"""Zewe

XIF7.

Digsabte, 9 de juay. de 1934

'Any 56.—Núm. 18.667.—Preu: 15 cintbna

ABONAMENTS
Catalunya

1

territoris Se la República,

smeries /latina 1 PoriugeL lettneetre...
Pesos conven/ postal, lt ... s..
Altres paltos,

ir— •
Ir— •

Ir— •
110•— •

DIARI D'AVISOS I NOTICIES
ANUNCIS I RECLAMS EEGONS TARIFES

PUBLICITAT
BARCELONA

CATALANES. la. Loe
C.AARER Di &ASEARA, ti t ti.

EL TEMPS

eipt erdalu Ir aa amerara:7Ni::
.
P nnani öe tr aets. na? enm
graus. Humitat relativa: re per cent. Veloeitat del
vent: calme. Visibilitat hOrItzonte/, en prnmedt a gil!.
%entres. Estat del Cel: sere. En les darreres 24 times:
Temperatura ale:Ornar als graus. Temperante* n'anime
16'2 graus. ReeOrrErUt del vent: 208 quilametres. Preeiptteetd: mala. rnsolarld en el dla St ahte: O hores
zeta minuta.

tItSS

REDACCIO I ADMUltSTRACIO: COTS

TELEFON

TALLEAS

TZLEFON 496011

Per ordre
Crisi a Nantament
El Tribunal de Garanties nega al Parlala competència per a Des d'avui, la premsa és Han dimitit els
Catalunya
de
ment
Cal que tothom dictar la Llei de Contractes de Conreu sotmesa
censura senyors Serra
prèvia
es comporti S'han presentat tres vots particulars, un dels guate is eneapHunter 1 Wichier
del ministre de aunad de Madrid

Hores greus

com qui és

Aliir al vespre, a darrera hora, ens fati tramesa des de la
Generalitat la següent Pala:
del Tribunal
"El President de la Generalitat ha rebut, aquest vespre, del
7. — Que la Ley de Reforma Agra- ministre de la Governació, un telegrama que diu:
Mudan de la República y los si y 12
del Estatuto de Cataluña fijan las res- ria no constituye duplicación en CaEn virtud facultades me confiere ley Orden Público
pectivas competencias legislativas del taluña con la de cultivos, porque siendo aquella de Bases tiene la región a partir mañana, sábado, quedará establecida previa
Estado y de la región autónoma.
autónoma
facultad
para
estaturr
lo
Tercero. — Por providencias de la
pertinente por Ley o por ordenanza censura toda prensa, debiendo V. E. tomar las medidas
inienia fecha de 5 de mayo de 1934, se de la materia regulada por ella, y
oportunas para comenzar a ejercerla sobre prensa
tuvo por presentado el escrito y docu8. — Que la Ley de Contratos de
mentos que le acompañaban en apoyo
mañana. Lo comunico a V. E. para su conocimiento.
cultivo
ha
nacido
de
una
necesidad
de los hechos en el mismo sentados, y
a los efectos determinados en el artícu- democrática, titulo indiscutible de su Le saluda.
Tribunal se efectividad dentro del actual régimen,
lo 57 de la ley organice el
En alenCid a l'hora en qué aquesta noticia is comunicada
dió traslado con remisión de las copias que tiene por finalidad la de resolver
serenilat ¡ patrintisme de la riostra
al señor Presidente de la Generalidad el histórico problema del campo ca- i fiant singularment en la
talán reflejado en las luchas políticas, premsa, el Conseller de (invernad() s'alisté per avui d'ordenar als
de Cataluña.
en
general
violentas,
a
veces
de
los
Cuarto. — Con fecha 19 del pasado
diaris que enviin les seves galerades a la censura, segur que no
cultivadores para obtener la propiemes de mayo el Gobier n o de Cataluña, dad de la tierra mediante la fusión tunera de penedir- se'n.
en su nombre el señor Presidente de
Des de dema, dones, quedarà establerla la prèvia censura."
la Generalidad. compareció ante este de una sola persona del cultivador y
el
propietario.
* •
•
Tribunal, formulando su escrito de conTerminando, por último, que se tutentación en el que, sin someterse a aitualidades procesales antes de entrar viera por contestado el escrito del
do
Madrid, 9 (130 dé la matinada). — A das quarts d'una
en el fondo de la cuestión, excepciona Gobierno de la República, resolviendo
els perindistes el sal s-secrelari de Csavern'intimida
ha
reina
en
definitiva
no
haber
lugar
a
prola
por extemporinea la acomodan de la
cuestión de competencia legislativa. en nunciarse sobre el fondo de la cues- nació i els ha dit cl següent:
—He de comunicar-vos una noticia inleressanlissima: Lo
el supuesto de que en el término de 20 tiOn planteada por haberlo sido fuera
que
días al efecto señalado, debía contarse del término legal, y de no estimarse censura s'este') por complet a tnts els assumptes, és a dir ,
con inclusión de las feriados, Y sin esta excepción, que la materia de la abs general. Serh benigna. pecó s'adopta aquesta resolueid per a
formular petición especial tacha de obs- Ley de Contratos de Cultivo del Par- evitar que es pe,-,dueim i eampanyes cialentes• Corn VP succeint
curidad e imprecisión en sus terminas lamento catalán es de la competencia fins ara. De manera que des ri aquesla nit totes les galerades,
en escrito del Gobiern a , alegando en legislativa de la regían catalana.
des de les editorials fins a les noticies d'impremta, han d'ésser
cuanta al fondo:
inrileSPS al Govern civil.
col.
5.
a
la
paq.
ueix
la
Ley
de
Contratos
de
Culta
(Scq
1.—Que
va, aunque en ella se trata de Iris arrendamientos. ararcerias. masoverias y rana-ta morta, es una Le y reguladora de
del Tribunal de
del
la propiedad de la tierra, naVeria de la

