angel Mur,
el qual, confirmant les possibilitats
demostrades el diumenge anterior, va
enderrocar el records dels 3.o 50 metres "steeple-chasse", que posseía
Smandia en lo in. i s., i el deixa.
a 9 m. 54 S. 2-5.
No sed aquesta l'Ultima gesta que
el voluntarids Angel alur ens ofrenarà aquesta temporada.
Els 2 minuts, 1 segon i 4-5 de Piferrer, en els 8 00 metres. cal, també,
separar-los de la mediocritat general.
Per no seguir les atinades observacions de la Federació Catalana
d'Atletisme, foren molts els atletes
i espectadors que no pogueren acudir
a l'Estadi, per haver-se tancat el
retinte del parc de Montjuic, amb
morir/ de la Fira de Barcelona i de
la Festa dels Infante i de les Flors
que se celebra al Poble Espanyol.
El II Trofeu Pauli Carbonen va
servi r per a continuar acreditant Acció Atlética i els seus seguidors.
Joan A. Montoto, la revelació de
la temporada en velocitat, va ésserne el formidable guanyador, per una
diferencia de cent quaranta punts de
Pau Odena, el seu immediat seguidor.
El senyor Pauli Carbonen pot
estar més que satisfet del resultar
esportiu de la jornada. A ell l'agrairnent dels atletes i la nostra enhorabona.

'

CLASSIFICACIONS
-=CAMPIONATS DE BARCELONA
Llançament del pes
Primer, M. Serrahima, a 10735 metres; segon, Cugueró; tercer, Molina;
quart, Farinyes: tinqué, Font.

metres

200

Primer, Arévalo, en 23 s. 4-5; seSerrahima; tercer, Bravo; quart,
allanes; tinqué. Argemir.
rzo metres tanques
Primer, Consegal, en 20 s. 5-10;
segon, Ventura.
Salts amb perxa
Primer, Consegal, 340 metres; segon, Culi: tercer, Lorenzo; quart, Argemí.
400 metres tanques
Primer, Miralles, en t in. 3 a; segon, Laclaustra; tercer, Mal= ; quart
Ferrer.
800 metres
Primer, Piferrer, en 2 in. 1 s. 4-5;
segon, Vives; tercer, Moltfort; quart,
Camps.

3. 000 metres "steeple"
Primer, Angel Mur, en 9 m. 54 5.
2 cinquens (record de Catalunya i
d'Espanya); segon, Smandia; tercer,
Sender; quart, Granel.
400 metres
Primer, Martin, en 53 s. 4-5; segon,
Pujol; tercer, Ferrer; quart, Vilaplana.
Llançament del manen
Primer, Ricard, a 3234 metres; segon, Cuguer6; tercer, Font; quart,
Consegal; tinque, Laclaustra; sise,
Detrell.

