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Importad; manifestacions del President

cl. Madrid

ta reforman interior de le eintat

Cantó ha tornat L'actitud que pugui prendre la Una m'ida a la disciplina i a la Un turista a Barcelona
a caure al parany Generalitat causa enorme confiança per a defensar l'autonomia
l'any 1954
,

expeciacio

L'actitud del govern radical contra
Catalunya és tan insensata, que un hom
arriba a pensar que es inspirada pels
Madrid, 7. — Ahir a la nit, a darseus pitjors enemics s Que motiva la fó- rera hora, el senyor Anuden Hurbia incomprensible contra l'autonomia tado celebra una detinguda conferenque denuncien les escomeses daquests cia a/1lb el president del Consell de
dies? Que els passa a les dretes, quin Ministres. Avui al migdia ha confetermini fatal i temible els cal,. que no rencias per releían, extensament, amb
mirin prim a sacrificar el gocern Sam - el President de la Generalitat.
per? ¡Qui sels escapa de les mans que
Sha dit a les Corts que el presiels fa delirar com posseits? D'enea de la dent del Consell hacia conferencias
vigilia de la vista del recurs contra la telefónicament amb el general Batet
ilei de contractes de conreu del Parla- demanant-li la seva opinió sobre diment català, l'ofensiva contra l'autono- versos extremis. Sensbla que el genernia ha mes unes proporcions compara- ral Batet, segons sha dit, es troba
bles a la campanya diniärnies que "El disgustadissim.
A les Corta ha circulat aquesta tarDebate" inspirava arterament durant la
discussió de l'Estatut a les Constittrents. da el rumor que ja havia recaigut
amb la diferencia. Verb. que aleshores sentencia sobre el recurs presentat pel
eren le oposicions les que injuriaven i Goccrn sobre la Llei de Conreus proferien els sentiments mis delicats de mul g ada pel Parlament català. i que
Catalunya i ara l'instrument que molen aquesta tarda slavien reunit els poles dretes és el mateix govern de la nents per tal de redactar el text defiRepública. Era rúnica res p lendor que nitiu.
fa lt ava a la glória sinistra del partit radical.
Per si calia algun altre testimnni de
la inconcebible acciO empresa contra tot
el front de la catalanitat. el "overo ens
el china amb el nomenament del P resi
de la Comissi6 Mixta de Traspas--dent
SOS. nomenament ente és una i n1 POSiCi Ó i
-repte descaras contra Catalunya . La dimissió en bloc dels representants del go •
vern a l'ementada Comissió despees de fla
tres dies de la dimissió esnontania dr
I
l'ex-radical senyor Puig d'Asprer. de Is
presidencia de la Comissió. eguival o
confesar que es tracta de dimissions arrencades. Tots els dimitits per ordre suGinebra, 7. — La Conferencia interperior san persones de representació que
ocupen arrees polítics designats rel Ma - nacional del treball h0 continuas avei
teix govern. Calia gent més decidida a l'estudi del problema de la reducció
trepitjar la Constistició i l'Estatut i a les hores de ceban.
Per 71 vots Contra 21 tia estas aunimpossibilitar el tras näs dels set-seis que
manca traspassar Encara no sabem nui dat que s'adopti com a base de discussón aquests voluntaris. veré, saberla que sió l'informe blau i el projecte de conel gaseen ja ha mamertas president. Cal te- vena preparat Per l'Oficina respecte a la
reducció de les hores de trehall.
mir present que la Comissió sempre shavia
Aquest document serä examinas pel
nomenat el president ella mateixa, dacord amb els discrets sugg,eriments del Comité encarregat d'informar sobre la
govern. Ara s'ha passat pel damunt da- qüestió.
Ha dit que podia parlar amb sota
ortest formulisme que feia honor al govern i a la Comissió, i el senyor Sato- henar del pensament del govern capaper ha designat president.desnres de des- nyol respecte a la reducció de les hores
tituir els vocals que representaven el go- de treball. nube que de tothom és enmern. Hi vol homes que semixixin
neguda 'quina ha esas l'actitud del geshe l'Estas — ha dit — i ja saben erca vern de la República en relació amb
'ni ha darrera d'aquestes paratrles, que Sta problemes de treball, els Convenis
sén una amenaea i un afront a Catalu- i les recomanacions elaborades a Ginya. Per a ell 1 per als qui el fat servir nebra.
d'estira-cordetes. servir minen- l'Estat vol
dir armilar l'Estatut El fet de la radiodifusió és massa eloqüent parqué puguem dubtar de la declaració de
guerra.
Ualtre dia dèiem que els que de
Catalunya estant han preparat l'ofensica que patim, no trigarien gaire
a avergonyir-sen. Avui diem que no
passaran tres mesas que no siguin ells
els que se n'arrenCaran eis cabells. El
senyor Cambó ha tingut un altre dels
seus funestos errors. S'imaginava que
l'instar la presentació del recurs no

La Conferència Internacional del Treball

El delegat espanyol
l'actitud del
seu Oovern

Aqueas matí no han pogut reunir-se
per faltar alguna vocals.

DECLARACIONS DEL SENYOR
LLUIII
El senyor Lluhi ha fet a un periodista madrileny les següents declaracions:
—El Parlament catalé hacia de resoldre el problema deis arrendaments.

Una característica peculiar de Cata-

lunya són els contractes de rabassa
morta i el de parceria. La Ilei assenta, cont a punt fonamental, el dret de
renisió de contractes, que s'atorga a
tots els arrendataris, a l'objecte d'ajustar-ho tot a una renda justa, que
no sera mai superior al migue per
cent. La llei, a pesar dels evidents benelicis que lisa per al conreador, és
socialment conservadora. La llei la
desitja la totalitat de Catalunya, com
ho peona el fet que es dictä abans
de ier-se les eleccions municipals, que
tan extraordinari triomf significaren
per a les esquerres.
Recentment. d'una manera pública,
ea una conferencia que vaig pronunciar a Barcelona, vaig sostenir el principi de Jovellanos quan aNudia que
es norma de bon govern tendir que
es confongui la funció de propietaris amb la de conreadors. El
testimoni de J avellanos no és per a
produir una alarma excessiva, pera el
principi que liza té, en efecte, un
gran contingut revolucionan, al qual
nosaltres harem de subordinar-nos.
Aquesta idea té a Catalunya caràcter
de pesombre. Una 'larga tradicia, frenada sempre, acredita aquest des‘g de
la terra que tenen els nostres tabas
saires. La servim perqué és postulat
fonamental nostre i perque, bornes dennicrates, no poden negar-nos a alió
que es unánime imposicin, clararnent
e,xpressada pel noble catalä. Pensern
que no hi ha home lliure si no és
propietari. 1 aquest pr'ncipi, establert
per als camperols. ha de tenir, i les
tindrä, les seres repercussions en el
proletariat industrial. La Ilei de ' conreus elaborada per nosaltres podrà
forjar, en un periode eurt— den anys,
potser-, 'satis •seixanta• mil propietaria. La República i l'Estatut hauran
Complert Ilavors la seva missió.
1 . aquí hi ha la dificultat, precisament. Complim una exigencia genninament republicana i auténticament catalanista. Perque la complim
i perque la servim trobem aquestes
dificultats i sorgeixen a q u est s obstaeles. Ningú no ignora que el régim
té a Catalunya arrels vigorases i fortes, davant les quals saturen els desvaris i les ambicions restauradores.
Ningú no ignora tampoc que aquesta llei ve a emparar la massa republicana de Catalunya, la mes fervorosament republicana, la que ho fari
tot perquè a Espanya subsisteixi la
República. ¡Es aquest el moment de
donar satisfacció als anhels republicans? Per nosaltres ho és sempre;
però comprenem bé que la riostra
plenitud republicana no té ara — em
refereixo a l'aparença externa— analogia • a la resta del país. Catalunya de
republicana ho és en tota la seva estructura i en rota la seva entranya,
i la llei de conreus, instrument remablieb essencial, est b empapada d'alta
que és desig històric al nostre país.

podia tenir smb conseqüencies electorals favorables per a la Lliga, i obcecas amb aquesta deja no veta en el
parany on es ficava. Ara torna a
trobar-se agafat amb una de les seves desventurades habilitats. Quan ha
estas llora de veure el recurs, les
dretes i els radicals s'han llançat de
cap i volta contra l'Estatut. Mentre
el senyor Camba i la Lliga tenien les
malas agafades sota la llosa del recurs,
¿com podria fer-se la unió dels partits
catalana en defensa de l'Estatut amenaçat? Era l'hora d'enfonsar el tascó
en la política catalana, sense por a Lleó Jouhaux, que ha defensat la
semana de quaranta hores a la
cap reacció perillosa. I el Govern
C. I. del Treball
Samper ha portat tan Iluny la sena
taína anticatalana que s'ha permès fer
El meu país—ha dit—figura en el
una pirueta que és un escarni. La llei
de contractes de conreu és anticons- quadre d'honor de l'O fi cina internaciotitucional de cap a cap; pera per a nal del Treball, amb 31 ratificacions.
fer mes irrisbria la jugada, el TribuS'ha referit a la crida feta als reprenal de Garanties reconeixerà a la Ge- sentants governamentals i ha dit que
neralitat la facultas de portar un re- mal Espanya no podia romandre in tigistre dels contractes. Heu-vos aci a ferent davant un requeriment d'aquesta
que queda reduida la potestat legisla- naturalesa.
tiva del Parament de Catalunya. s Es
Sha dit que els representants
alca el que es proposava el senyor obrera se sentiran profundament ded'aquesta
•
Era
una
befa
Cambó?
fraudats si la seca celda a l'organismagnitud allò que esperava treure de me internacional de treball no troba
la seca defecciiir
la necessaria sunpatia; pero vull proQue faci el cor fort, que ara que clamar des daquesta tribunal que cal
ja ha començat l'ofensiva, gebetet a la evitar que a la decencia dels trebasena temible ingenuitat, d'alces decep- l l adora se sumi la decepció dels Escions pitjors l'esperen. Perque despees tata.
de tot atoes, eis conflictes del camp
A Espanya ha cridat l'atenció que
s'hauran empitjorat, i la dignitat de quan hem aprovat un conveni interCatalunya quedara ferida per mea nacional els nostres obrers es trabatemps. No és gaire lluny el dia que ven en condicions d'inferioritat resel senyor Camba invocara el catala- pecte als d : altres pulsos, que no marnisme cercant l'auxili que tantes ceal compás nostre des del punt
garles en la seca vida li ha fet sentir xaven
de vista de les ratificacions, i, natala inusió de la popularitat; les seces
l'Estas es trobava també en
ralment,
apeNacions, pera, seran en va; ni tindra les adhesions d'aquí ni el credit estas dinferioritat.
Si es fa una crida als nostres sendels dalla. De l'home que es deixa
agafar cotn un conill en la trampa que timents, cal que afirmerra, respecte a
quaranta
para per agafar els altres, fa de mal la qüestió de la setmana de
refiar-sen. El Govern Samper, mo- bares que examinem, que la solidarigut per les dretes, li ha tirat el Ilae tat s'inmosa 3nés que mal.
Despees (l'examinar detalladament
del :Trises i el condemnen a rosegar
l'os d'un èxit que no pairà. Men- e:s tres punts abordats pels oradors
que
l'han precedit en l'ús de la paranfeina,
veure
si
a
trestant, ells van per
enllesteixen d'un cap l'Estatut. Però la, ha terminal dient que el Gomera
s'erren; hauran inutilitzat la Lli- espanyol est à disposat a participar als
ga i el sea cap, però han vitalitzat treballs i discussió a base de l'iniorel catalanisme coto no es pensen i me blau de l'Oficina Internacional
han cohesionat totes les lomees cata- del Treball, i confia que es trobarä
lanistes republicanes que esperen els en tots la deguda collaboracin.
esdevenünents amb tanta serenitat
D'aquesta manera s'apartaran els
corn energia.
inconvenients per a les aprovacions
i ratificacions, ¡ es demostrara, d'una
1111011111Mille119111111111111111111111111111111111111N1 negada Per sempre, que l'Oficina .n.
ä:
i
teniacional del Trehall no és un lloc
A la pàgina 3:
on únicament es canvien impressions,
un lloc on els Estats, els seus
L'ESPANYA DE LERROUX sinó
productors i els seus treballadors es
per Roasend listes comprometen reciprocament a realitzar una labor a favor de tots i de
cada un.