ealat pel President

interinament, seran subs-

Madrid, 8. — La sentencia del Tritituits pels senyors Massip
bunal de Garanties en el recurs presentas pel Gavera respecte a la l'id de Coni Ventós, respectivament
El fall del Tribunal de Garanties so- tractes de Conreus promulgada pcl
bre la llei de Contractes de Conreu del Parlament de Catalunya diu aixi:
Parlament catalá as cl Que havia desSegons sembla, i com ja Se suposer venias d'on ve.
SENTENCIA
L'actitud de la Lliga és la que exsana, l'afee deis autoämnibus Torna..
Madrid,
8
de
junio
de
1934.—Vista
la
tindri repercussions immediates a la
cusa uns bornes que són el que san.
Cornissia de Gavera. Per ara i tant,
Les burles antipatriatiques que en aquest cuestión de competencia legislativa properä, no es tracta més que de ro moment de dolor que passa Catalunya movida por el Gobierno de la Repúblimors: perä aquests rumors són tan
es permeten els redactor; de "La Veu" ca y en su nombre por el Excmo. señor
insistents, han ailuit als periodistes
sobre el Parlament catan, san repug- Presidente del Consejo de ministros, a
la
Generalidad
de
Cataluña,
sobre
publique
fan informació a !'Ajuntament i
nants. com s'escau a la barroera insen- cación de la ley de II de abril de 1934
han estat comentats de tal manera
aibilitat dels inspiradors de l'òrgan de para la regulación de los contratos ce
per persones directament interessades,
la nora "Unión Monárquica". Les de- cultivo, en cuyos autos y en el acto de
que seria cosa extraordinaria que en
elaracions del senyor Ventosa a Ma- la vista pública han informado, en
el Ple que s'ha de celebrar dilluns
drid són exactes a les de! radical Panombre
del
Gobierno
recurrente
el
exno tinguessin confirmada plena.
/ea i Ii atorguen galons de sergent de
celentísimo
Sr.
Fiscal
de
la
República,
Segons el que es deia ahir a Casa
la policía indigew. Entre els cercles drereen
representación
del
Gobierno
la Ciutat, la nit anterior s'havien retiy
istes de Madrid. els lligaires són anogional el letrado D. Amadeo Hurtado
res els membres dEsquerra Republienenats los morse amigos.
cana de la majoria consistorial al
Les paraules de l'Hanorable President aliró, siendo poeentes los señores vocales
Francisco
Peceaa,
Victor
PradeCentre Catalanista d'Esquerra ‚je la
sla la Generalitat també han estat com ra i Carlos Ruiz del Castillo.
Rambla de Catalunya per tal de traeexigeix la serietat del moment i la digrar del cas del senyor Vächier.
nitat del cárrec.
Hi assistiren els cinc consellers reANTECEDENTS
parlar
i
sala
comportas
Tothom ha
gidors i els done regidors de l'EsPrimero—En el Parlamento autamocom és. Només ¡alta el Doble.
guerra i la discussió fou Ilarga i viva,
rno de Cataluña acordó una ley publi1 bé: ja és hora de dir clar que cada en el número del Boletin Oficial
puix que durà fina , a dos quarts de
l'autora-aun, la Ilibertat de Catalunya no
tres de la matinada. Segons els ruGeneralidad correspondiente
as una concessió que se'ns hagi fet per de la
mors, el senyor Vachier hauria eh>
12 de abril próximo pasado, y en cuyo
regal o per joguina. Es la recaneixenea, articulo
d.t
afrontar la Miestió i s'haur ía limiprimero consta que constituye
a mitges, d'un fea ab ha una casa es- su objeto los contratos de cultivo, detat a prometre, per al asear, una recpiritual que és Catalunya. que no l'ha nominación bajo la que comprende los
tificada, ele conducta. Pera Com que
precisament,
deturada la monarquia arias la seva hei de rabassa marta. aparcería. masoveria,
no es tractava
de Jurisdiccions, ni l a . dictadura amb arrendamientos de tierra i en general Competencia del Parlamento catalán. tanles repressions i els càstigs; ni tampoc todos los actos de contratos por medio
a la va de orden
ara els lacais de les dretes. amb doma de los cuales se ceden onerosamente el to por no oponerseque
la derivada del
civil otra excepción
cili a Madrid i a Barcelona. No seran
aprovechamiento de una finca rústica a número primero del articulo t5 de la
ells qui diran: "Prou."
persona diferente del propietario, siem- Constitucian, como porque el apartada
I és per muy. més rae de recordan- pre que sea la explotación de naturale- b) del articula tz del propio Estatuto
ces vives. quan ens arriba l'ofensa ini- za agrícola, regulándose per la ley los recnnace a la Generalidad la legislacian
ciadora de ratee. flanquejada per la in- expresados contratos en cuanto a su exclusiva y la eiecucian directa en matromissió del senyor Cid (és el Cam- cumplimiento, eficacia, nulidad, defectos teria de política y acción social y agraprador °1 dins els terren y s de la radin- de forma, determinándose en él igual- ria, salvo el régimen minero y las bases