Salts d'alçària
Primer, Consegal, 1 . 6o metres; se-

Bolita

AD nutres llieoe
Primer, Joan A. afontoto; segon,
Manuel Parchada; tercer, Pau Odena; quart, Josep Pujol; tinqué, Vicene Muntanyana; Caries DalThil bona contra De Witt el
mau, Estere Flores, Angel Vilaplana, dia ir. - Contrariament al que es
Josep Baró, Josep Vila, Enric Abril, digué arran d'haver estat Kid Berg
Max Staat, Francesc Mera, Octavi batut per k, o. per Steward, que
Estere, Josep Comes.
aquest substituiria el primer en el
matx que el vinent dia 7 havia de disSalt d'alçària
Primer, Antoni Canyades; segon, putar a París el primer cementar conCarles Dalmau; tercer, Estere Flo- tra Humery, l'encontre ha estat anulres; quart, Max Staat; tinqué, Joan lat, el mateix que la reunió que havia
A. Montoto; sisé, Pau Odena, Oc- d'enquadrar-lo. Dikson, en conseqüèntavi Estere, Vicenç Muntanyana, Ma- cia, dedica ara totes les seres activinuel Parchada, Armand de la Hija, tats al muntatge d'una vetllada que
Francesc Mera, Josep Baró, Ventura tindra efecte el dia 11 de l'actual i en
la qual De Witt, campió d'Alemanya,
Carreres, Josep Comes, Angel . San- serä oposat a Marcel Thil per al títol
tisteban, Rafael Martínez i Josep A. de campió d'Europa dels pesos migSaboya.
forte, campionat que, com hom reLlançament del pes
cordarh, el francés va guanyar al vaPrimer, Salvador Aranda; segon, lenciä Martínez d'Alfara. El sernifons
Pau Odena; tercer, Antoni Espar; d'aquesta reunió enfrontara Decico a
quart Joan A. Montoto; tinqué, Ven- Huat, per al campionat de Franea
tura Carreres; sise, Carles Dalmau, dele galls.
Josep Baró, Estere Flores, Eranpassa a l'equip Lumiansky.
cese Mera, Max Staat, Antoni Ca- ElOrlandi
campió d'Europa dels pesos Ileunyades, Josep Pujol, Enric Abril, gers, °dandi, acaba de signar un con_
Joan Bella, Vicenç Muntanyana.
tracte per a deu anys amb Doce Lu3 00 metres llisos
miansky. Aquest assegura que OrPrimer, Joan A. Montoto; segon, landi sed campió del món dels pesos
Pau Odena; tercer, Josep Pujol; lleugers. De totes maneres Orlandi
quart, Estere Flores; tinqué, Angel boxad encara durant un any a EuVilaplana; sise, Max Staat, Carlee ropa abans de marxar vers els Estats
Dalmau, Josep Comes, Josep Vila, Units.
Octavi Esteve, Angel Santisteban,
Pladner venç Dubois. - En un
Francesc Mera.
mata a deu represes, celebrar a Zuric,
Classificaci6 general
el francés Emili Pladner vence el sois
Primer, Joan A. Montoto, 3.53920 Dabais per punts.
punts (trofeu); segon, Pau Odena,
Walter Neusel és classificat com el
3 . 39 8 Punts (copa); tercer, Carlee
Dalmau, 3.296'4o punts (copa): quart, tercer pes fort del món. - La reEsteve Flores, 3.23040 punts (meda- vista "Ring - , de Nova York, classilla); cinquè, Max Staat. 3.086. 2 0 fica aixi els millors pesos forts del
punts; sise. Josep Pujol, 2,87140 món:
Campió: Primo Camera.
punts; sete, Francesc Mera, 2.772'20
-Max Baer.
punts: %unté. Octavi Estere, 2.74121
2.- Steve Hamas.
puras; novè, Josep Baró. 2.725 80
3.- Walter Neusel.
punts: dese, Ven t u r a Carretes,
4.- Tornmy Loughran.
2.722 . 60 punts; onze, Vicenç MuntaKing Lewinsky.
nyana, 2 721'40 punts; dotze, Josep
6.- Art Lasky.
Comes 2.699 . 20 punts.
7.- Lee Ramage.
8.- Patsy Perrone.
9.- Red Barry.
to.- Charley Massare.

Futbol
El Campionat del Món

AVUI ALEMANYA - AUSTRIA.Per tal de decidir el tercer lloc de
la classificació del Campionat del Men,
avui. a Napols, han de jugar els dos
semifinalistes eliminare: Alemanya i
Austria.
DAVANT LA FINAL DE DIUMENGE. - L'equip italiä, davant el
partir de final de ditrmenge reman concentrar a Romeva, i els jugadors estan
molt animats, i fins i tot es consideren
ja campions.
En canvi, els txecs es dediquen a visitar les ciutats italianes, i respecte al
partir de diumenge, la seva única ambició és de ier un bon paper, puix que
no consideren probable una victòria.
PER A OFRENAR UNA MEDALLA D'OR ALS JUGADORS ESPANYOLS. - Tal com es va publicar
oportunament, el diari de Madrid ''La
Voz" per tal de premiar la gesta dele jugadors de l'equip espanyol a Florència,
ha obert una subscripció pública que
encapçala l'esmentat rotatiu amb mil
pessetes, per tal de fer ofrena d'una
medalla d'or a tots i cadascun dele 22
jugadors que en representació d'Esnanya han acudir al Campionat del
alón.
Catalunya ha estar invitada a associar-se a la inicativa abans cementada,
i ha estar encarregat a la Federació Catalana de Futbol Associació, Vio Laietana, 47, segon, que tingui cura, de
recollir tots els donatius dele clubs, partitulare i aficionats que vulgim cont: ibuir-hi, i cal fer avinent que l'esmentada suhscripció quedad closa el dia 15
d'aquest mes.
FL BARCELONA JUGARA CON RA EL VALENCIA, iStl;MENGE.
A LES CORTS, D'enea :le la final
del Campionat Copa d'Estanya, dimurada a Montjuic. el Barcelona venia
realitzant gestiono prop del València
F. C.. finalista d'aquella competició. per
a disputar un encontre a Les Corte.
Aquestes gestions tingueren ahir rin acahament satisfactori, i diumenge vinent
podrem admirar a Les Corte un encontre entre el València i Barcelona, partit que, sens doble, superad ele que
darrerament loan vingut jugant-se en
aquel' terreny.
El Valéncia ha cemunicat que desplaeara el seu equip cemplet, ami, la
qual cosa aquest encentre esdevindra
fortament interessant.