Ahir al migdia, els periodistes que del nostre poble, i en conseqüència
fan informació a. la Generalitat de- ha d'estar amatent a la sena veu,
manaren ésser rebuts pel senyor Com- apartant-se de qualsevulla temptativa
panys. Una vegada estigueren a la de pertorbació i fins ofegant comprenPresidencia, el senyor Companys va sibles impulsos de protesta, per tal
que l'actitud que sigui necessària adopdir-los el seguent:
—He passat el talad —comencé. tar tingui la serenitat i la disciplina
dient— rebent diverses visites. Entre i per tant la força i la magnitud que
elles, he celebrat una conferencia amb reclamen la dignitat de Catalunya i
la legal i obligada defensa dels principis essencials de la República democrática."
Com heu vist —digné el senyor
Companys—en aquesta nota recaptem
la canija:lea del poble de Catalunya
i Ii expressem la seguretat que el
Govern vetllara per l'interés de la

nostra terra.
—iQuina actitud adoptarla la Generalitat — preguntàrem— cas que per
la votació adversa de determinat sector dei Tribunal de Garanties los declarada anticonstitucional la Llei de
Contractes de Caneen?
—No puc dir-vos res mis —respongué el President— que el que us
he dit en la nota.
—I si un top de força intentes
enderrocar la República a Espanya,
¿que faria la Generalitat pel que respecta a Catalunya?

per ANGEL
El viatger que no hagi estat a Barcelona de vint anys en aquesta part
quedara estranyarnent parat en arribarhi. Si és per mar que hi desembarca,
com la darrera cegada, la sena sorpresa sera extraordinaria. Només el
vell Hotel Mundial a una banda i el
monument a Colom al mig Ii recordaran l'indret, i, encara, el monument
temblara desconegut i canelas de lloc;
desconegut, enmig duna pega d'aigua
amb amples voreres al volt, i canviat
de lloc parqué Ii semblarà com si l'haguessin entregirat j portat mis cap a
mar. Si mira cap aquesta banda. vetara la mar, el port, s'entén, com homenatjat entre dues altes colurnnes enquadrant una ampla escalinata i dos

grans templets amb columnes i pilars
que donen al que desembarca en aquest
indret una sensació de benvinguda com
cap altra ciutat pot oferir.
Vista des d'aquest indret. la ciutat
apareix magnifira: A !p a dreta , el vell

FERRAN

treny despees a 3 0 metres, cosa que li
dema una magnifica perspectiva. Amunt,
amunt, entre grans edilicia quasi tots
acabats, el taxi el portara a una bella
plaça desconeguda. quadrangular, amb
jardins, a mà esquerra de la qual un
passatge porticat el portará a un bell
indret, tranquil i, enmig d'aquestes
grans vies modernes. pie d'evocacions
del passat. Enmig d'un bell jardi una
antiga construcció recordara al turista
altres visites: l'església románica de
Sant Pau. Es que l'han traslladada de
Noc? No: és allí mateix; només ha
estat posada en valor. Encara hi passa
per davant el vell canee de Sant Pau,
però ja no és el vell carrer, sinó una
ampla via que en una Neu corta va del
Parallel cap a la Rambla. ¡El seguirem o bi continuarem amunt per un
nou cartee continuació de l'Avinguda
del Portal de la Pau, que ens portaría
de dret pel carrer de Muntaner cap a
:a Bonanova? Seguim el carrer que

— Parlen de cap d'Estat —respongué el President—, i atoó prova que
el nerviosisme del carrer s'ha encomana t als periodistes de la GeneraEl President de la Generalitat
lisas. Torno a trarnetre-us —digné—
de Catalunya
al contingut de la nota de la qual hem
parlas en començar.
el conseller de Justicia, senyor Lluhi,
— c Es cert que aquesta nit s'han
que cont saben ha artihat aquest ma- efectuat
detencions de monärquics?
ti de Madrid. al'ha donat compte de
—Si. Es parlava dun pretes movíla situació politica a . la capital de la ment, i cont a mesura preventiva se
República i de diverses coses d'inten'han efectuat algunes.
rés, pera no noticiables.
Perú és evident —digné el senyor
Jo voldria _prosseguí— donar-vos Cornpans
5— que a Catalunya els eneuna nota, la qual us prego que per mies de la República no poden aixeevitar torçades interpretacions tesocan el cap. A Catalunya --acaba— els
Iliu textualnient:
republicans i els que acaten les ins"L'error persistent dels governants titucions republicanes es traben en
de la República contra l'autonomia
i al cure,.
de Catalunya l altres aspectes de de- llibertatsortida,
el corresponsal de "El
A la
fensa i seguretat de les institucions
a Barcelona deia:
republicanes —ca dir— ha • procluit en Debate"
Treinta
detenciones
de caverní—n ;
l'opini6 públ i ca catalana un nerviocolas esta noche!"
sisme que cal contenir.
—s I com é.p que v6s encara aneu
El Govern de Catalunya té la rescontestat.
ponsabilitat i l'honor de la direcció pel carrer?—li bou
I-4•••••4-1-,

d'un crim

El jutge senyor Montero
prova de justificar-lo. Surt
a escena el jutge senyor
Espinosa

El general Fernando Berenguer, que
fou assuainat abruus-d'abir a Her.
L'EUFORIA DEL DIPUTAT RAnatal (CruipCtscoa) , en circumatincies
DICAL SR. PALAU
misterios«
Aquesta sarda els periodistes han parles pels passadissos de la Cambra amb
el diputas radical per Tarragona senyor
Palau sobre les consegiiincies politiques
que poden derivar-se de la resolució que
semb l a hacer estat adoptada pel Tribua la
nal de Garanties Constitucionals en telació amh la Llei de Contractes de caneen a Catalunya, votada pel Parlament
catala
Ahir, als llocs on s'acostuma a parEl fall del Tribunal en contra de la lar de política, era molt comentada
decisió mantinguda per la Generalitat — la marejada politica que s'observa
Ita elit el senyor Palau — no pot sor- p er part dels elements catalanistes
prendre ningú que examini amb objec- q ue encara hi ha a La Lliga.
tivitat el problema constitucional plante
El descontentarnent observat Per
jat. Jo des del primer moment que vaig aquests elements, amb motiu de l'actetar coneixement que el Parlament ha titud observada per La Lliga en revotat la hei, vaig dir que s hav ia ex --via lució amb els conflictes entre Catacedit en les seves atribucions, determina- lunya i l'Estat central, era molt ostendament expressades per la ConstituciA sible. i hom deia que l'escissió dels
en la Ilei autònoma per a Catalunya El catalanistes que encara s'apleguen
propi senyor Hurtado ha vinglt a de- dins dels seu s rengles és imminent.
mostrar la inconsistencia del suposat
dret de la Generalitat a legislar sobre
matèries que són de l'exclusiva competencia del Parlament de la República,
des del moment en qué man i festa Que
hacia de prescindir el Tribunal de certs
a s pectes legals i amenacé amb actituds
violentes que es podrien adoptar per part
d'alguns elements interessats a que pros•
peri la Llei de Conreus ratalans.
que
(Segueix a la pag. 5 col. 1.)

¿ Una eseissiti
LlIga?

Pita Romero s'entrevista amb Pacelli

Sembla

El senyor Hurtado
arriba avui a
Barcelona
Avui. aquesta mau, en l'exprés de
Madrid, arriba a la nostra ciutat el
senyor Amadeu Hurtado. comissari
de Competencia de la Generalitat en
Is Llei de Contractes de Caneen.
Ei senvor Hurtado no arribara fins
avui. car h volgut observar de prop
les contingincies que s'han produit
ahans que el Tribunal de Garantie,
no emetés el seu fati.'

L ' empresonament
del Sr. GranierBarrera

Tedeschini

El jutjat número dotze, que és el
que instrueix la causa contra el conseller senyor Emili Granier- Barrera,
ha trames un ofici a la Generalitat,
adreçat a la Secció de Cinema de la
dita Corporació, peque certifiqui qui
sao els que van intervenir en la insPressió en disc del discurs del dit
conseller. a l'objecte d'efectuar diligencies d'ampliació encarrilades a saber si les responsabilitats derivades
de la causa que per injúries contra el
nresident del Consell de Ministres
instrueix aquell Jutjat contra el senyor Granice, arriben fins a alguna
persona mis.
Ahir van ésser cridats a declarar
els que van presenciar la diligencia
de conciliació, efectuada al Jutjat

Saat Pau del Caray
hotel (itn , ens referim e_ell peirarit, de
magnificencia), i mes enllä, passat el
Passeig de Colom, l'edifici del Govern
Militar i el vell del desaparegut Banc
de Barcelona, que tantea vicissituds ha
passat, i despees la Rambla. Perb a ma
esquerra, i en angle agut amb ella, una
altra rambla s'obre i es perd al Iluny.
Enmi g, entre les dues, un gran i hell
edifiei oficial. A mi esquerra, altres
edificis, vells, aquests, antics, apareguts
allI com per miracle. Són les velles
Drassanes ' alliberades de la servitud militar i amb les seves onze naus Migues, immenses, destinades, unes, a
Museu Naval: altres, a reunions públiques, a la celebració d'artes de tots els

matisos polítics.
El viatger agafa un taxi i enfila per
la nora avinguda amunt, que, començant amb una amplada igual a la Rambla de Santa Mónica (40 metres?, sea-

Catalunya al costat
de la Generalitat
Durant tot el dia d'ahir es nota
a la Generalitat el mateix moviment
que el dia anterior. A la Secretaria
de la Presidencia van rebre's incontables oferiments de particulars i
representants d'entitats. els quals es
posaren a dis posició de la Generalitat.
El nombre de lletres. telefonemes
i telegrarnes rebuts d'arreu de Catalunya, adherint-se a la política s egui
Generalitat i posant-se a-daperl
disnosició d'aquesta, fou enorme.
A totes les d e-pendencies de la casa
regnava una activitat extraordinaria i
l'entusiasme que hont podia observar
entre la g entada que concorregué al
Palau, era idéntica al dels primers
dies de la proclarnacia de la Repú-

El jutge, senyor Manuel Montero,
va dir, referint-se a la nota de la Comissió de envero de l'Ajuntament que
va ésser publicada als diaris del matí
d'ahir , que abans de procedir contra
el senyor Granier hacia estudiat el seu
cas. i que, segons estableix la hei, un blica.
conseller ha d'ésser jutjat per un tribunal compost de set rnagistrats,
sentare i quan el delicte tingui caràcter polític.
A mis, el suman, vi passar al Jutjat el dia 15 de rnai g , que és la data
amb la qual el fiscal va p resentar la
querella. A comptar d'aquest dia
s'han efectuat diligencies sense inter•
ranció, toses elles relacionades anda
la querella esmentada. Quant a la
citad& va dir q ue calia fe r constar
une a les tres de la tarda del dia
ahans de la detenció del senyor Gesniem havia estat tramesa al seu do-

micili.
Al deranat dels jutjats es va cele
ahir el sorteig de la querella-bra
serà reemplaçat
presentada pel senyor Lerroux contra
Ciutat del Vatica, 7. — L'entrevista ha
el senyor Granier. La sena instruccie,
del ministre d'Estas espanyol, senyor
corres p ost al Jutjat número quinPita Romero, amb el cardenal secre- ar. El jutge és el censor Espinosa.
tari d'Estat, monsenyor Pacelli, que El senyor Espinosa ja es conegut
alta celebras aquest mati, ha durat dels nostres lectors, per hacer ordeuns vint rninuts i ha estas molt cor- nas la llibertat dels feixistes de la
dial.
"Pefia Nos y Ego". al matriz temps
Es encara. massa aviat per preveu- q ue empresonava dos noticies de la
missió
del
la
desenrotllarb
re com es
Generalitat per haver, durant la passenyor Pita Romero. perb és evident saria
vaga, causat involuntariament
que la Santa Seu té el major desig
desnerfectes de noca importancia als
d'arribar a un acord.
Ciutat del Vaticà, 7. — Segons ru- tramvies q ue conduien.
moro que circulen, monsenyor Teles_ Ahir. ultra una representació de LA
chini, nunci apostalic a Madrid, sera PUBLICITAT i diputats del Parladesignat aviat cardenal i substituit en
el van visitar molts corel set: actual càrrec per monsenyor ment Catalä,
religjonaria seas.
Mirara n'inri apostólic a BruIeHes.

stop escolar Collas»
!savia estat de Sant Pau. ampla,
tan plena de vida, o mis, que l'encaixonat antecessor. Si tirem cap al Paimmediatament, a ma esquerra,
ens trobarem amb una bella plata amb
grans edificis en amfiteatre al fans
per enquadrar el jardi que fa de catifa
acula la sera pélouse, i &uta ambient
amb els seus arbres a l'esglesia de
Sant Pan, el mis vell monument rotnänie de la nostra ciutat 'que abans es
perdia en un rece), sota el nivell

carrer, i amagat darrera parets i reixes, com desat en un arrnari — pitjor
hacia estat quan servia de caserna —,
i ara lluu enmig d'un jardi que li fa
un clos de silenci enmig del brogit del
trafic, on les mares esperen que els Infants surtin del Crup Escolar Collas.
ser i Gil.
Tornen, enrera cap a la Rambla.
Aquella perspectiva encaixonada del vea
carrer ha desaparegut per sempre;
l'ampla via de 20 metres ens mastra al
fons, en corbar-se cap a l'esquerra, el
gran edifici del Liceti, que trabem
Ist i dignificas, amb una facana postes
rior que denla a una plaça on poden
estacionar-se ara els cotxes en dies de
funci& evitant aquelles llargues cues
d'automòbils per la Rambla i carrer
la Unió.