difusia, i ad. a Ciutat, per la presa ar- mente la forma de revisarais, la de ad' correspondientes de Montes. Agricultura
de la
del
bitraria del campany Grausier-Barrera. quisición del dominio de la tie rra y Par y Ganadería en cuanto afecten a la riUna
episodi d'una falta d'elegancia moral i
Entre
les
representacions
esmentaa la secció de "Darrera Hora". El
virtut del mismo los derechos de tan- queza y coardinacien de la economía neDurant el dia d'alar seguiren recreuarea senyor Companys, contestant a rex;nr net tan inaudit clan sine intelligent teo, retracto y rescate, creándose un
des i el senyör Companya
Generalitat
incomptables
bent-se
a
la
posició
del president de la Jotienful
Demä, si ens mostrern febles, vindran Registro de arrendamientos y Juntas
2.—Oue en este orden es tendencia
par- breus parlamenta.
de Barcelona, pregà que es tinguis
sfensives rnés a fans. Es per Catalunya arbitrales para conocer privativamente obligada la de socializar el derecho por oferiments d'entines politiquea i
del
Gadispasicia
u
confiança aanal) eh Govern de la Geque valen aterrar la Repaaliey. una Ca- en las cuestiones que resulten de la el que el de propiedad pasa de mera- ticulars posant-se
talunya reprimida és la condició pre- aplicación o interpretación de la ley mente subjetivo a función, teniendo par vera de Catalunya. Tarnhab es reberen EL SENYOR COMPANYS neralitat, puix que aquest sabrá complir amb el seu deure.
via per al triomf del reaccionarisme.
de repetida referencia i dispeniendose ello el derecho civil tma zona lindante una calentitas enorme de iletres, teleectar. Cal que els mal inscripciones en el Registro de la Pro- can el derecho social, sin eme ello no grames i tetelememes d'adhesió dels PRONUNCIA UN IMPORCal fer-se res p
UN MANIFEST
aconsellats servidors de l'ombra d'Al- piedad de derechos que por la misma abstente se refiera a la prohibición del Ajuntatnents de tot Catalunya.
TANT DISCURS PER
DE "LA BRANCADA"
laexpectacia era la rnateixa que el
fans XIII recordin que interessa tant
Estatuto a otro legislarian de- esta instale
se establece.
el
Tambi "La Brancada" ha Ilaneat
mea per al benestar d'Espanya que per a
RADIO
Segundo.— Con fecha 5 del Pasado que ; la calificada así 0 antonomasia. a dia anterior. Entre asaltes altres,
un manifest adreeat a tosa els nacio- El doctor Serra-Hunter, consellerla Catalunya mateixa la pan resultant mes de Mayo se presentó en la Secre- sea el derecha del trabajadar asalariado. Intuyan Cornpanys va rebre al migdia
la
nit
els
senyors
de
nalistes
d'es q uerra en el qual, després
A
les
den
regidor de Cultura dimissionari
ari
de
competenla visita del cornis s
de l'Estatut que és una Hei canstitutaria del Tribunal un escrito por el que principalmente del obrera industrial.
de Cotnpanys i Gassol van celebrar un d'exposar les seves activitats en
camal del país.
el Gobierno de la República y en su
3.—Que aún exrentuanda que la Ley cia de la Generalitat en la Llei
aquests
darrers
anys,
fa
públic
l'acanvi clampressions. .a dos quarts i
un den regidors presenta una PronoQuant als estira-cerdetes. espietes i nombre el presidente del Consejo de de Contratos de Cultivas fuese tina dis- Contractes de Conreu, senyor Amad'anee el senyor Con, - cord d'ingressar a la Joventuts d'Estat s:ció parqué. en votada secreta, fos
rara-girats: els eterns comtes de Santa ministros, en ejecución de acuerdo de posición reguladara de radas 105 con- deu Hurtado, arnb el qual celebra una cinc minuts
Catan, ares per unanimitat entre els intiada la conducta de tots els conva
pronunciar
clavant
el
micrapanys
Calema, en el pecat s'enduran. cona sem- este, previo informe favorable de la tratos a feetadas par ella, esos contra- Marea conferincia.
fan de Radio Associaria de Catalu- seus afiliats e per considerar 1v-e, s sellers regidora.
are, la penitencia. Sembla mentirla (Me Sala de Gobierno del Tribunal Supre- tos viendo de naturaleza civil se verían
En sortir, la qual cosa tingué lloc
per a Catalunya els moments actuals
Acabades les relaciona resultaren,
els blans poc cavallerescos arnb que els mo y del Consejo de Estado len el ah' comprendidos en la competencia le gi sla- a dos quarts de dues de la tarda, els nva. installat al desnata de la Presi- i creare que solament dintre de la
no una víctima, sinó ducs. ja que
ha segellat sempre la bota de l'amo