gon, Font; tercer, Lorenzo; quart,
Farifies; cisque, Heras; sise, Ventura.
20.000 meres
Primer, Gracia, en 34 in. 13 S. 1-5;
segon, Reis; tercer, Musté; quart,
Escolies; tinque Bar,; sisé, Sabater.
Triple salt
Primer, Consegal, 12 70 metros;
segon, Va 11 s; tercer, Laclaustra;
quart. Ventura; tinque, Roig; sise,
Ricard.
Rellevaments 4 X zoo
Primer, Barcelona Universitary
SOLA, A L'ESPANYOL. - SemClub; segon, F. C. Barcelona; tercer,
hla que ja refet de la forra lesió soC. E. Júpiter.
ferta
a Santander, Sola pensa reinteClassificació per clubs
grar-se als camps de joc, i lee gestione
Primer, Barcelona, 15o punts.
van encaminarles nrop del Club de la carSegen, B. U. C., 124.
retera 'le Sarria.
Tercer, Junior F. C.. 39.
Quart, C. E. Júpiter, 28.
Cinquè. C. A. M., 24.
Sisé. F. A. E. E. T., 17.

EsportsdeNen

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIJOUS
Tarda, • loe 4:
CHIQUITO BILBAO - LEJONA
tontra
HANAU II URZAY

•

10.16:
M'IRACA - PASA/
'entre
QUINTANA IV - 144REA
EH

411

Detalle par

Frontó

cort•Ile

Principal

Palace

AVIli, dijous. Tarda, 4'1 5

111100 R0 II - GAZALI8 II
contra
GUAYA II - UGALDE
EH, a IN 10•15:

IBARLUOILA I - 0011E2
COM.&

AURUGEAGA - GUTIERREZ
t41,44 '

REPARTIMENT DE PREMIS. La Secció d'Esports de Muntanya del
Centre Excursionista de Cataltmya ens

comunica que lacte del repartiment
oremis de les curses d'esquís de la darrera temporada, que s'havia anunciat Per
al dissabte vment. dia O, ha estat
ajornat, i que oportunament es taré pública la data de la seva celebrad& la
qual tiara, lloc a mitjan present mes
de juny.

Nata cid
DEL CLUB DE NATACIO ATLETIC. - Segueixen en aquest Club
les mateixes condicione per a l'ingrés
de socis, o sigui cense pagar quota d'entrada. Les onotes estan dividirles en tres
categories de dues, quatre i sis pessetes. El Consell Directiu del Club de Natació Atlètic es templan a participar a
les senr er etes nue desitgin ingressar en
la seva Secció Femenina, que s'han d'aprevean, car com que la caburla is limitada, dintre de pocs clics baila de
suspendre les admissions per haver arrihat a la xara maxima. Les quotes
mensual% d'aquesta secció són de dires i
nutre pessetes.

Moto , rism e
LA II COPA AUTOMOBILISTA
DE BAECELONA
V GRAN PRIME MEYA RIN
Mucel . Lehoux eorrerl en* "Alfa
Romeo" de la "Scuderia Ferrari"
Una altra gran noticia per a la
cursa internacional d'automóbils que

Dijous,

'de juny 'de 934

ESPECTACLE
Teatros
TEATRE ROMEA

PUI3LI CINEMA
Ketualltate Mundial@
Vletwee - Etc.