I arribem a la Rambla. Amunt, la
Rambla de les Flors fa veiem molt mes
ampla. Han desaparegut aquelles cases
innobles a banda i banda, construccions que si no bague estat per la betiga haurien estat purament i simplement barraques. Ha desanareeut Samba
aquella reconada de la Virreina. qua
ara. ennoblida, linche davant de l'església de Betlem, en un eixamplament
del carrer del Carme, i a l'altra banda
el Palau Moia amb els nous pòrtics
que el posen en valor i faciliten el trän.
sit dels vianants.
(Segueir a la hia. 6, col. 3)
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ducci6 de "El poble gris", que va
Ion per a la "Grande Revue'.
Servei Meteorològic
Altrament, l'obta de Gustau
les, com tota la seva noble existen.
de Catalunya
cia, Os amerada d'un sentit de catas
ocuparle. constant la idea que la con- lanitat que ens demostra la perlaA LA UNIVERSITAT
'letrilla que mformi sobre la siIIENERALITAT
questa no era un vincul dadquisició tendia de l'accent etnic a través da
AUTONOMA
IIITUAGO GENERAL 117110SPIRICA
tuació legal en relació amb l'ASo
DIA
internacional.
lotes les èpoques i de totes les deMORAS
DOL
D'EUROPA A LES 7
—
clon
En canvi, si nosaltres examinem la rnarracions politiques.
7 DE Surs7 DI 1994
Conferència
Coneallerla de Governaold. — juntament de la concessió adjudi
construcció,
nostra História veurern que les no,
del Dr. Josep Quere Molare.
II Conseller de Governació con- dicada per a la
Lee balite. presiden que oto darun
tren grandeses les reduiren les coni explotad() de columnes
eme dios produiran plugo* I temtinua matan. Ahir el visitaren
professor
Quero,
El
doctor
Josep
fici
questes.
pomos • la PeninsUl• iberIca, a
PER A AVUI
de Dret internacional a la Universitat
el delegat d'Ordre Públic de Gi- anunciadores a la via publica.
fan
Fringa I a Reg la, aseden ImportanAquest genero intent de Bolívar
ele, I en conseqUbnala V tomos he
Autónoma, dona una conferencia din- no tingué estat. fins més endavant,
Sal
rona. aenyor Prunes; l'alcalde de
La Medalla de la Ciutat a Pau
Acedera:a d'Higiene de Catalu.
mIllorat, perb d'out a le manca de
per
l'Asaotre
del
Mete
organitzat
fa
Manresa 1 un metge d'aquella Casals. — Assenyalar el dia
vente abunden lea bolree I encara
quan els Estats Units nord-arnericana nya. — A les io, aessió científica. en
ciacié,
Univeraitiria
Catalana
pro
So-ad
e
probable
le
formuló
d'algun
s
ie
recolliren el seu esperit i es terca capciutat, amic particular seu.
del mes que sutil, al ~tí, per a
tompoettea local..
cietat de Nacions, sobre les idees de davanters del Panamericanisme, i co- la qual es presentaran els temes seurs
La zona do mal tomas, smb plunao i cooperació internacional com a mençaren la bérie de Congressos pan- güents: Dr. Palomar de U Torre:
Butlletf Oficial de la Genera- fer lliurament al mestre Paf!
ses, compran actualment les Illes
-Manca d'higiene industrial"; &vise.
precedent històric de la Societat
grItnIgueo, Pateo. Calaos 1 Autor»
1 tat. En el seu número d'ahir Casals de la Medalla de la Clutat
tren
americans des del 184 amb la tenimintral.
les Nacions. La conferencia versa so- dencia dominant crestablir una unitat Candi Llimargas: "Suggeriment del
i inaugurar la placa del carrer
n'a
publica el següent sumari:
que en podriem anornenar sifó de l'inbre el tema: "Els precedents ameri- americana.
tat
Preeidencia: Llei atorgant una que p o rta el seti nona i cedir el
vornal", i la doctora Quadres Bordes:
cans".
Palau
'Nacional
de
Monljuic
el
El
Panamericanisme
seria,
doncs,
pensió a la senyora vidua de
"Medicina
social.
L'abort".
el
distingit
professor
diUTAT DEL 88888
Començä
I. I
un del; precedents de la Societat de
l'honorable Francesa Maciti. pri- dia 17 a la nit per a celebrar-hi
A CATALUNYA. A Las vurr.
vidint els antecedents americans de Nacions, però d'un altre ordre, que
Corderencia Club. — A les 19, con.
mer President de la Generalitat un cancera popnae w de rmisica
la Societat de les Nacions en dos és radministratiu. I es vea aquesta ierercia de Gustau Violet sobre "La
Domine Den tornos, amb col sed,
a
de compositors catalans per l'Ora les comarque. de Llelda I a gran
graos grups: els ibèrics, o sigui, els influencia en els aspectes humanita- vor-_ imperieuse de !a nace".
restaurada.
la
part de Tarragona, I nuvolde I bolde l'Arnerica espanyola, i els angle- ria i de servei de diatint caire que
Governació: Decrel en virtut questra Pau Casals, a benefici
cele
rde • lee do Raroelone
Ateneu Popular de Onda (SalmeLee ma g ines precIpmacione han
sos de l'America del Nord. El pro- té la Soc¡etat de Nacions.
nt
del qual l'honorable President de la Untas dinvalidesa del Sinren, rl,. — A les m'ya conferencia
eatat de 33 litros per mitre quadrat
pòsit de l'orador és parlar dels priCd .
de la Generalitat, en funcione dical Musical *le Catalunya.
Ara bé: es pregunta l'orador: jet pública per l'escriptor Julia G. Gora Clown*, 28 • N'irle I 7 a Ribee.
Trias
mers.
tota
regada
que
el
doctor
at
Panamericanisme és un element que
de Conseller de Governacia, preContra la pornografia als
de Bes acabará aqueet corcel parlant Ola de suprimir o pel contrari se ki n. sobre el tema "Literatura bur(I.ta observarla.' (lb lempo a
cae
senta al Parlament un projecte quioscos. — Encarregar el congesa i literatura proletaria".
p arcelen, a les tet, van a la cap •
sobre els segons.
ni
l'ha
d'ajudar?
de Hei relatiu a la creada) i es- seller-regidor d'Ingressos, Descalera te la primera oisouial
Els qui hagin segun amb assiduiCasal laria (Pesseig del Triomf,
lié
El fet viu del Panamericanismo que
I ruct uracici d'una plant illa de peses i Patriniont que apliqui
tat aquest carnet n'hauran adonat
núm.
5
0).
—
A
22,
"L'obren
i
.
le
el ecu Codi de Dret Interlee preocupacions que han reguat sem- predueix privat
personal especialitzat afecta al amb tot rigor l'actual del darrer
sti
i treballa ara per !a problemes eociala", conferencia per
pre per la colaaboració entre Estala. nacional
nyer , atuir bou complimentat
Parc Mabil de la Cornissaria go- P.e consistorial de retirar la
ade
codificació del Dret internacional PU- Agusti Vi/aloana.
I aquesta preocupació apareix Sem- blic Amerieä, és a dir. existeix de fet
la Junta de l'Associació de Co
nera/ d'Ordre Públic.
-use
Societas Catalana d'Urologia. — A
concessib, en merits de les chaupre preciaament perque la cultura
inerciants Detallistes en Pertu
tuz
Ordre nomenant dotzc con- sules d'aquesta, als concessioel podem considerar in- les 22, se5sió ord j nária, en la gola
d'Occident esta encaminada a la guer- i de dret, no
ent
amb nosaltres.
meria,
la
qual
Ii
len
Ilinrainen
compatible
ductors de vehicles mecianics de
seran
presentades les següents comora, trobant-se com un dels seas facnaris de quioscos de periadies
ere
Cert és que hi ha intereesos uni- nicacions: Dr. Serrallach i Julia:
d'un donatiu de 1.000 pessetes tors principals el capital:eme.
la Comissaria general d'Ordre que venguessin publicacions de
eir
pena arui per avui hein de "Quiste serhe únic de ronvó", doctor
per tal de celebrar l'exit de I;
Públic.
Ara lié; es pregunta l'orador: ¿és versah,
earäcter portiog.refic.
en
compte
que
per
un
cantó
tenir
Puigverd:
"Un
Cas
de
tuberculoai
rei
Setmana de la Perfunieria, eele
possible una transformació d'aquest
Econamia i Agricultura (Dinr
priven els interesses europeas i per cal doble". Junta general ordinaria:
uccident en idees imoerials, pena de altre
Altres acorde. — Passar a la
'ara da recen tiiuc n t
recci6 general d'Administrad()
els interesaos americana.
elecció de nous carrecs.
i collaboracia?
Local): Reeoluci6 namenant les correepanent Comissió consistoLa
Societat
de
les
Nacions.
obra
re_
El senyor alcalde ha destinar pacifisme
a.
Una linia clara que hi apareja semUnió Excursionista de Catalunye
persones que han de formar rial, parque aquesta l'elevi al
la quantitat al Confite d'Assis- pre és la de l'estorg anieriCä. No cal presentada per un teóric que no hi
rna
(Riego, 2, principal). — A ies 22.
part, com a %wats. de cada un Ple, la proposta d'adjudicacjó en
C.
lencia 3luiiicipal, 1 lia tingut per oblidar mai, pecó, referent a aquesta pagué veure representat el seu poble, conferencia amb
projeccions, a carree
no
es
avui
encara
la
seva
obra.
Sima
J.
dels Jurats d'Exaccions Locals arrendament i en mérit s de les
; l is generosos visilauls paraules pregunta, que el pensament cuenca
de F. Maspons i Anglasell, sobre el
d'encoratjar
per
tant
tot
moviment
Que clan de constituir en com- subliastes celebrades de diversos
ja
lue
l'europea.
de
.le regraciament i de cordialital, es un reilex
tema - Cami excursionista de Barco.
Panamericanista
i
procurar
que
nospliment de la Llei del Parlament quioscos per a la venda de petui norn propi, de l'Ajuntament i l'America llatina is un reflex d'Es- abres portem endavant el 1105tre 010- Punaa
de Catalunya de 23 de mare riadics.
de la cinta( de Bareelaria, tigre f panya com la del Nord ho és d'An- vintent Paneuropeu, per tal de proglaterra. No obstant i aixh, els pobles
proppaseat.
Resolució d'una consulta reta_
maltissim aquest danatin.
que la Històriapolitica nostra
arnericans seit dealliguen politicament curar
(Comissaria general d'Ordre tiva a l'aplicad() de les tirriasigui la histbria politica entre canper
la
guerra.
després
d'una
lluita
loPer
la
present,
Cltaoló.
—
Públic): Resolució del concurs !lances corresponents en les hintinents.
l'Ajulitainent de Barcelona cita namental amb els andes dominadors.
Una gran ovació recolli les darreres
per a !'adquisició de tres mil lallarions efectuades als quiosEniront d'una Europa plena de paraules del doctor Quero Molares,
el senyar delegal general per a
armes de foc, curtes, destinades cos situats a la Rambla i destilluites i guerree, els Estats Units pro- que inc molt felicitat per la seva
Al dispensari d'Hastafranes
Eepanya de la Companyia d'As- clamen el neu desbueres en Miestione
al Cos de Seguretat de Cala- nare a la venda de periòdics.
fau auxiliat un jave d'uns diseet
segurances contra Accidents del europees. La seca preocupació és Ilaut oracii,
lunya.
Balees del padre) de l'arbitri de
anys. el qual presentava tan
Treball a Winterlbur, u persona construir-ne ells mateixos, perú no e5
Circular dictant normes per a salare sense edificar de l'arbitri
ATENEU ENCICLOPEDIC
greus ferides que deixit d'existie
que el represeuti, per tal que se nord-americi llame que inicia aques•
la percepció de dictes per pari d'ingnilinat. en les laxes de porPOPULAR
mentre se l'aesistia.
del personal que depèn de la tr,r1 talle abren entera, elipasits
serveixi passar pel Negociat Cen- tes teories i intenta de portar-les a
Segons manifestaren els que
la practica, sinó que és Ilati: Bolivar,
Cemisearia.
tral, Casa de la Ciiitat, de tiP11 a personatge de vida agitada i diversa
d'aigua, ascensors i muntarärSecció de Filosofia
el portaren al dispensara l'inDepartament de Treball i regules. i dei ¡ladró de motora
.trilze del mati , on Ii erä comu- i figura d'una extraordinaria simpaL'Atenta Enciclope Popular ha terfecte havia caigut d'un carnie
Obres Públiques: Edites de Ju- instaHals, j anulladd de palons
nicat un assumpte que li inte- tia. Espera te Iluita i guerree, peria creas una Secció de Filosofia. que earregnt de railes que paseare
rats Mixtos de Catalunya.
ami, una concepciO gran del
rsosa.
tinctra com a propasa bäsic oferir als a gran velocitat per la carreters
i retorn ile Delires i de quedes
Patronat de Previsió Social indegudament pagadee.
L'escriptor castellä Salaverria ha selle componente ¡ personen simpadit que Bolívar :lasqué sota el signe titzants una vis' ' amplia i sintetica de Sants. a conseqüenda jet fan(
'de Catalunya i Baleare: Edicte.
Imposieia de penyores per
de Venus; la seca acció de vegades dele grane corrents problemàtics que viratge que va fer el vehicle per
Districte Miner de Barcelona: manca de presentad() do declae, dilueix. peralte la seva individua- mouen aquesta disciplina. Alai, s'ha evitar la topada amb un altre
'Anunci.
ració de lloguers.
litat domina rl fet politic. Bolivar tou imponat corn a tasca principal l'apli- cetxe.
Direcció d'Obres Públiquee de
Adjudiraciö, en nieta ts del
un salvatge de la guerra. perh senti caei6 de la biblioteca filosófica de
El conductor del temió, -del
Barcelona (Cerreteres): Anunci.
del
subminist.
la preocupació d'una organitzaciii in- l'Ateneu i l'organització dele cursos qual va caure el dissortat jure,
eoncurs celebra
als efectes de reclamada, del trament ale diversos ofertes per
¡aren
detinguts
en
una
casa
del
carrcr
ternacional,
quan
havia
arribat
a
conespecial:
i
lectures
comentades
de
continua la hilarla, i fins ara 1P)
CAUSES VISTES AHIR de Sala Jeroni melare celebraven 11113
retorn de les finques constituidemnar a mart iins els ferits hospi- textos filosedics l'estructura dels quals se coneixen
requip deis infante de les Coles senyes ni la direunió clandestina.
des pels centractistes de les
talitzats.
es donara a coneixer oportunament.
Escotare.
A la SecciO Primera es veie una
lònies
recrió
que va emprendre.
Els detinefes, en les seres declara1 O5 enniig de les seres licites que
De moment, ha organitzat una seobres de conservació del ferm
la renstrurei6 d'u- causa per robatori contra Julia Pa- cions manifestaren g/:e pertanyien a la planteja
Autoritznis
El
mart.
que
fou aixerat ¡
el problema de l'Organitza- rie de conferencies sobre diversos asdele quilemetres 13 al 19 de la na Irmea a la Colbnia Enrolar de lacio. que s'havia apoderat d'unes gaGermandat i Caixa de l'atur foreas del cih internacional. primer en una carta pectes de la ciencia filosófica. Armes- portat al dipOsit judicial per
carretera de Matara a Grano'Unes.
Per
eeeer
reincident.
el
fiscal
yen re- dita de laintaica, en la qual fa una tes conferencies introductóries de la ordre jutge, no pegue esser
llers i dels quilòmetres 11. 12. Calafell.
sol-licita que Ii fos imponada la pena Greta de Vaquers, i que enra
Dictamen organitzant en el
units per tractar d esserr ates de la serie de consideracions Sobre l r, ne- tasca de la Secció secan eMblielues , identifica' per no trobar-se-li
any, un mes i onze dies de presea
d'un
13, 18 i 19 de la d'Arenys de
Germandat. Afegiren que ho venien cessitat que America en concreti de- d'acord amb el següent programa:
al damunt cap decument.
Departament, de Governació, anth
Mar a Sant Celeni.
* A la Seccih Segona es velé tina fent sen se amagar- s e ¡ea Mes de ala finitivament i demana la reunió a Villa
Domènec Casanoves, collaborador
— Josep Leehuga Medina. de