timo de los cuales se afirma que "mu- tiva atribuida a la Generalidad, sin mir periodistes saludaren ei senyor Hur- dencia, el secuent discurs:
J. d'Estat Catala pat portar-se a cap entre dotze votants Iota tingueren
"Catalans: Els diaris d'aquesta nit una tasca efkientment útil per a la
can, a premi de Ilurs afama. no els chos de las preceptos de la disposición Quepa. en cuanto a 'este extremo, el su- tado i Ii demanaren la seva impresvots favorables excepte el sehagin servit d'experiencia. Menyspreats rozan, tropiezan o pueden estimarse que pue s to de que con ella 5t atente a la Sil", solare el fall del Tribunal de publiquen el fall del Tribunal de Ga- nostra patria. Acaba invitant tata els dotze
ranties declarant nulla la hei apeo- lacionalistes intransi gents a sumar-se nyor Vachier que va tenir-ne den de
s
a la seva terra. burlats a Madrid i fra- están en oposición con las normas que competencia sobre bases de las ablieacia Garantiea.
contraria,
un en blanc i un sol de
cassats arreu. un altre cap els tarara fijan las respectivas competencias le-nescotraul vdsEtao.
—s Es cert — Ii pregunta un perio- veda pel Parlament de Catalunya. a la seva actitud.
favorable, i el senyor Serra-Hunter,
radar a la perlada, darrera de llar Jueu gislativas"), haciendo usa del aparta- e a q ue na es reseible confundir las dista — que el Tribunal de Garanties No poden, tenir a hores d'ara mis
que en litigué set de contraris, dos
coneixement d'aquesta extraordinaria
errant.
da las de l'articulo 255 de la Ley Or- contratas de las 1115(. 5 contractuales ron declarara la incoristiturionalitat
PARTIT NACIONALISTA
en blanc i tres de favorables.
resolució que la facilitada pel 'conducgánica del Tribunal de Garantías consta las obligaciones, entre las cuales, par tata la Ilei excepte l'article 8?
CATALA
El resultas d'aquestes votacions imGovern
de•CataEl
premsa.
tudo.nales. que entabla ante éste, cues- otra parte. ne se sabe can precisión si
te
de
la
ue—.
Aquest
púg
El
Secretarias
del
P.
N.
C.
fa
hin
crec—respon
plica, dones, canvi en el ruti—No
tión de competencia legislativa con -la deben inclu ,fse tan salo las generales és un comentad deis passadissos de lunya, quan tingui coneixement oficial blica aq uesta nota:
nas, ja que es consideraven com a
región autónoma de Cataluña en tela-, de la contratarían o también las especi- la Cambra. Precisament aquest metí de la sentencia, es reunirá per tal
"El Partit Nacionalista Catan s'ha dimitas els dos cansellers regidora
ción can la ley de su Parlamenta, indi- ficas de cada cantrata. y la Ley discutida s'han reunit els tretze vocals del Tri- de posar-se d'acord, fixar la seva constituir en Convenció Permanent afectats pee una votada adversa.
ca en el número anterior, con la súpli- na cantiene otras bases de obligación bunal de Garanties per tal de redactar posició i acudir al Parlament de esperant que la sensibilitat dels cataLa Comissió de Govern tindria,
ca que previa la tramitación correspan- contractual que las eenerales de su cuna la sentencia, i em penso que aquesta Catalunya en proposta adequada a la lana fa imminent un gest qu e alliberi dones, Ines vacants. ¡Cona es
diente 5, tuviera aquella par entablada nlimienta de conformidad con el uso v no será enllestida fins aquesta tarda. gravetat del moment
la riostra narria.
Pels passadissbs es donava la
rico? Pels
en razón de haber legislado el Parla- la buena fe. según los partos conveniEl Partit Nacionalista Català de- següent saluda: El senyor Persuades
Ara bi: demano i requereixo a tots
—Sha dit tal-libé—insistí el reptamento catalán sobre algunas materias dos , siempre que no se contradiga la ter — que éreu acusador d'una fórmu- els ciutadans parqué s'abstinguin d'ac- /nana un lloc de sacriiici i pre ga a entrada de conseller regidor de
les or- Circulació i Policia Urbana: Cl senyor
Ahir, a les ear4 rai mata arriba a que no le han sido atribuides y que san Ley.
tal de sotmetre-la al Govern tituds i iniciatives que puguin alterar torts els seus afiliats atenguin
4. — Que faltan bases de razona- la per
rordre. He d'insistir en ale ò i•m'he dres dels dirigents i es facin dignes Hurtado passaria a Cultura; el seBarcelona, procedent de Madrid, el propias de la legislación del Estado, esde
la
Generalitat.
agermana.”
que permitan considerar atrinyor Escofet, president de l'Assemsenyor Amadeu Hurtado, comissari pecificándose en el cuarto de los fun- mientos
—No hi ha cap fórmula — respon- apressat a parlar per rädio per sorrir de la doctrina que ens
buida a la competencia del Estado la