••
-

Doeumontale
141 110 aoutinua

Butaca UNA PE5111111

organitza, per al 17 de jutty, al cirTelefeA INS1
cuit de afontjuit, la Penya Rin.
Cernpanyle Nerrero-Bardom
•••nn••nn•nn•n•nn••••n•n•n•••n•n••••••n•••nn•n••
Es tracta de la participació de MarA les s'ao 1 a les 10'13: 58 1 34 recel Lehoux, el gran corredor francés, pmeitntaolone de LA EIARQUESONA. L'oCINEMA
per la seva grhela I la cesa
l'audàcia mestrívola del qual en la lace l'any.
GONSIKILS. •etre • entan.. 1 Aries•
e rpretar: 16. 50.000 espectadors bu procursa de l'any passat fou ja tan admi- Int
clamen. /tema, divendres, clissabte,
HUILIPED DESCONOCIDO, per
rada. Lehoux, que va quedar molt sa- menee 1 sempre, a les 330 1 a les 1015:
Lude Engasta (nomas a 11 tarda).
tisfet de l'organització de Penya Rin, LA MARQUESONA.
EL FLAUTISTA De HAMELIN dl Polvos,. ALIAS LA CONDESA, per
i que declara que li plau molt el cirAllson 5. Ripworth,
cuit de Montjuic perque posa a prora
la qualitat del conductor, ha Migres
GUERRA
DE VALSES
sat a la "Scuderia Ferrari", i aquesta
per Renala lluiler u Willy Fritsch
TEATRE NOVETATS
Iba ja escollit en principi i com a bon
Illempanyla I pso. 1.1.U111 CALVO
coneixedor del circuit per a formar
part de l'equip que ha de represenTarda. van. Gran matinée de merla.
lieposlci0 de la prerlosa opPrela
tar-la a Barcelona. Lehoux aquest
any corred, dones, a Montjuic, porLa
Princesa del Dólar
tant un deis novissims "Alfa Romeo"
per Teresina Planes, Rirard Mayral,
FEMINA
que la dita "Scuderia" ha adquirir en
TrInI Avelli, Dolors VIla. ele.. debntent el tenor ccirrile Redel? Blanco.
exclusiva, i que fins ara han demosAvul 1 cada dia, a les 4 1 e tarda
L'emlnent estrella mundial
trat ésser, dintre els mis ràpids, els
I 10 cit , amb extraoritnari
mis segurs motors dels que prenen
Part en les més importants provee
1
amas les sexos meravelio s es eres.
internacionals.
dom. NII, a les Sea. l'exnas diarl
Amb les modificacions que es vinen realitzant al circuit de alontjuic,
LA CHULAPONA
No deixeu te veure-la
que hom creu milloraran les seres
per t'arquea AntolInos, Alonso. Ruiz
possibilitats de rapidesa en un quinze
Paris, Tejada. Baraja. Royo, etc. La
genial 1 admirada
per cent almenys respecte a l'any
passat, i amb el seu nou cotxe, LeRAQUEL MELLER
houx sortiré, dones, a la cursa de
emb et seo evens 1 dencat reperiorl.
Denla. tarda: LA CHULAPONA I RAPenya Rin com un altre deis grans
QUEL MELLER. Niti LA PRINCESA
favorits, i per aquesta causa i per les
DEL DOLAR 1 1,xlinia
característiques emocionare de les
RAQUEL MELLER
seres actuacions, la sera inscripció ha
Despatx a comptadorla
d'ésser rebuda amb veritable entusiasme.
Aquest és el primer nom que pot
Tarda. 4 . 30. I mi, 945. El pro g rand mes
avançar -Se dels tres que segurament
atractlu de Barcelona. Molleta 1 falbaisos.
enviara la "Scuderia Ferrad - , la qual
Unan ilarvey en
fara pública, dintre de pocs dies, els
YO SOY SUSANA
TEATRE BARCELONA
altres dos, un cop comprovada la seva
Oírme Boni I multe Refine en
forma en les curses que han de córner
cornpanyle 441 Teatro Marta babel
abans de la de Penya Rin.
de Madrid
NO SEAS CELOSA
El nom de Marcel Lehoux és tota
DiUuns vinert MARIA. per .,,nnabells,
BABADO DE JUERGA
una magnifica garantia de la qualitat
Avul, dijon s , tarda. a un G nus e
dels representante de Ferrar:, per,...)
el ., 1 nit, a un quart cl'ortze, gran
encara, pel fet d'ésser la II Copa
talt cómic de le romeral, de
Barcelona la segona prova de ha ternMuñoz Ceca
porada de cotxes de la noca fórmula
SPLENDID
internacional 1 934-35-3 6 (amb excepCensen da Cont. 5 17 • Teléf. $01115
ció de la de Montecarlo, les altres
magnalc programa:
curses celebrades fine ara han estar
La divertida comedia
Dama. divendres, lardo t nIt:
EL FAVORITO DEI. REGIMIENTO
de
encara
de
fórmula
lliure
com
les
de
desapariciú
Horn pot notar la
per Oscar Karlweis
es pot confiar plenaEl gran film 51. te. M., en espanyol,
LA EME
Sharkey i de Scluneling. Quant a la Fany passat),
els altres dos pilote que
de Paulino, cal tenir en cornpte que ment que
SU ULTIMA NOCHE
han d'ésser companys de Lehoux seja fa temps que els americans el con- ran també de d'asee excepcional.
per Ernesto Vileses. :Merla Alba I luan
sideren jora de combat. Ca/ igualde Landa
LA N1AERA í cirbutxos sonors)
ment observar que les classificacions
La gran superproducció Ufa
que fa aquest diari tendeixen menys
Una aventura nupcial
a establir la vaina dels boxadors que
TEATRE
per cale de Nary 1 Luden Baroux
hi són Melosos que a determinar Ilurs
El. ME3 FRESC DE BARCELONA
LA VOLTA A ITALIA
possibilitats d'esdevenir campions del
Esplendld liest prolusam•nt
món.
Cla. de Parlotee del Romea, de Madrid
LA XIV ETAPA ES GUANYADA
Director: Viceno Maurl
Olympia Ring no reemprendrä les
.1•n••••••n••n•••••n•••n••n••n••••••111.•n
PER
GUERRA
CONTRA
EL
Avul,
tarda, a les 515. 1 mi, a les 1015
seves activitats fins a la setmana
RELLOTGE, I RECUPERA
CINE RAMBLAS
entrant. - Déient dies entera que
LAURA
PINILLOS
Rambla del Contra. 3S - Tale. 15878
EL CAP DE LA CLASOlympia Ring reemprendria les seres
MAURI - ALADY - LEPE
Ovni. COIMA 1 REVISTA
activitats avui, dimecres. Ara be,
SIFICACIO GENERAL
EL MANCEBO Ot BOTICA, deliciosa
1A1 Pueblo! Al Pueblo!
detalle d'organització han obligat a
contedia, per Flora°
l'etapa
Ferra,
6.
S'ha
disputat
Ti ea lores de halla continua. Denla. !arde
ajornar vuit dies aquesta reobertura.
NOCHE
TRAS NOCHE
sobre
un
recoria
Volta.
catorzena
de
a
les
515..
Butaques
a
I
pta.:
general,
Els propòsits daquests organitzadors
en espanyol, per George Raft, Cons000 pessetes: LAS TENTACIONES. No.
lance Cummings. ',','inne Gibson 1
és posar en planta una reunió, que regut de 62 quilòmetres 500 metres
a les 1015:
Mac West
tindria lloc el dirnecres de la setmana contra rellotge.
¡AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO!
(s.essio continua)
La sortida lea estat donada a BoAcial, csirena de la resIsla
entrant al local de la Ronda de Sant
lonya
a
les
dues
de
la
tarda,
amb
LAS CHICAS DEL RING
Pau, a base del matx de Campionat
Mes le 200 representarlo. a Madrid
d'Espanya dels pesos mosca entre intervals de dos minuts.
anab insuperable exit
Fet el recompte del temps emprat
Ortega, campió, i Víctor Ferrand,
per cada corredor, s'Ira establert la
challenger.
segiient classificació de l'etapa:
SALÓ VICTORIA
Girones-Augier. - Prossegueixen 1. Guerra, en i h. 29 m. 34 5., a
PRINCIPAL PALACE Valencia. 285-2111 • l'oletea 711114
les negociacions per a celebrar a
a un promedi de 41 quilOrrictres
PALAU
DE
%VIII. 511005, tarda, a les 445, 1 nit, a
L'ESPECTACLE
zoo metres per hora.
Barcelona l'encontre válicl per al carodos quarts de deu:
Companyla de revistes do
pi . -mat d'Europa dele plomes entre 2. Olmo. en t h. 30 m. 39 S.
EL VAQUERO, cómica. per Charles Chasse
Gironès i Augier. Els empresario 3. Andretta, en t h. 31 m. 50 s.
MARGARITA CARBAJAL PRIMAVERA HELADA, dibulsos sonors
d'ad esperen d'un moment a l'altre
4. Salazar. en 1 h. 33 m. 9 5.
JUVENTUD AUDAZ
Asid, diJous, tau da, a les 5. matInee el.
la resposta a les proposicions que 5. Camu ss o, en t h. 33 m. 20 s.
traordinaria, I me a les 10'15, la revista per Franc Albertson. ¿une urde, Stirn
d'Insuperable tal'
Surnmerville I Louise Fazenda
tenen fetes al manager del francés. 6. Giacobbe, en 1 h. 33 m. 21 s.
7. Bertoni, en t h. 34 mir. 44 s.
Su Alteza la Vendedora
LAS MUJERES
Max Bulla, en t h. 35 na 7 s.
Jack Peterson recupera el 9.8. Ballisini,