Delegada dels Serveis Hidrifu- la reestructurada, dels elements cama per assassinat contra Llins Pla- mesos,
que es pre- de J. Xirau: "Ilistbria de la Filode
Panama
d'un
Congrés
i
que
no
creen
que
fos
un
de50 anvs , que viu al earrer d'EsDes del Pirenen Oriental. (Ai- artuale, una oficina d'afers ge- nell i Carme Fine, de la qual en da. licte reunir-se.
ocupi d'aquest afer 1 tala). Es aci on sofia": 1, Filosofia cläsaica i medieval, pronce- da, 9 , es barallä ahir al
nerals que eidengui en tnts nem informacid a part.
es comença a perfilar la S. de N., puta 7 de juny, de vuit a nou. II. Filogües). — Anunci.
s que no tenen
que aqUeS t (011Crés tindrä com una sofia moderna, o de juny, de vuit a mati amb 1111 individu anemenat
Adminietració Muniripal. — eqiuslis assumpt e
Secció Tercera sen veté
A
la
*
ele
nitres
Negneirits.
de lea finalitats primordials el tractar nou. III. Filosofia contemporania, ti Pene Perete. el quid ti prndui
Edirtes, subhastes i concurses encaix en
ASSENYALAMENTS
una
altea
per
abusos
deelionestos
converses erosions a la cara i ale
de les coses que afecten la pati i la ele juny, de vuit a nou.
Adaptació de funcionaris d'a- tra Francesc Puig i Aleman. El jud'Ajuntaments de Catalunya.
PER A AVUI
B.
guerra.
rord amb les niarnaes aprovades rat va dictar un veredicte d'inculpaOliver-Brachteld: "Orientacions de bracete, de lee quals fou
- Adminietracia de Justicia.
Mes endavant, en la plenitud de la la Psicologia (História i perspectives al dispensari del Tenlat. Desper l'Ajunutament Ple i la Co
bilitat.
edietes.
Sentencie
TERRITORI
otL
seva
obra
t
1524),
cavia
la
seva
circuAUDIENCIA
de la Psicologia)", 12 de juny, de prés le rural pasea al seu do..
de govern, de la Diposi--mis0
* A la Seccih Quarta se n'havia
lar als Estala americans invitanttoria Municipal, dels Departa- de veme una altma. per atracament
Sala Primera. — Do 5 menor quan- tos a enviar dos representants per tal vuit a nota "Orientacions de la So- mirili.
de
___ Teresa Vinyes i Males, del
manis de Circulació i Polfida al camió de la ra g a irla, realazat tia: Anna Mateo contra Serra Co- de coastauir taixi ha diul una me- ciologia 1 Histaria i perspectives
COMISSARIA GENERAL
Sociologia) ", i9 de juny, de vuit fa 5 nys, que viti a la barraca
Urbana j del NegOciat d'Obres prop de Mame:a. Per manca de ju- lom i d'altres. Successor d'Albert Sa- na de "Lliga antifictihniea". Al Con- lanou.
D'ORDRE PUBLIC
rasa contra Albert Vendreil.
rate bou suspesa i uns a la tarda,
aré-. ',eres, la Gran Colbrnbia ( c o n s- a Joan Rotire: "L'home politic (es- nemero R. del canto de la Bota.
Públigues.
Sala Segona. — Divorci: Valero tituida per Colómbia, Ecuador i Veboa assistida al Dispensan i de
Jubilacions de funcianaris.
tudi psicològic)", 16 de I lln Y• de vuit
Santfeliu
contra
Crisol
Agilite,.
MeEl Comiscan i general d'Or- cancessiú de pensions i pagues
la Barreleneta, per presentae
nezuela), Mèxic, Perú i l'America a nOti.
nor quantia: Ratnein Ranyeres contra central.
dre Públic va posar ahir a la de gracia.
VARIA
Coarte Reates: "La Filosofia i la diverses c o ntusi o ne i erosiore,
Maria Banyeree. Incident: David de
Estar.%
Units
hi
foren
invitara
Els
firma del President de la GeneCiencia": I, Dels greco a Galilea, que li foren produïdes per un reAltes, baixes i rectificacions
El Jutjat número onze ha declarat Mas contra local.
i àdhuc el sea president accepti la in- 23 de Jumo . de viiit a nou. II. De I logat CCII anomenat Reesend
ralitat un deeret mitjaneant
en el padre de veins.
00Congrés
féu
els
el
clos
el
surnari
que
interina
amb
mona
vitació,
pena
Galileu fine al, nostres dies, 26 de Carbonell. duran t el t ranecurs
qual es concedeix el traspäs a
AUDIENCIA PROVINCIAL
menarnents quan nc hi havia remos
Provisió per toro d'antignitat de l'atracament de que loa víctima
ittny. de vuit a nou.
l'Estat de lagert de vigilancia
d'una be ralla.
d'arribar
a
als
delegats
rnicili
del
a
material
per
el
senyor
Aranera
al
sea
d
ti,
Primera.
—
Un
jurat
per
d'una plaça de director de MerSec
Jaume Serra-Hunte r: "Metafísica i
eenyor Joan Reman Treig, el
- augant anth nitres nene da
temps per prendre part en les tasques.
carrer de la Crea loberta. Hl ha set rapte contra Lluís Planes.
cat
de
primera
calegoria,
i
ober2 de julici. de vuit a ami.
morar,
qual fins ara ha prestat els serPer h si el, F_stats Units no In enla seva edat, Francesc López P a Divorci: R. Umbea contra S. Garntura de concursos j oposicions individus processats a conseqüencia
viaren
representants.
ev
canvi
no
Iti
-veis a la Generalitat. El traepas
del
dit
atracament.
mares, de set anys. habitant ai
bau.
provisió d'una plaça
CONFERENCI A CLUB
es fa des de primera d'aquest per a la
Secci6 Segona. — Un juras per ro- faltarea observadora europeus. I aixi
correr de Salamanca. tingue !a
* Al jatjat de guärdia es presancap de nau de l'Escrirxador, de
Anglaterra i Holanda, preocuparles
batori
contra
Valentí
Garcia.
mes. Aquest es el primer agent
deegräda de eaure P3 prndui
tà abur un individu anomenat Josep
Gustau Violes
Secció Tercera. — Dos orals per per lee questions mercantil 1 celenal,
que ha sollieitat passar de la tres places de pesadora de l'Es- Marin Nieto, de 20 anys, per posar a
an greus leeians que mor( CO
prengueren bona nota dels acords del
corxador i de dues placee de zeGeneralitat a fEstat.
coneixement del jutge que fa uns guante furt i estafa, contra Esperança Ca- Congrés arnerica.
Utt catará del Rosselle., un canela ingressar al dispeneari. El fe(
;adore de Prevelments.
ritat
i
Joan
Segalés.
mesos va perdre els sei i documenta,
Divorci: Francesc Nolla contra
El resultat dequest no loa pas res- de Franea i un dele clac mes hono- tingué 'lec a la platja de la Be':-'
Traspassar, acuse el pagament consistems en la cédula i la cartilla
el pahle que s'estén enea i trilla celonela.
tabliment d'una Assemblea d'Estats, ren
dels drete corresponents, a la militar. Assabentat de la detenció d'un Francesca
del Pireneu, es al. Gustan Violes,
AJUNTAIAENT
— Al t'arder número II de 1,r
Secció Quarta. — Un jurat Per vio ein h la signatura d'un tractat 05 de illustre escultor. que donará avui a
sertynra D'alces Gama, vidua del pistoler efectuada a la barriada del
Co
-lare,contUísGgid'alre. julio! de 18261, els amerieans asla tarda una conierencia per als asno- CaSes Barateas d'Horta fou atr -- 86
EL! ACORD! DE LA COM115310 concessionari d'un Ilor del Mer- Guinardó, el qual resulta terit despees Dos orals per urgencia contra Joan
de
la
Soa
fonament
senvalen com
es n 1
un
auto
que
per
pellada
rata
de
Conferencia
Club.
DE GOVERN EN LA 3E3310 DE ced deis Encante, que resulta del tiroteig, ¡ coincidint el seu nom i Vaello i d'altres, i Casimir Carca' cietit de les Nacions.
Violet, escultor, es un artista que fer escàpol. la nena de sis ara
mort ii conseqüència sie la col- co g noms amb el seu, crea que pot esser jante i dances, per coaccions.
• Per ell. s'obliguen els Eetats sig- deiuig
DIMECRE8
les classiiicacions d'escoia. En Cante Cambra Izquierdo. (pa,
listó entre la policia uns pis- el que fa ús del seti non
Divorci: Maria Rodanera contra Jo- nataria a resoldre d'una manera amis—
una epoca corn la noetra, en la gent viu al número 278 del carrer
tosa ele seas conflictes i s'intenta in- septentrional
La detencle del senyor Ora- tolers a l'Avinguda de Franceec
* A Sant Martí la guardia civil sep Martinez.
prova d'imposarmos
ternacionalitzar la doctrina de alon- seva complicació psiquica, abolet res- de l'esmentada barriada. La nerl
va delenir altir Antoni Alcázar aliña nier-Barrera.—Entre els acords Lairet.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
roe, tot amb la 'Mima garantia dels ta fidel a la claredat i a la simplici- fou aseislida al dispensari d'HorConcessió de petites obres n°. Li fou trobat un revólver, per a
presos per la Comissió de govern
la, on ti apreciaren una contusti
respectius territoris.
mediterranies.
hi ha el d'haver vist anib disgusl de construcciú i reparació en ús del qual manca de llicència. Colaina
Antejudicis a les deu. — Accident
Quant a l'intent d'internacionalit- tatActas
en les seves obres plàstiques, abdominal arnb hemorragia j d la detenció en mèrits del suman diversos edilicia d'iris' ituaione al Jutjat le guardia fou processat atase del treball: Joan Marque contra Aleix ració de la doctrina de Monroe, n'es
verses lesione, de pronbeitie gre
Canea. El citar detingut sera jutiat pel
Joan BUSC, Accident del treball: una bona mostra rarticle segon del adés en les seves recerques de critic,
que se segueix per suposades in- d'Higiene i Sadist, i aprovacin
proceda/wat d'urgencia, d'acord amb la Juli Ibifiez contra hl. Pancorbo i Pacte de la S. de N., perca que no ell ens conquista mitjançant una pre- Despees de curada de primera
júries, del conseller municipal de conipt es justi fiea la del Nego- Hei d'Ordre
ci 516 en la qual la vaguetat i la falsa inleneit.5 pessii a l'Hospital de
"Unié,n y Fénix Espafiol".
acceptaren els Estala Unas nord- transcendencia
rúa de la matera Serró.
eenyar Graden -Barrera.
no tenen res a fer.
Sant Pau.
Judicis a do * <marta d'onze. — Ac- americans.
D2s dels traniviaires que fiaren
*
Obertura dc concurs Chite
1 0; un goig per a nosaltres, cadent
del
treliall:
Antoni
Fernanden
Ets autobusos Tornee. — En- funcionaria inutlicipals per a la detinguts en un har del carrer de Sal- c i
— A la barriada de Collblann
Un altre punt que es conveni al
quaaquesta
comprovar
que
de
talans,
contra
Joan
Morales.
tractat dels Entate americans es el
carregar a la Junta de capa Ile- provisió d'una placa de cap del ineröti mentre cotitzaven, passaren a
quarts d'onze. — Accident d'interposar els seas bons otitis en litat Violet Im anat a extreme-la de es produí una gran alarma a
tres
A
trate de, fAjuntarnent que for- Servei d'Inspecci6 j Control, una presencia del fuljan, que els rebé decla- del treball: Dolors Morral contra ataEiectivament: in conseqüimeia d'uns trets que la
el cas d'un coniliete d'un delle arnb la terra on Os nat.
muli un dictamen sobre l'incom- d'oficial, sis de sergent i dolze ració. Els altres cinc toreo alliberats. nufactures Serra.
a la Ca- giiärdia civil va disparar contra
un tercer Estad Però hi ha mes en- a la terra del !, seus avis,
Als
dos
primera
els
foren
ocupailes
ell ha cercan un reunió que va passar per
talunya
pirenenca,
condicions
pliment O no de les
de caporal de la Policia de l'Hin- 200 pessetes, producte de la recaptariú.
cara: quan au delle, apurats tots els models auggeetionson
que
l¡
han per1
la
concessiú
per
en
estahlertes
mitjans, es ara obligat a entrar en illas de dreear un conjunt d'escolto- aquel! !loe i no va valer detilsil.
rat-se. El cernid conlinuis earpart de l'Empresa concessionäIluita atilb el tercer, si els restante
* Per tal d'aplicar-li l a 1 1E4 de Va
Cedir a la Comiesi0 Obrera
rent. En arribar a la Plmea d'EsEstats signataris la drenen justa, l'a- res inabliclablee.
ha de les linies d'autóbinnibus.
Els que aneu a Parts
-gabundshirfoctlJujaAnAquella
figura
de
1
•
"Avia
bell
de Concerts el Palau de Belles
panya enfila la carrete t a del
juden en la guerra.
toril Ramassi Badenas, el qua/ ha soAquest acord As de tràmit per
e
\enlatar
,rs
al
Museu
de
BarceloNO OBLIDEU
per a celebrar-hi el dia 17 fert molts arrestaments i está, reclamat
Arfa
Altres semblances presenta amb la
tal que no es pugui dir que la dei mes que som, a le tarda, un
critic, din Pral. Mee lard fou trobat pral/
Societat de les Nacione: el Corleen na—set-Oda, com deia un
per diversos jutjats de marina d'Espaque trobareu
Comissió de govern hagi fet un festival de música catalana.
els St1.13 flanes riente. de l'Haepitalet. Dins el vehiele
de la S. de N. pot sollicitar dictárnen, tota una mea en
nea.
Té
aa
anys.
Fou
expuleat
de
BélJoveniseim encara Violet va fer la hi havia un bot de vi. Segans
2as que no sigui perfectament
del Tribunal Internacional de La HaCedir el Palau i de Belles Arte gica per delictes de contraban i embarexposició a Pan' amb
passava cantreban.
legal.
ya per resoldre conflictes i al tractat sera primera
PLIBLICITV
a la Germandat de Xofers
caments fraudulents, i ha citan denle.
un
catalä illustre: amb Santiago Rosde
Pany
1826
es
declara
que
un
Estat
— Al súbdit clanes K. Rourrl
Les columnas anunciadores.— Barcelona per a celebrar-ta el gut a gairebé tots els ports de Belgica.
A tots ele qu'olmos dele
sinyol.
Pol acudir a l'Assemblea per resoldre
Aquesta coincidencia no iou e¡te- li turraren un rellotge d'or i mufa
Zncarregar a la Junta de capa dio 10 de l'actual un ball benèfic
Grans Boulevards, de la
conflictes, la que no es resol, sitió
* Pel Tribunal ee la Secció t erda pula que, tenme després. era Gua. cadena valoral tot en 85 0 pe-cera ha estat dictas un sute revocant
que
emet
dictamens.
a
catee No se Cap qui pot enaer
Place de la Republique
Tarnlie Bolivar de clar à ce 1. ¡A-ssem tau Violes qui revelava Reieeinyeil al l'aulnr del fet.
el sumari que el jutjat Mi n . ia insla li adelaine
-bleadisEtmrcnles- públic d França. mitjaneant la. Ira.
trueix amb motiu de la rnort d'un guarBocio del C. A. D. C. I.T •
sitat de codificar el Dret Internacio
da de la Banca Amas.
A la Place de la Bastilla
de
nal i es referí a la ciutadania contiAcaba de 80114' el número 102 — primer de juny
S'ordeno ua präctica de noves diligenilaInt-INIchei
nental que formarla l'americä cent
A
la
Place
de
cies per a reaoldre i aclarir el suposat
per
cent.
suicidi, i s'ördena que es rebin decla100aLat li aLrOpolItä)
I aquesta tendencia vers la ciutadaracione a divereos agente de pulida dels
nia
continental es una de les domiTeonlcs
de
CataI
Al
Boulevard
BaInt-Mlohei
Organ de la rederaelb d'Empleats
que en els primers moments hi int er
Avul, dlada dele vins l articles allmentarls. Degustsclons
nants al continent europeu . Aixé, ea
La revocació ha estat feta-vinguer
lunya (F. E. T.), la circulada, del qua t continua inlerdita
Al Boulevard Ilebastopoi
el que ha produis t l'article lo del Pacextraordinärles. Obsequi de lots comblnats amb l'entrada,
a pelele del fiscal que ha de (melificar
dins del C. A. D. C. 1., per acord del seu Censen Direetin.
te de la S. de N.: i si aquest article
la causa.
oferta pela principal. expositor.. - Ilesaions de cinema
Molt interessant. Adquiriu-lo abans no s'acabi
a tole eis grana quioscos
es complis de bona fe desapareixepopular. - Audloions musical. * Entrada: 1 paseata
de t'arfa
Preu: 20 cèntims
*
Ana foren posats a disposició del
De venda ala quioscos
rito la conquesta i la intervenci6 dels
Estats, i ja Bolívar tenia com a preJutjat de guardia els salt indiridus que