blea, ea-upada la canselleria de Prade Competencia de la Llei de Con- damentos de derechos del mismo escrita, determinación del derecho de adauisi- gué el senyor Hurtado—. No hi ha al ras de possibles alteracions proLA UNIÓ DEMOCRÁTICA
Parlamento
catalán
al
regular
las
vehnents, que ja havia exercit, i pea
tractes de Conreu. A l'estadas es re- que el
senténcia del Tribunal, duldes per la compreneible indignaDE CATALUNYA
a la Presidencia de l'Assemblea seria
contratos de cultivos y sus varias mo- dan por efecto de la Ley de cultivo. mis que la
ció que haurä causat aquest atac
uní, espontäniament, un nombras dalidades
que
no
es
fuá
esperar.
5. — Que .1a creación de un a cgis
La Unió Democrática de Cata- n lesianat el senyor Serra-Hunter.
y en su triple aspecto civil, soa la riostra autogrua d'amics, que el saluda i felicita cial i procesal, determinando nuevas ba- no especial para inscripz i an de Es
_j Les impressions que heu retait absurd i perillis
lunya va lliurar al President de la
Ignorem el t'orlar/seas que pugui
ésser opti- nomia, a !'Estatut de Catalunya i a Generalitat el següent document:
efusivament.
tenir aisca; ahir al metí l'alcalde,
ses de contratación, establecimiento los comratos de cultivo no está en pugna aMadrid us permeten
de
la
República.
nräpia
Constitució
la
Anotarem la presencia de nombra- efectos del decreto, creando Juntas ar- con las atribuciones fijadas a la Ge- mista?
-Honorable President: Assabentats
dels senyors Escolet,
Demano a tots els eatalans, tense que el Tribunal nomenat de Garantice acompanyat
--s No gaire — respongué —. Ereafacip i Ventas, en& a visitar el seses personalitats. entre elles els se- bitrales por un procedimiento especial neralidad, ya que el artículo 15 de la
distinció, confiança absoluta en el Constitucionals de la República es- nyor Companys. Deaoras, en emal
tonteara
tot
Constitución
no
reserva
cisament
al
Estado
la
nyors Nicolau, Ametlla. Bastardes
ante ella, regulando la queu denomina
— Què enteneu, dones, que cal fer Govern de la Generalitat i en el ace- panyola, ha anullat la Llei de Con- nrendrals ele pedo-listes. el senyor
Ode Hurtado. També hi havia una derecho de adquisición, creando un Re- ordenaian de otros registros que no
tre Parlament I,a consigna d'ara is tractes de Conreu, emanada del nostre Ventas nega que passés res: peró
no-hada representacia de la Joventut. gistro especial de tales contratos y una sean los existentes y afectos a la Di- en els mornents actuals?
—Això— va respondre— és el nos- ORDEE, SERENITAT I DISCI- Parlament, aquesta Junta de Joven- quan Ii esa-dial-un els rutilar% que
En surtir de l'estada). el senyor Hur- anotación preventiva en el R egistro de rección General de los Registros y
tut pren record, unánimement, de corrien ea limita a dir: ";Que és ditado fou nvacionat pels qui havien la Propiedad, con tan singulares efec- del Notariado; y los preceptos de la tre Govern hi halls-a de decidir-ho; PLTNA.
Ciutadans: Allä on sigui que m'esseca protesta més fícil de mantenir la discreda quan ag
anal a rebre't
tos. que modifica la ordenación hipo- Ley discutida no son en este extremo Fencirrec que va fer-se'm ha estat cohen, a les vostres llars, als centres fer pública la
más
que
una
de
las
obligaciones
de
hei.
enérgica
per aquest j et que suposa retmeixen disset persones!"
Segniaament, acompanyat per mul- tecaria del Estado puede estimarse que los artículos I, 2 y 42, último inciso limitat a la defensa de la de la con- i entitats nil us trobeu, resoongueu al
l'estat d'inferioritat en q ué es trohcli
se.
En ésser en aquest punt
tes persones, e= trasllada al seu doma se hallan en oposición por las normas de la Le y Hipotecaria.
els organismes suprema de la patria,
versa van arribar alguns diputats al crit de Visen Catalunyal"
que. Según el articula 15 de la Cqnscili.
6. — Que las Junta arbitrales crea- Parlament catan i a les Corts de la
devela les imposicions d'un estat toAl vespre, les oficines de Premsa
das por la Ley no infringen la de en- República, els quals comentaren amb
de l'Ajuntament lliuraren la següene
raster.
juiciamiento civil, tanto porque el ar- el senyor Hurtado i els periodistes ADHESIONS A LA GENEEncara aren record d'adreear-se al nota oficiosa:
nomagistral
de
Catalunya
"En la reunió de la minarla contículo 487 de ésta sienta el principio la delicada situada política actual
més alt
RALITAT
de que las diferencias sean sometidas que travessem.
saM-Se al seu costa per tat el que sistarial d'Esquerra Republicana de