delicada comtdia musical, versló tran,esa,
en t h. 35 m. 1 5 s.
DEL
ZODIACO
magna creació de Marie BeIl, Albert Pre•
Jean I Amena Bernard
Campionat d'Anglaterra 10. Piernontessi, en t h. 35 ut . 16 s.
per la supervedette
11. Sierouski, en f It. 35 m. 28 s.
dels pesos forts, en batre Després craque<ta etapa ha recu- MARGARITA CARBAJAL
CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
el primer llot de la classificació
Len Harvey per abandona- perat
Guerra, la qua l queda establerta corn 10 bel/lasImes tiple* - 40 Palace Cielo
FastuosIssima
presentació. Erit mal iguasegueix:
ment en dotze represes
la!. Dema, ti uniones, mi, a les 10'15, 1
t. Guerra, en 9 2 in. 21 m. 16 s.
cada da:
CAPITOL: 4 tarda 1 1O nit. "Los conqulslar/ores", Ann Harding / Rtchard
Una multitud que hom calcula en 70
LA8 MUJERES DEL ZODIACO
2. Caminen, en 92 h. 22 m. 4 s.
Dlbuixos i Còmiques. - CATALUNYA:
6 80 mil persones, va assistir dilluns
3. Cazzulani, en 92 h. 26 m. 1 2 5.
larda 1 10 alt, "Cl numero 12" 1 -Aves sin
l'Estadi de White City per presenciar
t6
rumbo",
en espanyo!. Irusta - Fugazot•De9
S.
4. Olmo, en 2 h. 26 m.
mare. Chnuca 1 Documental. KURSAAL:
l'encontre entre Len Harvev, cainnió
Avui es corred l'etapa Ferrara4
1) mi. - Hay mujeres ast''
tarda
I
d'Anglaterra dele pesos forte. i Jack Trieste, amb un recorregut total de TEATRE POLIORAMA UnIcarnent9'3
tarda). "Calamidad con 50er.
le", I "El rey de itt plata". - PATHE PAPetersen, el seu challenger, ensems que 284 quilòmetre.
Companyia XIRGU - BORRAS
LACE: Continua 4 tarda, "Porque te
antic campió. Entre el públic h havia
quiero", -Un disparo al amanecer" 1 "El
Avul, tarda a les 515, primera sessIO hitsar
el Princep de Gales, i el més granat de
negro", Conrad: Velde - EXCELd e l Teette Infantll d'Art: la comedia de SIOR: 4 tarda I 030 nIti -Yes, MIster
Per
l'aristocràcia i de l'esport anglesos.
magia. ori g inal de Jacinto ßenavenie, LA Brou . n" (unleament tarda), "Un disparo
oKeigotENTA.
p
rotagonista,
Margarida
Len Harvey havia conquerit el seu tíal amanecer" I "El húsar negro", Canen. Nil. a les 10'15: LA SIRENA VARA- raus Veldt. - MIRIA: 4 tarda 1 930 nit,
tol en batee pel novembre passat Jack HIPISME
DA. !lema. larda, a les 515: LA SIRENA "anny y los. carteros" (tlulcamont torPetersen. Aquest resultar va proouir
N15, fundó benéfica.
El Derby d'Epsom. - Tora l'acdas . "El cofre misterioso". en espanyol,
1 -Peregrinos". - GRAN TEATRE COMmolta sorpresa. car Harem', procedent tualitat política i financera ha quedat
TAL: Continua 315 larda, "anny chodel pes mitjä, en batre Petersen. no era avui suspesa, a causa del Derby d'Enreí-, • Muralla de oro" 1 -Peregrinos".
mes que un rnig fort.
MONUMENTAL: Continua 345 larda, -IA
som.
mujer desnuda", "India habla", explicaDesprés de la sera desfeta. Petersen
El Derby és la manifestació esda en eso:1113'ot 1 "Esclavos de la cierra"
emprengué una campanya, el resultat portiva més gran de l'any a AnglaI Noticiare - ROYAL: Continua 345 tarda: "La mujer desnuda", "Jinete relamde la qual fou tant o tnés brillant que ter ra.
pago" 1 -Esclavos de la tierra". • BOue
ara
li
ha
donat.
Boq
coronanient
el
Després de vint dies d'una secada
HEMIA I MORÓ: Continua 345 farda,
"EI resucitado". Boris Karloff. "Gente
xant a raí) d'una regada cada mes, de ve- rigorosa, el dia ha trencat
perseguida", en espanyne "Ese sinvergades cada quinze ches, Petersen ha anat A les vuit del rnati, quan fra començat
guenza de Moran" u Nonei , m . . IDEAL,
Cnnlinua 330 larda: "El sabor de la glo.
hatent successirament els millors Pe- l'exode cap a Epsom, queia una pluja
ria • ', "Nos divoretimos" i -El mayor
sos forte anglesos. Mentre dl es Iliu- molt fina. Centeuars de trens i miamor". - BALO COMTAL: continua 330