Pels Centres Ofieials

a profit de la Calza dinvalidesa
I Nellesa d'aquesta Germandat.
Acordar la celebrad() al Palau
de Belles Arts dele concerts de
la Banda Municipal que manquen per cloure el cicle de concerts abans de l'eStiu.
Concedir a la Generalitat de
Catalunya que pugui iii ii it zar les
naus laterals j posterior del Palau dic Projeccions del Parc de
Mont juic per installarai l'Eola d'AH Drarnatic i el Museu del
Teatre.
Concedir una subvenció a l'Aplee de la Sardana I donar-li les
facilitals necessiirtes per a la
celebrad() d'un festival el dia 10
del mes que som, a la Plaea de
la República.
Expediente de sobrant a de via
pública vacants de pus d'aigua,
adquisició de peines parcelles
tequerimenls a diversos propia'.
!ah; afectats per Eeixamplarnent
de la Via Augusta i del carrer
luset, perquè formulin propusicions de preu de la part destituida a vial pública.
Stispensiú d'obres particulars
realitzades cense permis i
sidra de penyores per infracció
d'Ordettances muniripals.
Expediente d'installacid de bogues de rege j
electrice en diversos llocs Je la
ciutat.
Recepci6 d'obres realitzades
retan' de fiances.
Aprovar, despees del resulta!
n le la seva expasiciö n1 públie, el
nemenclator dele carrera de 11
int al.
El senyor Gubern visita l'alcaide. L'alcalde. senyor Calles
Pi ¡ Sunyer, abir va sser complimentid pel Kesident del Tribunal de Cassaria, senyor jalma.
Gubern.
Dies de visita del ~yo'. Salvador.—El eoneeller delega t dei
distriete primer, senyor Hilari
Salvad o r, fa jaahlie que, a COIllplar de la selintina entrant, nomas
seran dies de visita els dijous tia
featius.
Un donatlu dele perfumistas.—
lucirlo seityor Carlos Pi i Su-

Cursos iConferèneies

LIS DIVERSOS

Tribunals i jutjats

"LLUITA"

vil Fira de Barcelona

▪

LA 'FUBLIOITAT.

.a dree, 8 de juny de 1034

ARC.
Vida Corporativa
Sozie ta t de Mestrea Sastres de
elona "La Connanca". celebrara
• aissabt e , da 9. a les deu de la
,s festival al Coliseu Pom p eya a
aai de la seva CaLica dinvälids.
' erese ntarà l'obra d'Avení .eartis
. :agrada Familia", ver la corn'; dramática de Molina da Rei.
vadora del primer premi del
.. 155 de Teatre Amateur, anys
, ota desores hi haurà ball
¡ frez de 1 °muestra "Rabassa
,:ed His Boys - . que amenittambe els intermedis. Per a inlocal social: Sant Henos, ra:.

les Seccions Permanents i pel Consell directiu del Centre: Primera. Els dies i Iteres que se celebrin els
clits actes tan sois tindran accés i podran ro:nandre al local els socis del
Centre que vagin Proveits del carnet.
del rebut de mai g o juny i de la
convocatória contrasen y a q ue ala
cursas. Segona.- Els socis que tinguin complerts 1S anys 1 estiguin
compresos fins el número 29.347, poden votar p roposicions i p rendre Pare
en l'elecci6 de arrees i els compresos
entre el número 29.348 i 3 0 ,349 (atoledets inclusius. tan sols podran votar
Proposicions larticle 10 deis estatuts
socials i Ilei dassociacionsl. Tercera.- Els socas compresos dins
Puesta numeració que no hagin reines
eealeaeaniria reaten passar ner les
ofieines i els seré 'lineada si hi testen
dret.

ÄLiD IU

O N
el transallantie turista ;Ingles
"Arandora Star". ene el set'
equip i 163 turistes, cap . a Ceuta, de rAgbucia Maritima W. M.
H. Mullen; els espanyols "Isla
de Gran Canaria". amb careega
general, cap a Las Palmas i escales: el "S:igualo", amb
ge i carrega general, .cap a Cart agena ; el "Ciudad de Barcelona". arnb passalge i carrega geueral, cap a Pahua, 1 el "Ciudad
de Valencia" ancle passittge i cienrega general, cap a Valenitia, lots
qual re de la Cia. Transmediterrania; l'Haba "Paganini". ami')
t • brrega general i ele triensit, cap
Valrieria i Liiinova, del senyor
E. Carandini.
vela. - El "Pepito", antle ciarrega general, cap a l'inuré,..;
"Isla de Ibiza" , mota rärrega general, cap a Eivissa; el "Larmete", atob carrega goneral, cal)
a Palma; el "Granada", iimb einent cap a Valrneia; el
lila - . atole carrega general, cap
a Sevilla.

L'Actuada; Social Borsa Finances
ELS JURATS MIXTOS

dicalista, carrer de Raurich,

principal, per tal de discutir el
del dula Informe
Les cartea d'Identitat profes- següent ordre
de la comissid de bases; i.Creuen

Moviment borscri

nesa Electricitat 1913, 92'a 0 (-ene):
Bons Catalana Gas (17o-18o), of50
Bons Catalana Gas de la serie tire a ¡ara que dezprés de tallar
cupé, es fixen a 98' 50 (-4.501.
L'escas nombre d'accions centrartades no registren cap modificar-t í, remarcable, i remes e, pot netrXr la boira
de les Unió Salinera d'Espanya, tos
(-41
BORSA DE PARIS
El mercat ele Paris, en la darrers
sessió celebrada, es limita a nvantenir
la tbnica desplegada en ia jornada precedent. EI sector de remete s , ami" regular efectivitat, presenta bon aspecte
en posicion s : Renda inane-esa 3 per
teces, 77 1-4.43M: alliberada 4 1 mig
per ton. 89'in (-4-o'5o). Banc da EranC a. 11 3. 53 (-0'45).
1:especulacie. aixf mateix, ben desp osada : Rio Tinto, 1406 (-4): Retal
Cautela 156'15 (-Laca); Canal de Suez,
1865o (+25); Kuhlman,, Ore (+Io);
Wagon, 1at5. 83 (-ao'7).