Catalunya, es produiren diferencies de
al juicio arbitral o de amigable comcalgui pel respecte i mantenirnent
PALESTRA FA UNA CRIDA A la matra sobirania.
posición, como porque cuando una
criteri respecte de qüestions muna
REUNIÓ DEL CONSELL
LES JOVENTUTS DE
región autónoma tiene competencia
Visqueu rnolts enes per Catalunva, cipals, manifestades ja de temps, en
GENERALITAT
CATALUNYA
DE
LA
exclusiva en materia civil para regurelaciä als Departamento. de Cultura
semPre II aire."
lar determinadas instituciones, la tiei Circulada i Policia Urbana.
Palestra, davant la gravetat de la
En acabar la sessió del Parlament
ELS EX-VOLUNTARIS
ne también para dotarla y revestirla catalä els consellers van passar a la situació creada per la constata i geA conseqUencia d'elles, el doctar
CATALANS DE LA GRAN
Serra-Hunter presenta la renuncia
de todas las modalidades que las con- Generalitat, on es reuniren en Consell neral oiensiva que co diversos asGUERRA
cesiones jurídicas aconsejan, pudiendo extraordinari.
del seu càrrec, semita profundament
peces mena el Govern de la Repúsi estas concesiones no se avienen a
La Unir) d'ex-Voltintaris catalans els reunas haver de tramitar la seca
La reunió, a la qual assistiren tots blica espanyola contra les Ilibertats
las normas procesales del Estado, els consellers, excepció feta del se- he Catalunya. crida urgentment a una de la Guerra Gran 11914-19t8). en dimissió, com lamentaren anal igual
prescindir de ellas y crear otras ex- ny« Selves, que segueix n'alele aca- reunisi de representants de totes les un manifest abrandat de oatriotisme. ientiment. que aquelles diferencies
no- motivessin que el senyor Jaume Vatrajudiciales, precisamente porque no
volts de les nou. A la sortida iaventuts dels oartits catalanistes i fa públic el seu acord, develas
pueden modificar la judicial preesta- ba pels
ra greu que p assa Catalunya, com a chier hagués de deixar el càrrec de
es tentaren en un ab- entitats patriatiques.
els
consellers
blecida, pues de otro modo la compeLes entitats que la vulguin concór- antics combatents, de "continuar la conseller regidor."
es negaren a fer
I.es mateixes oficines circularen,
tencia legislativa civil de la región se- solut mutisme i
rer lustran de trametre dos repte- Iluita per la defensa de les nostres
ría un engaito y carecería de eficacia mandestacions.
sentants
a la reunia que saldrá lloc nibertats i la Repúbliea del 14 d'a- alta- a la nit, el seg rient comunicar:
va assistir
senyor
Companya
El
"La Comissió de Gavera Municipal,
el traspaso de las facultades ejecutial local de Palestra, Corts Catala- bril. Si le% circumstáncies—diu —
vas de la Ley Orgánica y procesal del únicament a la primera part de la re- nes, 592 , pral., avui, dissabte. dia a, obliguessat el nostre noble a una en mendre nota de les manifestado:u
tetes
pels consellers regidora senyors
nosaltres.
agermanats
tots
i
amb
Estado en materia de administración unin. A partir d'aquest móment es a les den de la nit.
lluita,
vejé obligat a absentar•se, a fi de
de justicia.
Els representants catara que hi ell, sabrem donar l'exem p le de sa- Serra-Hunter i Váchier, a conseqiiinrebre
els
importants
oferiments
que
_
crifici tal com férem els anys 1914- cia de la reunió de la minoria consisassisteixin deandament autoritzat s.
torial d'Esquerra Republicana, ha
van fer-se-li.
1918".
Afegeix que veient interpretate els acordat reiterar-los la consideració
LES JOVENTUTS D'ACCIÓ CAj11111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i
S'OFEREIXEN A LA seus aentitnents de llibertat per ron- l'afecte de sensare, i encarregar inteOFERIMENTS PATRIOTICS TALANAGENERALITAT
A la päglna 3:
ganització Joventuts d'Estat Catalä. rinament, • mentre l'Ajuntament Ple
la
a
estigueren
personaren
a la Generalitat afirmen públicament que pcI fet con- no desig ni els seas substituts el seAhir es
A les vuit de la nit
"Un altre aspecto de l'ofensiva
Generalitat, per tal d'oferir-se, reprerepresentants d'Acció Catalana que cret pe l qual ofereixen Ilur concurs. nyor Macip al desnate deis assumpcontra Catalunya. - Industries sentacions de les Joventuts d'Estat els
aliaren a ratificar a l'honorable senyor accepten i acaten la diseiplina d'aquell tes del Departament de Cultura i el
econämlques, que eón?"
senyor Ventas. als de Circundó
President
el eontingut de la nota que organisme.
Catalä. "La Falç". Unió Demacra(Segada o la pag. 6, col. 4) Policia urbana."
aparegué en la nostra edició d'ahir
per EDMOND D'ASUMA :, de Catalunya, etc.
vell
Lerroux
La follia del