Tarda, a les quatre, 1 nit, a les del,
ray a a aquesta activitat, Len Harvey lers d'autocars i automòbils han sortit
tarda: "La revista de los novios" 1 -Las
REVISTA
PARAMOUNT,
COIRICA,
dos
nuerranitas". - RECREU: Continua
romania allunyat del ring. i es dedicava de Londres des de primores hores del
330 larda. -Implacable acusador", ..e.orka impressionar discos, car hom tonta mati. Semblava que la ciutat es buiDIBUIX011 1 LA MWER ACUSADA,
tan de celos" 1 "nos mujeres y un don
per Nancy Carroll I Cary Grant
que té una vetr magnifica.
Juan"
dava.
El combas de dilluns va mostrar molt
Les persones que per Hure ocupa86n filmo Paramount
aviat la superioritat de l'antic campió. cions no han pogut abandonar la ca.n••n•nn•••
Petersen intenté al primer round des- pital, entre elles molts ancians i dobordar el seu adversari, pm-6 malgrat el nes, formaven grups als jardins i pladomini que va obtenir, a la segona re- ces, on els altaveus donaren compte
presa s 'esforçà a boxar amb métode i de la manta de les curses de cavalls.
va tornar a dominar. En centinuar la Entre aquests grups, igual que a
EL TROPEZON
Ihuta, el domini de Petersen s'accenEpsom, circularen els "bookmakers"
( 1unt al Teatro Espany•1)
tua. Harvey, recordant-se que en el com- oficials
oficiosos,
els
quals
registraf
CABARET
- DANCING - ESTILISTA
bar anterior havia acnnseguit dominar
ren les apostes. Sobre els cavalls selle tarda, de 4 a 8. I n11. a los deu:
25
atraccions :: 50 tangulstea
Petersen obrint-li una tenida a una ce- que corrien a Epsom s:han jugat
Elissa Landi en la produce10 Vos
Esa defloltiu
Ila, intenté repetir la proesa. Però aques- xifres fantàstiques.
ANCELITA BASTONS - JUANITA VIENtS
ta cegada les coses Ii eixiren malament,
SUZY - DAISY
Epsom, 6. - Una multitud impres.Linb \\l amer Bader
car leni ell, a fi de compres. qui al tin- sionant Ita presenciat
THE-WILLI-STARS
les curses de
que round fou ferit a l'ull esquerre. caralls . Tan impressionants Cont l'esLa
del Jazz
A partir de la vuitena represa, la Huila
KADRA BAKER
esdevingué d'una gran violència, mentre pectacle de la multitud eren els parcs
d'automnbils i autocars.
Contumacid corrent: d'U palmee.
q ue el domini de Petersen era cada veHan pres part a la cursa dinou
Rada mis apremiant. Harvey fou ad-. cavalls.
cenit repetidament per l'arbitre, a causa
Ha arribat primer el cavall "Winddel seu joc ;Ilegal. Al 12 round. Len
A,111,I101,(91 1 e0gM . Ms &
or land", seguit a la distäncia d'una
Harvey es juga el tot pel tot. Arribé a elongitud
per "Easton". A la distancia .
EL DIFUNTO
dominar Quelcom, peró es retira al seu d'un cap venia a tercer lloc el cavall
Funciona cada dla, de 4 a 8 tarda 1 de
in a U30. Entrada al pare. NO eentims.
escó tan fatigat que, en anar a repren!
CRISTOPHER
BEAN
Funicular 1 cnt mS., 5 pta. Funicular tina
"Colombo".
dre el combat, els seus segens l'anaren
a tes dues
Mayer
Film
Metro
Goldwyn
l'esponja al ring, en senyal d'abandoI
BOXA
1 I dad, ,,,r.taerti;;zrol7la de l'inimi•
nament.
Victòria de Garcia Lluch. - PaEn la mateixa reunió, George Daly
GONZÁLEZ MARIN
renté Minus Baudry. per punts. I el rís, 6. - El boxador espanyol Garcia
VIES CRIN ARIES
jueu alemany Seelig va vancer l'anglès Lluch renté ahit* el francés Ries per
11Pnlä, estrena de
%talantes secretee
- Detectes genial,
UNA
NOCHE
EN
EL
CAIRO
decisió
arbitral, car fez' abandonar
Arxie Sexton, per un gran marge de
POLICLINICA RRRRR PIJOAN
el francés.
punts.
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-TEATRES
Laa peunicri.,
clagitzre,11:741.„. -Ta Tmaardai
r"crel. R-aquTeal"la:
r ; piartin: ce'lLas
Me deLa
• - Tarda: -La ceniclee
PrÍni ciptél
t Lals aSiiareo on.a v-"V121.".as mujeres
Romea. - Tarda 1 nit: "La MarqUescei