.MERCAT LUCRE
sional. - Eis dierais Mixtos del
els companys at • ribatla l'hora de
La lleugera revifalla que registré el
Comerç i de Banca, Asseguranrevisar les actuals? En cas afir- mercat cl'especulacie en la sessin de
Ves 1 Ofieines interessen ande
matiu, lectura u Cleros aci ó de les Borsa del dimecres passat aeei Migué
urgenria (lela súbdita estrangers
continuitat ea les celebrades ahir. i vemes avall anotals que es pre- noves; Proposicions per a esdeal mir frie- Serene (cm la majar part de valors torsmilin a les seves oficines, Pus- truclut • ar un subsidi
nen a perdre les posicions assolides arel
s; Prees i proposicions.
i;in
seig de Gràcia, 75, entresol.
anteriornat.
qualsevol (ha feiner, de sie a
El OrernI d'Aigua, Oas I Elec1-a contractació dóna mostres
vnit del vespre. Ilevat dele dis- tricitat, del C. A. D. C. I. - gran indecisió i recel, i per ara no es
atables ele sels notificará un Armüs: a tarda, a les set. lindi•lt decideix a mantenir una orientar ió que
Fassemblea general manten- fact esperar un canvi de tendencia a
assumple referent a Itur sollit • la del Gremi d'Aigua. lías i Eler- la maraa ensotada que segueix aquest
eitud de "Carta d•identitai"
etantraele de treball presentat. Inicitat. amb el segieent oree del sector.
Matualitat d'A.ssemmances sr'Tallen fixada pel Mercat Lliure de
Senyorst Josep G. Wirtz Crenii- dia: Lectura 1 aprovaeió de l'acta
Vda lediterränea".
n'un, Guillem anterior; Lectura de la Meniä- Valors en la reunió de Buena:
r :e: -at l'Assemblea eeneral reKlevling, Basil A. \Vise. Eothe riel; lamovació total de cantees;
arria r a. sota la p residencia de:
DA 7 ToHro Aica o
t,-1 7, Alomar i Ef...adee.
alaescle. Salvador Moreno. Jean Preee i preguntes.
hi.ra
anterior
Josep Letales, Hans AVolff, HarrO
acat a membria ba:anc del ras•txerz,t. l de 1933, per unanimitat
Vigoli011X,
El nronnassat diumen g e va constiNV. Zeppelin. Hornaine
•
ranaalistes assistents a larte. tuir-se a Barcelona la Federació d'OAdolf Beank, (instan Ges FechNoris
-025
50'45
5°.20
:tan estat arrovades alces reraris dels Escorxadors de CataluAlacants
tenburg.
Joan
R.
Gamper
43'90+010 sseemnn•n•n
44'ions , entre elles la relativa a Ma. ancle assistencia d'un miler de
±o'io
5675
Rif
565 5
Weimar.
Hildegard
Max
Kohn.
-. .attazai de la l'esta de Previsió, federat s . Secuidantrut va Csser ele-115
Explosius
12385
Veilleeleet Hesekiel, Welter Wat.13'- 1 a fomentar la virtut de la g it el Consell executiu. que resta inColonial
-0'35
48.30
48' 1 3
t', 31aria Vareta Codina. Pan)
Dema. dissaitto, a les den de
MOVIMENT D'AVIONS
:sió de fEstalvi. i oer aquest fi tegrat per reorescntants de les entii6i5o
-0 50
1600
-Werner, Robert Fenner, Eduard Ice venta , se celebrara una ba- Plates
Dea Mediterranea - cedirà gratut- tate de Badalona. Granollers. Terras(hades
33330
+0.50
334.00
art Assegurances Dotals de too sa, Sabadell. Girena, Lleida. Mantesa.
AHIR
L6pez, Francesc Pi Mucha, Car- nasta ele sardanes davant l'es- Ford
I,asessi4 d'ahir en aquest
145'- 145'- - s a favor dinfants de families Vic i Sant Feliu de Llobregat. Van reHeiler. Olio Gratin:tullid tatge ele! Fornent Cal alanista Petrolis
.1.
les
- mercal transeorregue amb es6'93
Aeròdrom de l'Air Franco. - Groli, Alexandre Schreaff, Itev6.95
ara', que rer llurs circurnstän- came els càrrecs de President• vice
nepublieä del Poble N o te (Pus- .Asland
--685 casea concurrencia i es realit•
6Se5
.a:,in mereixedores d'aclarara
-nresidt.caorn- Pr.crdrIll (le 1 olosa, a les 652 ma tete Riehlem \Vencer Klett, Pau
arig del Tritarnf; , a carree de la
p a un limitat nombre d'opee
t ador, en els senyors Jaume Vidal. :Irriten l'avió amh corren, merca- Trieselbau. Geglietmo mentasii, cobla
fa
del zar
tunca
anterior
dele
Asland
la
Popular.
racions.
Senen Prat , 3îiqiel Cusc6. Jo s ep Sant- denl e s i 3 passatgers.
Rieard migueprimer del mes que som.
aja
Manuel
Pessenda.
'a de nevera de la Secciú marti Joan Sardans. respectivament.
Procedent de Marsella. a los:
Blats: Por rodera afegir al
Joan Sehole. Frederic
L'APLEC DE LA SARDANA
de Prop a g anda del C. A. A crentiactearió es va acordar que la 5158 arriba laciO amb corren, ri Sitjä.
pie brin expressat en antertorg
BORSA AL COMPTAT
Joan Bertj Bautista, MaDE
BARCELONA
a P. convoca tots els seas socis queda federal sigui d'una pe5seta.
mercaderies i 1 passalgor.
informacions. Els preus de l'inKehionieh, !len!) Roques
ltea
Els rotlles de comptat segueixen poc
.; Iceta general Ordiniria Que tenEl dinmenge vinent. dia en, se
Procedent de Casablanca, a les
aceitus en operar, e en general s'obser- terior per a les classes superiors
::x demä. dissabte. a les deu de
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Futbo

lote que ha realitzat la Federació CaI talana de Futbol, els aficionats catalans aviat tindran ocasió de presenun partit que segurament deixarà
El Campionat del Món ciar
record als qui hi assisteixin; els refeDavant la final. - Els jugadors rim al xoc Catalunya-Brasil.
L'equip del Brasil tenia contrets
italians continuen concentrats a Rovetta, amb vistes al partir final, que en principi diversos compromisos, perà
invitats per la Federació Catalana
es jugará diumenge a Roma.
Sembla que ha decaigut molt l'in- de Futbol per a celebrar un partir a
terés per a presenciar aquest partit Barcelona, han acceptat en ferm la
del 17 d'aquest mes per a enfinal, car la demanda de localitats és data
frontar - se amb la selecció catalana.
molt retreta.
En les vinents edicions donarem
Ha estar designat per a dirigir el compte als nostres lectors de
les
partit l'arbitre Baert. que tan desnoves relacionades amb a que st mag
encertat estigué en el famós partit
-necotr.
Espanya-Itàlia.
La reunió de la F. I. F. A. - NàLa recaptació del partit
pols, 6. - A l'hotel Londres sla
- Horn diu que la recaptació reunit la F. I. F. A., la qual ha deobtinguda en el partit jugat a Milà signat els arbitres per a la copa de
el diurnenge passat entre Austria i l'Europa Central, que es jugará el
Italia ha estat de vuit-centes mil lires, juny i julio!.
quantitat que constitueix un récord.
Haiti ha ingressat a la Federació
Els millors jugadora del torneig.- Internacional de Furbo!.
ES possible Que l'anv 1936, amh
El periòdic italiä "II Tiione - fa una
classificació dels millors jugadora que rnotiu dels Jocs Olímpica, se celebri
han pres part al Torneig Copa del a Berlín el pròxim campionat munMón. En els partits del dia 31 són: dial de futbol. Pes dues raons: PriAllemandi (Italia), Zamora (Espa- mera, perquè ara es creu que rorganya), Placnika (Txecoslovàquia), nització d'un concurs d'aquesta cäteVon Kaenel (Suissa), Sindeiar (Aus- goria és una cosa seriosa des del
tria), Szucs (Hongria). Srepan (Ale- punt de vista econòmic, i segona,
manya), Rosen (Suecia). Els del per la intensa labor del Comité Ohm dia a han estat, segons el dit periò- pie alemany, que tracta per tots els
dic. els següents: Ferraris (Italia), mitjans d'incloure el futbol, convenQuincoces (Espanya), Szesta (Aus- cut que és la principal atracció i que
tria), Creí! (Txecoslovàquia), Ben- és l'esport que pot proporcionar mes
recaptació.
der (Alemanya).
- El vinent Congrés de la Fe rieDesprés fa una classificació de tots
els jugadors que hi prenguercn part ració Internacional de Futhol Amasegons les seves actuacions al loe teur se celebrara. a Berlín l'any mg.
que ocupen. Pel que respecta a Es- I a Estocolm l'any 1638.
panya la classificació establerta és:
Zamor a, primer; Ciriaco, tercer;
Quincoces, primer; Cilaurren, segon:
Muguerza, segon; Lecue, primer; la- CURSES DE LLEBRERS
fuente, primer; Iraragorri, segon;
CANODROM PARK
Lángara, primer; Regueiro, tercer, i
Gorostiza, segon.
Dissahte, q de juny 1934:
L'equip espanyol invitat per anar Prime-ro cu rso, rin quena
Mora, Morito, Pantera, Chile, Lisal Brasil i Argentina. - Sembla que
l'equip espanyol que va participar al ta V i Pilla
Segona
cursa, rin quena Cut.:
Campionat del Món ha estat invitat
Flamenco, King, Sardinero, Zoraida,
a efectuar una excursió per Argentina i Brasil. No sabem si els direc- Coqueta i Maja.
tius espanyols ho acceptaran, però Terrera cursa, quarta CM.:
Junker, Golondrina V, Estrella, Peens pensem que no.
ralba, Húngara i Caudillo.
•
is
Quarta cursa, qua rta Cat.:
Obituari. - L'ex-jugador Joan
The Queen, Chispero, Argentino, 'Warriach ahir al matí va morir, víctima terloo, Golondrina i i Llamp.
d'una /larga i penosa malaltia.
Citiquctia cursa, (parta Cat., tanques:
Diriach havia començat a distingirTuna, Pelota, Rondefla i Argentino.
se dintre el futbol a la porta del Cen- Sisena curso, tercera Cal.:
tre d'Esports de Santa, d'on va pasB. B., Baraham Selle, Apa Noi, Gag,
sar a ocupar el mateix lloc al Barce- Tu i Gola.
lona en temps de Coma i Martínez
Les cinc primeres ceses a 5oo iarSurroca. Retirat ja de ternos de la des, ¡ la darrera a 3 00.
vida futbolística toril a jugador, va
passar a ocupar, dintre el Barcelona,
el cárrec d'encarregat del personal
del camp de les Corts. arree que Club Femení i d'Esports
ocupava encara actualment.
A l'acte de l'enterrament. que finEl Club Ferneni i d'Esports está
(Irá loe aquesta tarda a les tres, hom preparant per al diumenge vinent, dia
creu que assistirá molla gent, degut ro, a les quatre de la tarda, un festia les grans simpaties i estimació que val al seu camp, per tal d'homenatjar
s • havia sabut crear.
les senyoretes basquetbolistes que han
Per al seu germa tumbé jugador participat en el Torneig de Basquet.
de futbol, i per a la seva familia, el
Es pot donar ja com a cosa certa
nostre més sentit condol.
veme per primera cegada, al camp del
Adquisicions del Barcelona - Vist Femení, un partit d'homes, entre el
el rendhent del porter Francas, que Laietà ¡ el Patrie.
També els dos equips del Femení que
en els darrers partits ha actuat als han
participat en el Torneig t'aran un
rengles barcelonistes, el club de les partit d'exhibició i les "Daines" unes
Corts ha decidit dur a cap la seva proves de gimnástica.
adquisició.
Vista la vaina dels equips que hi
La lesió de Bosch. - Examinada prendran part es pot augurar ja un
la lesió que sofreix Bosch a la Mutual exit, i esperem reune al camp del FeEsportiva, sembla que s'Ita pogut meni tots els amauta de l'esport.
comprovar que no afecta el menisc,
i per tant, aviat podrá tornar a jugar.
Els probables equips que arrengleraran el Valencia i el Barcelona. ELS CAMPIONATS DE CATAConsiderem oportuna la contractació
del Valencia per a jugar diurnenge LUNYA. - El dissabte vinent contia les Corts a.mb el Barcelona. Davant nuaran a l'Iris les eliminatäries dels
un equip de ciaste com és el Valen- Campionats de Catalunya de Rosa
cia, els elements de oro y a ami) qui Amateur. Toca celebrar en la propera
compta el club blau-grana tindran una joranada, que és la desena, els matxs
de final de les categories plobona ocasió per huir -se i demostrar de quarts
la seva capacitat. Tenim la seguretat ma, lleugers, welter, mitjans i migfOrtS.
que enfront el Valencia el Barcelona
MAX BAER VA CURT D'ENpodrá realitzar una magnífica actuació amb els reforcos de Loewinger, TRENAMENT. - Sembla que el
Lecuona i Arana, amb la reintegra- matx de Campionat del món deis Pesos
ció dels internacionals Noguers, Van- forts entre Primo Camera i Max
loIrà i Zahalo i amb la resta dels Baer, que está anunciat per al dia 14
titulars Raic, Cabanes, Goiburu, Mo- del corrent, haurà d'ajornar-se. Un telegrama de Nava York assabenta que
rera i Sales.
Hoffman, manager de Baer, esta reaEl Barcelona no ha format, encara,
gestions per al dit ajornament
l'equip que acararà al del Valénzia, litzant
en
virtut de considerar que Baer no és
encara que tot fa creure que sera a
possible que es pugui presentar en la
base dels equipiers que hem carneo- plenitud dels seus mitians en la data
tat.
esmentada.
El probable adversari del BarceISIDORO BOXARA A ORA. lona, segons comunicació rebuda del
Valencia, estará integral per Cano, Comuniquen de París que Isidoro ha
Torregaray, Fasans, Barsoli, lineras. signat un contracte per a boxar a Ora
pe, Conde, Torredeflot, Cervera. Vila - contra Al, Sauvage en una data que
noca, Costa i Trahanco. De suplents encara no ha estar determinada
desplaeará Nebot, Villagra i Abdon.
HOM PARLA JA D'UNA REEl pròxim partit selecció catalana- VENJA ENTRE HARVEY I PEaelecci6 del Brasil. - Gracies a les - TERSEN. - Encara els dos boxadors
porten en llora faccions els estigmes de
bur darrer conlat que ja es parla
posar en planta una revenja entre
Frontó Principal Palace de
Petersen í Harvey.
DICKSON EN PLET AMB LA
Aviii. divendres. Tarda, 11,5
B. B. C. - El promotor Dickson realitza un bon afer amb l'organització
NIALLAGARAY - BASARE
de la reunió de White City. El B. B.C.
contra
lt oferi roo lliures per radiar el matx
entre Petersen i Harvey, pedí no hi
AREITIO II - ANTON
va haver acord per tal com Dickson
CM, a lee 1015:
en roba mil. En arribar a l'hotel, desores de la reunió, hom l'informa que,
ANDRINUA - NIARCELINO
malgrat tot, el matx havia estat racontra
diat.
ASTIGARRAGA - UGARTECHEA
En realitat, el fet pel R. B. C. tau
donar per lidio les ressenyes que facilitaren les agències d'informació.
Molt enfadar, Dickson, ha posat piel al
•
B. B. C.
FRONTIS NOVETATS
¿CONTRA QUI BOXARA AUAVUI, DIVENDRE4
GIER? - En els medís ben informal,
Tarda, a lee 4:
es
considera difícil que el matx entre
NARRU II - NARRU
Gironès i Augier per al Campionat
mitra
d'Europa del pes ploma sigui portat a
PIRRANDEZ - QUI
UI
la practica. El termini assenyalat per
a lee 1015:
la I. B. U. per a la celebració d'aAMOREIMETA II - UNAMUNO
quest combat fineix el dia 4 de juliol
»atoe
vinent, i a hores d'ara cap organitzaARAQUISTAIN - QUINTANA II
Detalle per oartelle
dor no ha pogut arribar a un acord
amb els dos pugilistes respecte a la