Després

Garanties

fall

En la sessiú de dimarts el 6overn farà una
declaració al Parlament de Catalunya
vibrant alloeuei6

l'arribada del senyor
Hurtado

President

Generalitat

Dissabte, 9 de juay N 1934

PUIRICIRTMT.

foging vteateizera

L'estofi:
sistema deis
càrrecs muni-

Tot lostoefei
Segueix jsI. Ahir al rnatf
se celebra a li Consentirla dp
Treball cap entrevista. A 1118 set

cipals

Ja

de la tarda tenia ritats

Pis

re-

eit
ovat rarticulat de la del
oller si.
obre-la eapaeilit junriar nye kraniere;
'ea de la dona 1 del,
Barrera

reta-

M s.0 Debita detelmen pepe«
del "Rtidium".
Detenció de dos sub- preeentente
L'entrevista que celehrä el die
al Jutjat la InhIbIthrla
anib la representacie pajectes que • 'hi ¿e- abans
tronal va acabar a les deu del
Davant el Jutjat número dotze
vespre. No en fou donada cap La Tala abusiva dele seseos i el preces«. va declarar ahir el Iletrat senyor
J . eaven
refereneia.
Mallen, erran del eumeri que el
ment de Graner -Barrera
El senyor Barrera, parlant
dit Jutjat instrueix pel procedíLa Mirla va detenir ahir dos indisedes, anornenats Enric Mir Rossell i
serafi Candela Garcia, els quals es dedicaren a aterir co llocacions a l'Ajuntarnent a les persones que els alteressessin, rnitjaneant el pagament de quan
tirata que escalaren entre dues i tres
-nil pessetes. El primer eta el que fea
l'eferintent. L'abra el seu cómplice,
La policia ja feia dies cure tenia no
-ticadelsr quae
!enrayen aquells ds individus. Per tal
de saber allò que hi llagues de cert en
el jet, ahir feu muntat un servei per
tal de procedir a la detenció dele dita
traficaras de coliocacions municipals.
Areb aquesta fi uns agente de pelicia,
els quals no eren coneguts dels verleders, s'In posaren en relució, fent veure
que un d'ells volia obtcnir-ne una.
.Aquest arriba a un acord arnb els individus esmentats , els quals ii asseguraren que li obtindrien una plaea a l'AJuntament. mitjanear el pagament de
dues mil pessetes al cornptat i les altres
mil a terminfs, a raó de cinquanta cada mes.
L'agent va fer veure que hi esteva
d'acord, i el, lliura les dues mil pes,etes. Itramediatament estengueren un escrit de venda, en el qual consta ei Niurament fet pel dit agent, de les pessetes esmentades, emes a pagament del
primer termini.
Aleshores els altres agents que l'acompanyaren e'ac a staren als venedors;
es donaren a conèixer com a noticies,
els detingueren. Form conduits a la
Comissaria General d'Ordre Públic.
La direcció Cl ' aqUeSt SerVei fou portada pe: senyor Badia. Aquest lliur à les
diligencies instruides al cap dels serveis de la Comissaria, senyor Caselles.
Al vespre els detinguts passaren a
disposició del Jutjat de guardia. Tots
dos han estas processats per delictes
semblante. Serail Candela tenia un despata on, per mitjä d'anuncis, acudien
els incautes a assahentar-se de les condicions que calien per tal d'aconseguir
la collocació.
E'.5 que semblaven disposat a deixar-s'hi caure eren portats a un abre
despatx del carter de Fiveller. número
7, on hi hacia Enric Mir Rossell. Ana
es feia el tracte.
Aquest no volia que entres al seu deeratx més que una persona a la regada.
Tot i aixb. l'agent que acompanyava la
futura víctima pegué burlar aquesta
.-ontrasenya i detenir Mir en el morera que acabara de signar el cebos
rer a la percepció de lee altres <mantisa% meneuale. Els detinges mentesstren davant del jutge la seca culpa.
Passaren a la presea a diepoeició del
Jutjat número sie.

t

A Reus
La commemoració del
75 aniversari del Centre de Lectura
Reus, 8. — La nit de cMous tingué
llar al teatre del Centre de Lectura
la solemne sessió inaugural dels actes que se celebraran en commemoy ació del 75e aniversari de la fundació d'aquesta gran institució cultural.
Ocuparen la presidencia el conseller de Cultura, senyor Ventura Gassol; el comissari de la Generalitat.
senyor Cavaller; l'alcalde de la cintas,
senyor Borräs; el jutge d'Instrucció,
senyor Pastor; el director de Unantut,' senyor Josep Caixers, i el president del Centre, doctor Jaume Roig
Padró.
Comeneä l'acte, que fou radias per
Redio Reus, amb la lectura d'una documentada memòria de la vida del
Centre, pel secretari. senyor Bergadä.
A continuació el preeident del Centre
pronuncié un bellissim parlament glossant la vida del Centre i l'esperit,
sempre liberal i catalaniste, en que
s'ha mantingut. Fou molt aplaudit.
L'alcalde de la ciutat, en un breu
parlament i en corn de l'Ajuntament,
s'associe a l'acte i enalti l'obra del
Centre de Lectura.
Pere Cavaller. comissari de la (Seneralitat, home que ha actuat rateesament en la vida del Centre, pronunciä un parlament en el qual remoció d'evocar records de gesms visendes a lentitas era force acusarla. Fou
mole aplaudit.
Finalment, Ventura Gassol s'aixecà
per cloure laste. Fou saludas amb
grane aplaudiments. Pronuncia un parlament evocant tumbé l'actuació
Fentitat i posant de relleu quant
plavia presidir un acre on planeos
serenitat que el fria sentir optimista davant els perills que amena:en Catalunya. Teixi insta ga r la nda de
Jecerels de la %cae joventut evo,:ant
la influencia del Centre en la formaeió seva i acabé manife s tant que en
nom del Gos eilt de la Generables i
del seu president s'aesociacen a l'homenatge que es tributa al Centre de
Leetura. Fou ovacionat.
!,'acte es dar% per acabas, i el conseller de Cultura, les autoritats i Directiva del Centre l'obsequiaren ami,
un sopar. — C.

amh els perlodistes, niigue que el
Clomite de relaciona deis obrera
CIA 1:1 indlietria fabril ¡ textil,
que eetnn nfilials a la C. N. T.
havie presentat unes bases a la
Federació de Fabrieanle. en le$
'guate. entre altres, dentellen l'establiment de la setmana de mi n t anta-quatre horas; el retir a
seixanta anys per als obrera,
artib el subsidi de 50 peseeles
selmanals. i per a les 0/5FPI'PA
rinenanta-cinr enye, amb
subsidi de trenta - cine pessetes,
i altres millores. En la cernunicecee e v fixe rin termini de den
dies perque siguin acreptadee.