CINEMES
Actuailtato. - Reporta/gres d'actualitat
Anide/ea. - -Vivamos luce', en espan
" e arete que fue ayer" 1 "El bu
lóri", en Pspanyot
Arene.. - "Esclavos de la tierra",
caladores de las cumbres" 1 "E
gos inseparables".
A yinguda. - "ROuletaville arlsE
"Tres caballeros de trae": a m4s, I
larda: "Tres vidas de mujer".
Barcelona. - "Civismo", "alias la
"La novia universItarla".
• oac. - "El danubio azul" I "El
en e/ suelo", en eapanyol.
Bohemia. - "Se tea fugado un oreen"

de5.1." I

espanyol", "touctoes en venta" 1 -}1.,
las alturas".
Bohémia. - "El resucitado", "Gente
s., ,ruida" 1 "Ese sinvergüenza de
ran".
Broadway. - "Eclalr »ornar', "El
VIO' 1 -Do g a Francisqulta".
Catalunya. - "El mimen) 17" 1 s
sin rumbo".
Capital. - -Los conquistadores".
- "La mujer acusada".
Comedia. - "El paraíso del mal",
de/
1 "Al pie de la

rios

Comtal. - "Anny cboffer", "Murallu
oro" 1 "Peregrinos".
Dellcles. - "La flor de Haway" I
Diorama.
an mis canelo
r-f
ti érol iOiMma
D:LnvOi ''''‘a2-°1u i" Afli gir c hak ", en
camal. - "E/ hesped desconicido",
flautista de tiameliin". "altas la
Eacriee talOr.1 431 e vaRlsreosu'-.n. " (ütt
ment larda), "Un disparo al amarax
- El busar negro".
Entenoa. - "La casa de la dtscIrt
-FI crimen de/ siglo" 1 "La be
Fabritas
i'nl'oa.... "Te mnse ayer".
Fémina. - "La Reguera timadora".
Fregoli.-"Civismo". en espanyol.
dr, lo mejor a falla de un chico",
espanyol. 1 -Rancho dinamita".
Coya. - "LO que suenan las mulera
-Tres caballeros de trae" I "La roe
vellosa tragedia de Lourdes".
Iris. - -E/ agua en el suelo", "0
nulo
hl" u "El Jinete humee.
Ideal. - "El sabor de la gloria". ".
divorciamos" 1 'El mayor amor".
Kuraaal. - "Hay mujeres asf" (dul
ment tarda), "Calanudad con suer
I -El rey de la plata".
Laietana. - "El hombre Invisible", •
tia de Carlos" 1 -Conapallero".
Majliostic. - "Carlomagno". "Todo
coniena" I -La gran jugada".
Marina. - "Reina e/ amor". -Ha er
do un folO rafo" 1 "Gallipoll".
Mundial. - -Matricida 31", "Un y
en corte del rey Arturo", en re.

neres

g

LI

nyol.

Monumental. - "La mujer demuela.
"India habla", en espanyol, 5 "Ese'
vos do la tierra".

Mirla. - -anny y los carteros', tant

/non tarda>. "El corre misterioso",
espanyol. I "Peregrinos".
Baria. - -El rey de /a pista" 1 "Pb:
tas de Shanhal".
Parle. - -Yo soy Susana" 1 "No se
celosa".
Path6 Palace, - "Porque te quiero". •
disparo am amanecer" 1 "El lulsar
gro".

resucitado", "Gente per
guenza de Moran".
Publl cinema. - Reportatges trattuallt
Pedró. - "El

seguirla". en espanyo:, I « be sinver

Principal. - "El Danubio azul", t aguo en el suelo".

Rambles. - "Noche tras noche".
Re crea.
"implacable acusador", "eso

tall de celos", "Dos mujeres y un /-

Roya!. - "La mujer desnuda". "Ilse
relampago" 1 "Esclavos de la tierra".
Saló Victbria. - "Juventud aulas"
"S. A.
vendedora".
Saló Comtal. - "La revista de los e:
viso-' I "Las dos buerfanItas".
Bolsea Cinema. - "Juguetes de Hoce
wood", -Su debut en sociedad" I
tre dos esposas".
Splendid Cinema. - "El favorito elle
glmiento" "Su última noche" I

ia

avemura nupcial".

Smart Cinema. - -Entre /a espada

la pires u "Shbado de Juerga".
Talla. - "La consentIda". "Quer
cerveza" I -Hoy o nunca".
TPIOrdf. - neina el amor", "Se ?teces

un rival" 1 "Timbucloo".
Trianon.-"Civismo". en espanyol Pul
dy, lo mejor a falta de un chico'',
espanyol, t 'nuncIo dinamita".
urquinaona. - "El difunto CrIstoplt
Bean•.

Volea. - "Balo la luna" (musical). 't
que suenan las mujeres". "Silbado
Juerga"; a mes, a la tarda:
sonor el asesino".

unuinaona

MARICEL - PARK

"Ctre

XII.. - "Con ml Tartas Me basto" I
agua en el

Miele",

en

espanyol.

MUSIC-HALLS
appi

Warletats 1 MercedeS Plft.
BA-Ta-Clan. - Varietats, Bella Martí
ta 1 Emilla Domlngo.
Pompeya. - Varietats Paquita Do
c os o
Edén toman.

- Vartetats 1 Burlaba/

E
a!ambul. - Ethel Alderson,

SO, 1

DIVERSOS
Nelson Dore.. - Orquesto, eieertrl

Tbe liappt asa
sale Dore (Granja Rayall, - 10 C
noys.
Triana. - Tire cate flamenc dirlgl:
tepe
'Aen% . Hurtado.
Caaa U
Ubre. - Aval cada clla, Trio ds.
Hotel Alta, - Mol

sant.
Pept Hurtado,

Diversas

TE QUISE AYER

"r

trópico”

I cada ata, Tbe a

p T__Ls solóment
o fl ovE TA 'r
äENSACIONAL
Megni ic cronometre 5 1) 1

de buTxeco sense CRISTAL
ni SURES. Execte FUGAN
SOLID. Com xe prop000n
de l'enviem a lo( dTTP
contra reembors de
Ple s15 - De DOLSUA
preciós trodel Dtet25
...21 c000soelo
tot begud aquest
dur, Ono hø egra.rä

to

"

[ASA G I N [ BRA :niajii/sii42N
Totes les notes pregack“
han d'ésser trameses
atalà i abans de les not
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.

Les d'esports, a Barbarä,