Boxa

bossa del combat, lloc i data de celebració. Horn diu per altre cantó que
seria molt possible que empresaris
Barcelona arribessin a convencer Augier per a un combat a celebrar en
data próxima a VOlympia entre ell i
Xavier Torres.
RESULTATS: Parí: Costas Vasis - Jancenelle fan matx nul en den
rounds. Londres: Harry Broocks verte
Douglas Parker per punts en 15 represes; Jhonny King verte Stan jehn.

Ciclism

e

La Volta a Wat

T estres

SALONS CINAES
conqUISCAPITOL: 4

TEATRE ROMEA
%afee
COmpanyle Herrero-lardero
A les 530 1 a les 1015: 55 I 56 rema : ser/tse/orla de LA MARQUIIIIIONA. L'otgr urici tque
el e no
in p asn36 111c1 a , genial creada da70.000 espectador, ho
proclamen. Denle. dIsSable, a les 530
a les 1015: LA MARQUESONA. [numenge, a /es 4, grandió s pro grama doble.
duen obres de eran exII, e. iele5 LA
VERDAD INVENTADA I LA MARQUIIIIONA.

Si no sabeu qub H LA EME
al TEATRE BARCELONA

»tu

BATTESTINI S'ADJUDICA AL
SPRINT la XV ETAPA.-Sobre un
recorregut de 284 CilliliSIT/etreS es corTEATRE NOVETATS
regué ahir l'etapa Ferrara-Trieste, el
OemeallYla Irlas LLUIS CALVO
resultat de la qual no produí cap sorTarda, 430. Butaques • 4 pta.:
presa, ja que bou disputada sobre terl'exits LA CHULAPONA, creiic14
reny pla, on tots els intents de fuga
Matilde Vèzqa.u. Exiles dellrant
foren fácilment tallats.
la genial
Eis ao corredors que prengueren part
RAQUEL MELLER
en aquesta etapa arribaren en R LDP al
amb el set/ magn5f1c reperharl. 7411,
lloc d'arribada.
a les 945. (ataquen • A ptes.:
Hels ad la classificació:
La Princesa del Dólar
1, Battestini, 28,o quilórnetres en 9 h.
53 ni. 4 g ; 2, Andretta; 3, Olmo. La
per Planes, Ma y ra], Aveld, Vi la. Lla nos, Baraja, ete. La Inineable
resta de corredors arribaren tots exestrella
equo.
La classificació general després d'aquesta etapa és la següent: 1, Guerra;
l'aClUaCn5 de la dual PS compta per
2, Camusso; 3, Cazzulani; 4, Olnio;
plens. Dome, larda. LOS CLAVELES,
5, Gotti; 6, Bertoni.
creació lic Matilde Illaquez. LA CORTE DE FARAON, prenent-hl part
Avui s'efectuarà l'etapa Trieste - BasRAQUEL
MELLER, 1 fi de fasta per
Sano (277 quilòmetres).
RAQUE L MELLER. XII: LA PRINCESA DEL DOLAR 1
NOTES DE L'ESPORT CICLISTA CATALA. - Repartiment de preRAQUEL MELLER
mis.-El diumenge vinent, dia ro del
Despatx a compladorla
corrent, de dotze a una del migdia,
tindrá, lloc a l'estatge social de l'E.
C. el repartiment de premis del Fes
tival Cicles Catalunya, celebrat al Parc,
als nens u nenes 1 senyoretes que es
classificaren en les curses infantils i
TEATRE BARCELONA
en el campionat ferneni.
Conmuta del Teatro Merla Isabel
Per tant, queden convocats al dit
d• Madrld
acte taus els interessats, o sigui e.ls
quaranta infantils i les senyoretes cíasAve. divendres: dernš, dIssabie, 1
siiicades. que poden assistir-hi acompadlumenge, cetinas. dimarts I dimeeres vinents: darreres representa
nyats pels seus familiars per a recollir
eres vinents: darrers Ales de repreel prerni que els correspon.
sentarla de l'extraordinari exit de
Proves de loo km.-Hi ha més de
rlure tePere Mufla. Seca
35 inscrits per a prendre part a les proa-es socials que ha organitzat VE C. C.
per al diumenge vinent. La sortida es
donara a les rail en punt del mati, al
Crearla In/men s a d'ape s ta rompanyla, que s'acomiadara e/ vinent dtseu estatge social.
mecres, dia 13
L'itinerari a recórrer sera pel carrer d'Urgell a Diagonal Av. Pedralbes, Molina de Fei, Martorell, Esparreguera, Collbató ¡ Bruc de Dalt, on
estará el viratge. Es concediran cinc
minuts d'avantatge en la sortida als TEATRE
principiants i exCliniOnisteS. Es pliega
El. MES FRESC DE BARCELONA
a tots que vulguin presentar - se una hora
Eaplendld jardl profuument
abans per recollir el dorsal i poder doCl.. d• muleto» del Romea, de Madrid
Director: Vicaria Mosel
nar la sortida amb puntualitat.
Cursa per a principiants.-L.E. C. C. tvill divenees. tarda a les 515. Hutaemes a 1 pia., groneral n'60 pessetes:
ha organitzat per al dia primer de juLAS TENTACIONES
lio] una cursa per a principiants ami)
LAURA PINILLOS
importants premis.
Alady
I Lepe
d la 14115:
En aquesta cursa, que patrocina el
Grup de la Benzina, de l'esmentada enLAURA PINILLOS
titat, que cedeix una copa per al venMAURI ALADY - LEPE •
cedor, ultra diversos premis en 0/010i:Pri
tes i metallic es concedirá la Copa
Constantí per a l'equip de tres corre- ¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!
dora d'una mateixa entitat que es clas- Derna, cliesstne. larda, a les 515 Bulakrneral, 0 • 60 pessetes:
pes
I ma
sifiqui en primer loc.
LAS TENTACIONES. NO, a les t cris
El circuit, que compren de 65 a 70
¡AL PUEBLO!, /AL •UEB1.01
quilOmetres, passa Per Badalona, ConDImerres. cha la, estrena de
reria, Mollet, Santa Perpetua, SabaLAS CHICAS DEL RING
dell, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu
i Barcelona.

RAQUEL MELIER

LA EME

COMIC

LA VOLTA A CATALUNYA. Amb les inscripcions dels corredor S.
Meana i S. Havia, d'Oviedo, i Tudela, de Cerdanyola, sumen 96 el nombre
de participants a la riostra volta. Segons s'anuncia, el dia to quedará mutada la inscripció a drets senzills.

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyla de revistes de

MARGARITA CARBAJAL
alVerldrAS,

lo'la,

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

XVI VOLTA A CATALUNYA
III GRAN PREMI GENERALITAT
EN P. PEIRE, JUTGE ARBITRE
Slan rebut les noves inscripcions següents per a la Volta a Catalunya:
57.-Vicenç Cebrià Ferrer. de Barcelona, professional, rieles Sestal.
38.-Gil Rigat, de Vilallonga del Ter,
independent. quarta categoría.
Gogenola, dEibar, independent, de segona categoria, S. C. Bilbaina. cicle G. A. C
6o.-Joan Grau, d'Olot, independent,
de quarta categoría, cicle Bassols.
ea.
La U. E Sans, harem apreciar en la
disputa del darrer campionat d'Espanya
militar els g r ans ent us i asmes i coneixements ciclistes del sensor Primitiu Peíre, tincas coronel, primer cap del batalló
ciclista 4e Paléncia, va oferir-li el cirrec de jutge-àrbitre de la Volta a Catalunya, considerant que a mans del senyor Peire havia de representar ner a
corredors, clubs i d'altres parts interessades en la cursa, una alta garantia de
solvencia, irnparcialitat j competencia.
El senyor Peire, desitjant colaborar al
bon exit de la gran cursa, per la seva
gran afició a l'esport i pel bell record
que va endur-se de Catalunya, ha acredit a exercir el dit arree previa autorització del Ministeri de la Guerra, ibarada en data del 29 del mes passat.

nii a. les

la revista

per la supervedette

MARGARITA CARBAJAL
CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
Barcena., 8. Barceló, Concha Rey
I Mapy Cortes
10 bellieslmee, tiples . 40 Palace Garle
Toilette, d'A. López Derorats de Morales
1 Asensi. Fastuosa presentació. Eta acuse

preredenIS

Dis s abte I diumenge, graos funclons, tarda 1 Mi, representant-se l'eóit de l*any
LAS M
DEL ZODIACO

gran

LA EME, LA EME,
ealt do riure d• Pere Mufloz Seca

tarda 1 10 nit,"LOs

ladOreS", Ana Harding I Rictiard Dls.
Dibuixos 1 CórnIques. • CATALUNYA:
tarda 1'945 nit, "El inlm. 17" I "Aves sln
rumbo", en espanyol, Irusta- g ugazot-bemareo Cómica 1 DocurnentaL - KURSAAL:
4 tarda 1 930 nit, "Hay mujeres ml"
(ardeament tatda), "Calamidad con Suerte", I "El rey de la plata". - P ATHE PA per Eli s sa Landl. Berna, estrena de EL LACE . Continua
4 tarda, "Victoria y su
ULTIMO ACORDE, per John Stuart
húsar", "Un tenorio en sieeptrig" I "Sie.
rra de Ronda", en espanyol, Rosita Dial.
EXCELSIOR: 4 larda I 930 nit, "alam'zelle Nitouche" tüntrament tarda!. "Entre
dos corazones" I -Sierra de Ronda". en
espanyol, Rosita Diez.
MIRIA: 4 larda
1 9'30 uit, -Su recompensa- 4Unicament Monumental. - “1.1na mujer romo n
tarda), "La tuve en mis brazos" / "Esn ,ay "0 i, t"Rl óiraf' sronatrt aecial eve''
canuto en Duclapest", en espanyol. Nonros ar
e ntle
elan'. - GRAN TEATRE COMTAL: Contien espanyol.
nua 3 . 15 larda, "Cuatro en /1 tempestad", Mirla. - "su recompensa" trua
Avui, estrena de
tamal. "La tuve en mis brazos")
"Su recompensa" 1 "Escandalo en Budapest", cii espanyol - MONUMENTAL:
eandsio e“nBu
n esi paz
yo sdoape
y ss uP s',anea„
Lontinua 3'45 larda, "Una mujer como Neri*. - "El r ey de la pista" ninguna", "Repörter detective'', en capafas de Shanhal".
ny ol. "A la sombra de los muelles", en
espanyol. - ROYAL: continua 345 tarda.
celosa".
"Pérez contra Perez", "Repórter detective", en espanyol, 1 "A la sombra de los Puh
-ti‘n Ptaeinsorio
u en "siel epl inr gia" y
l 'n'Siebt
a
muelles", en espanyol. - BOHEMIA: conRonda", en espanyol.
Insuperable crearla rle
tinua 345 tarda, "Nicole y su virtud". Podre. - "Las gradas de un
-India
habla",
explleada
Cts
espanyol,
1
-India tabla", en espanyol, 1 r
Reman Noviero 1 lerda Loy
de saltes".
"Guerra de valses", Renate Muller. - PEDR6: Continua 345 tarda, "Las gradas Pulan Clnerna. - Reportatges escrc
Producen) metro noldwyn Mayer
de un trono", "incita habla", explleada Principal. .- "El Danubio &Sur.
en e s panvol, 1 "Guerra de valses'', tanate
nimia en el suelo".
.111••n•n••nn•nn
St uller
Remetes. - -Noche tras noche".
Royal. -Pelea contra Perez'',
toe deledive-, en espanyol. I
sombra de /os muelbas".
Salo Vlotbrie. - "Juventud MI,
Ami, tarda, ele 4 • 8, 1 nit, a les deu:
Darrer Ola de la producció Fox

TE QUISE AYER

un_uingonn

Una noche
en el Cairo

CINEMA

Concer t s

ESPLAI

PALAU MUSICA CATALANA
Diumenge, 10 de Juny de 1934, a les
cinc de la tarda

EL FLAUTISTA DE HAMELIN (
Malos). ALIAS LA CONDESA, per
Alistan S. Ripwarth.

Festa de Germanor

Luele Englisn (nomes a la tarda).

per Renata Muller 1 Wiliy riesen
•

Diversos

FEMINA
Ave 1 Cada ella, a les a t 6 tarda
1 to mt, amb extraellnart exit,

Splendid Cinema. - "E: favorito

nitrara noche"
aaentura nupcial".
¢Itnlenla"

Smart Gnomo - "Entre la es7101
ls pvea zrad
e"
„1 I .,"HS0iiybaocloinittnecalu
,..erga".
Talla. - "La consentida", "Qo

que suenan las mujeres". "Sala;
saeof el asesino".

Juerg a": a mes. a la tarda: .r

MARICEL -- PARK

La pequeña
timadora
No

Belez% cherna. - "Juguetes de
u
dehnt en sociedad"!
t rneod
d o" ,. "Su
p.a

• rantalres de les entino: rorals Orfeó
Sallentl, de Salten!: Orfea Mont eee a t,
- Reina el amor", "Se ri
Gracia: OrTe6 de Ilaris 1 Orfecl GIMA, sola Trismf.
un rival" 1 "Timbuctoo".
la direecia deis mestres J. lo elles, Preo,
Trlanon.-"CITISme". en espanyol;
Antoni Pérez 1 Lile Millet
dy, lo mejor a falta de un (elae s panyol, 1 "Pancho dinamita".
Uroulnaona. - "Una noche en el
Valga. - « Ea» /a luna" (musical,

GUERRA DE VALSES

Funciona cada dia, tarda 1 nit
Deniä, dissibte, esphandida exeletc16 de
fue artificial.. Entrada al pare, 541 een.

tirne. Funicular 1 entrada, 1 pta.

IIM••n1••ffllil•

deixeu de veure-la

31

Programes d'avui

Xlle. - "Can mi Tarzan me bastr
agua en el suelo", en espanyoi.

MUSIC-HALLS
Varietaís 1 Mercedes rIti
BA- Ta _c,„„. _ varlesats, Bella X
ti I Emiiie Domingo.
Pompeya. - Varietats 1 Repulí& 5-

Apolo. -

illeZ
Edén Concert.

- Varietats I Bur:ik
rueda.
Excelsior. - Varietats.
Maulle Rouge. - 50 &Metes, 50.1
SarnaniegO.
Stembul. - Etbel mamen.

TEATRES
Tarda 1 :lit: "La eme".
Cerros. - Tarda: -Las tentaciones", nit:
pueblo. .6! pueblo".
Tarda, 430, I re. 945. El programa mes Novetat.. - Tarda: 'La chulapone" I
atractiu de Barcelona. Revista I Dibühlos,
Raquel Mollee: el: "La princesa del
dahir" I Raquel Steiler.
Lilian Harvey en
Pollorama. - Tarda. - La sirena varada";
nit: Gran festival.
PrIncipalalace. - "Las muleles de:
Corma Boot I Andre Roane en
Zodiaco".
Barcelona. -

YO SOY SUSANA

NO SEAS CELOSA

Duiiulrn vinent: MARIAL
SACADO I2C JUERGA.
nal, a 1., tolo. I tarda.

Romea. -

Tarda 1 nit: "La marquesona".

per Annabella. 1
CINEMES
Diumenge, maticontinua de 3 a 9 Actualitats. - Reporlatges d'actuarnal.

SPLENDID CINEMA
•ovull 44 Cena, E
.
Teldfee 8011111
magefle programa:
La re-emula comedia
EL FAVORITO DEL REGIMIENTO
per Oscar Karlweis
El gran film M. 43. SI., en espanyol,

América. - "Vivamos hoy", en esPanSol.
"Farree que fue ayer" 1 "El hombre
Iccin", en espanyni.
Arenes. - "Esclavos de la tierra", "Escaladores de las cumbres" 1 "Enemigos inseparables".
A ring uda. - « Roe letavIde aviador",
"Tres cabal
leros de frac": a mes, a la

DIVERSOS
Nisison Doras. - Orquestra ere
Inc HaDDI
8.16 Dore Wranla Boyal). - 10
Boyo.
Triana. - Tiple café flamenc ding
Pepe Hurtado.
Casa 1.11bre. - Aval I cada ale,

santo

Hotel

Rita. - ETUI

sant.

I Cada (114

La T. S.
Programes europeu
selectes

tarda: "Tres vidas de mujer".
"Civismo", "Sitas la condesa" I "La novia universitaria".
Divendres, 8 de Juny
''El danumo azur' I "El agua
en el suelo", en espanyol.
1930,
- Brno, 325.4 met
SU ULTIMA NOCHE
Bohämle. - "Se ha fugado un preso", en
espanyoi". "Noches en venta" 1 Hacia Simfonia pastoral de Beette,
per Ernesto VErhes, Merla Alba 1 Juan
las alturas".
de Landa
20'00. - Brussetles fran
emre,eies . ,. - 4/Nicole y su virtud", "InLA NIÑERA (dilatarnos sonors)
dia habla", en espanyol, 1 - Guerra de 483,9 m. Coneert per la B
La gran superprüdueció Ufa
fass&
de
Carrabiners.
Una aventura nupcial Broadway. - ')Erlalr Journal", "El diluvio" 1 "Doña Francisquita".
20'00. - Brussetles flama
per Cate de Nagy b Lucien Baroux
natatunya. - "Cl numero 17" 1 "Aves 321.9 ni. Orquesara Sin-de/niel
sin rumba-.
Capital. - "Los conquistadores".
2010, - Masa Mema
Collesum. - "La mujer acusada".
Comedia. - "El paratso del mal", "Dell- 539.6 m. Música espiritual
ilos del trópico" I "Al pie de la le- lava.
2022. - Varsbv la, 1.415
CINE RAMBLAS
Co lnar t‘a.1.. - "Cuatro en la tempestad",
"su recompensa" i "Escandalo en Bu- tres. 1. 0 01-ert simi(-'nie:
Rambla del (entre, 1111
Telf.
dapest", en espanyol.
Saens
¡ Eiukas.
kvllI COMICA I REVISTA
Diorama. - -vuelan res canelones".
EL MANCEBO DE 1110TICA, deliciosa
..f:arlomagno" 1 "Aniakchak", en eS20'30. - Stfissa Italiana, 2
comerlia, per l'Inrepe
- " El hespert descontento", "El mel res., "Rigoletto", ópera
NOCHE TRAS NOCHE Espial.
flautista de liamellin", "Alias la con• Ve rd
en espanyol. per George Itatt. Cons s panyol.
'.
e• an,s:'.
Ilesa" i " r,iiecru de valse
20'30. Poste Parislen,
tanco Cummings, Winne Gibson
Eroaleior. - -31amzelle Nirouche" (Cit.
alee West
eament tarda). -Entre dos corazones" metros. "Somnt do vais", ,,pe
I -Sierra de Randa".
(Suele continua)
rl i Dsenr Strauss.
Fututo. - -Te auise ayer".
Fémina. - "La pequeña timadora".
2030. - Llmoges, 328.6
Fregoll.-"Civinne", en eepanyed. "Palada', lo melar a falta de un chico", en "La filia de Madame Ata
eSpanvol. 1 "Rancho dinamita".
operara
de 1..cocq.
-2- "Lo que suenan ras mujeres".
20'45. - MIIà, 368,5 ID
SALÓ VICTORIA Goya.
-Tres caballeros de trae." 1 "La meravellosa tragedia de Lourdes".
Vallenela, 111111-2111
l'oletea ISSIM Iris. - -El agua en el suelo", "Dime Gorreen simfònic.
pule neres tul" I "El ilaüle huracsn".
20'45. - Rädlo-París, 1 . 6
divendres, tarda, a les 1'45. I nit, Ideal.
- "El sabor de la gloria". "Nos Veltlarla de cantaires.
a dos quarts de deu:
divorciamos" 1 -El mayor amor".
EL VAQUERO, cómica, per Charles Chasse Kursaal. - " Hay mujeres ast" Canica.
2100. - KoenIgswursterN
ment tarda>, "Caiamidad con suerte" sen, 1.57 1 m.
PRIMAVERA HELADA, dibulzos sonors
del 8
I "El rey de la plata".
JUVENTUD AUDAZ
Laietana. - "El hombre Invisible". "La
per Trane Aibertson, 4 110e ciyde, stim
tia de Cartas' 1 "compsnero".
21'00. - Koeragsberg. .2.5t
Summervilie 1 Louisa Fazenda
Mapiestla - "Carlornagno". "Todo lo
,innitena" I "La gran Jugada".
-Olieron", ópera do al'eber.
- "Reina el amor". "Ha entra.
Su Alteza la Vendedora Marina.
2115.
- Londres regl
do un fotógrafo" I "GallipOli".
delicada comedia musical. versió franCeSa, Mundial. - "Matricula 33", -Un yanky 342.1 m. "La diada del Po
magna creada de Marte Bel!, Albert Preen la corte del rey Arturo", en espaJean I Armand Bernard
ópera chmiea de Reynolds,
mea
Barcelona. Base. -

El

Companyia XIRGU BORRAS
Ami, tarda, a les 5'15, matinee esperial. LA SIRENA VARADA. Nil, a lee
1015. festival a benefiel del Catecisme
de Sant Mida. Deine, tarda 1 all: LA
SIRENA VARADA.

que diuen els

lo stlifu1
per Im
plantes

guarits

No podía
freballar
a causa del reuma En Vicenç Hernández Rielves, de Alcalá d'Henares (Madrid) carrer
de les Flors, 6, qui ha tingut, a bd enviar-nos

TEATRE STUDIUM
Badil, 72.
Telefon 52343
COMPANYIA GALLIGO
Denlä, a les cinc de la tarda, sessió patrocinada per l'Assoelació d'Andes d•••El
Mali". Condal de la companyia °Algo:

seu sertUlcat de curacló en el quai dril
Que soma dos de
tela tree anye de dotare articulare que es pasuren després ala
ronyons tent- lt InapossIblo el poder treballar 1 amb una. sola
emeweamee capea de la CURA Núm. 3 del
ABATE HAMON m 11 calmaren
de tat manera que por ter la. seva vicia normal.

1

Basquetbol Mossen Janot

•.M.;

2

d'Angel Guimere

23

19

LES 20 CURES MI'

immo,

Es esperat amb gran interés el torneig nocturn de basquet que l'Atletic
Rasques Juniors ha organitzat. En
aquest torneig estan inscrits els prestigiosas clubs: B. B. Ripollet. B. C.
Atietic, C. A. D. C. I., Intendencia,
A. O. Badalona, Penya Coratge i B. B.
Montserrat. Es disputara una magntTarda, a les Quarre, I M g , a les deis:
tira copa cedida per la casa Philips.
REVISTA PARAMOUNT, COMICA,
Demà, dissabte, a les deu de la rel131111U1X011 I LA MUJER ACUSADA,
¡la, es disputará el P ri mer P
artit entre
per Nancy Carroll 1 Cary Orant
el B. C. Atlètic j l'A. B. Juniors, al
camp d'aquest darrer, el qual ha estat
g en filete Paremount
dotat d'una magnífica installació eléc111n••n••n
trica darrera paraula en illuminacions
d'aquesta mena.
Abans del partit esmentat dos equips PUBLI CINEMA
femenins pertanyents al Club Femení i Actualltata mundial,
DeeurnenUtle
d'Esports es disputaran una magnífica Vlateee - (lo. • •ende »atletas
copa donatiu dels Juniors.
Baladí UNA MUTA

"S. A. la vendedora".

•01111ElliA. estro Mentaste I Anime
EL NUESPED DESCONOCIDO, per

TEATRE POLIORAMA

A L'HOSPITALET

a !larga terminí
sense entrada ni fiad
Totes les marques
Balines, 60, entresol,
CREDIT CERA LACAS

/le

1

e

Hola orrekeel
ele beeee

DE L'ABAT MAPION

1\

meravellós métode de curacló per tnItla de PLANTES. 36n la
medicaen1 natural, sana. Innocua t segura que restableit la
salut, sense produlr en l'ornare/me els estrelle que poden Causar lee drogues Apuestes benefactores plantes It retomaran la
salut lamo ella la intima satistacció de la vida,
un interessant ilibre n'isleta
aquest anunct cona a Impresos.

C011.-11L 411W

GRATUlT

hure

Ptee.
8'30
la capea
per a un
anea de
tractarnent

Senior Director de L'aboceten& Botamos t Marina. Ronda

st cniversnat. número 5. Barcelona.
Eler ytu-voe enviarme GRATUITANItiNT 5 BENSE COMPROM111
el butlletl mensual "Lo QUO dicen loe curados" 1 el 111bre "fel
sie

Medicina

Non'
Canee

Clutat
Provincia

Vegetal".