LA NOTA DEL "RADIUM"
DAHIN, DIU EL SEGUENT
"L'Asencinrie de Fabricante de
Filete i Teixits de Catalunya
per fi ens (lema la batalla des c aradament. Ha arribat a la dilamacie, a la mentirla. i a la calúmnia. Estern ja en elle que les
Juntes ¡ el Comitè de Vaga s'enriqueixen fent que duri el conteclee. Molt be, senyors patrona;
es compren que vostès deuen
arruinar-se amb la indústria en
la qual nosaltres trehallern en
temps normal; es dedneix que
deis siseen aixi siamés denent una
mirada als automòbils i :catete
que vostes pesseeixen, i que en
el "colmo" de la seva pobresa
es poden permetre tenle e:late.
eetiuejar, gaudir d'una bena allmentació i d'una capriciosa indurnenteria. En rerital. els compadim, perque visten en extrem
de les "desditxes".
Quan es posseeix un ale de
bon sentit. el que ha de N'unrar-se és que les cases no prenguin les proporcione alarmante
a que han arribat en el nostre
conflicte dels contramestres,
qual, arnb un mínimum de bona
voluntat per la vers part els
milers de productors arto parat,
110 ho estarien. car ne es trotarien afeclats per la paralitzaeie
de la indeetria
Saben) a que atenir-nos respecte d'acuestes proteetes que
algunes dones adrecen a les autoritats. Sabem l'origen i les in12ncions que s'amaguen en tale
petä el que ens interessa és que rnentre mi ha
premisa intereesada que diu que
se'ns substitueix, de la manera
mes tonta en la inaleixa neta
assenyalen lee protestes. ¿En
que quedem? Si se ne vol imputar
la responsabilitat.
La Federe( le de Simnicate "E,
Rediutn - no s'ha negat mai a
tramitar la saludó del ectillicte
que sosté, i. en canvi, la Pel e ona] es nega a discutir. Cal que
prenguin nota d'aquesei st it ist
l'opinió pública en general i en
particular tül el preleteriat catala."

A l'Audiència

Vista de dues causes
per atracament
Per a avui ha estat assenyalada a la Secció primera la vista
de la ranas per atracament que
se segueix a Horaci Ripoll tal
-Heredia" j Just Bueno.
Aquests dos processats estar)
acusats d'haver atracat primeremeta un taxista, al qual li robaren l'auto. Ami) el colee robla
aliaren a la búvila propietat de
Francesc Perelló, an robaren
2.100 pessetes. En el mornent
que hi entraren, el dit senyor,
arnh la tul ilel tenedor ee llibres,
que s'anomena LIPÓ Boche', pagaren la eetnianada als ubiers
que hi Ireballen, i ele alraeadors
els amenaçaren sial les pistoles
que poi-1111'0'n per tal qua eta ¡bu.
resetn els diners.
El judiej so celebrare per piratee
Itoraci Ripien (a .) "Heredia - ('s
el mnteix individu que fou condeinnat fa une guante dies a 31
nnys de presó per l'Audi è ncia de
Tarragona , a conseqiiieneia de
l'atrarament a la Sucursal del
Rano de Reus, de Mora la Noca,
i de l'assassinat d'un guardia
d'assalt, comba en aquella l'hl-

guatee: Festä, dele
JoguInalres. Globus. Foca »penosos. &anees. Manad Dana•lre.
Barcelona Clowns. Cinema popular. Canelo
de valuo.sess Jooulnes. A les einen Visita de les MISS, Ion
quala meran obeequJadea Amb un lunch 1 dances
v il

p ira di. Ana, • 1••
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pessdta

hyor Rovira 1 Virgili, tal com pro- rnent d'Urgencia contra ti conseller municipal senyor Emite
posa el senyor Romeva.
Seguidament s'aproven, sense dis- Granier-Barrera.
cussió i amb algunes modificacions,
La compareixença del senyor
els restante articles de la Ilei, o sigui Mellen, igualment que la d'allree
fins al dese, el qual Es modificas a que esteta rilate per a declarar.
petició del senyor COROMINES, el es sorn Ft teelimenis de Faete
qual ha demanat que, tal con, es fa conciliad& que fou efectunt al
amb totes les Ileis que tracten de J'aja, municipal número onze.
materia civil, no entrin en vigencia
Durant el mali d'ahir, el sefins al primer de gener de reee. QuePRECS I PREGUNTES
da pendent la Ilei daprovaciä defini- nyor Granier-Bareera va rebre
una
infinitat de visites d'amic a
El senyor FARRERES formula un tiva.
que anaren a saludar-lo a la
prec sobre la tala abusiva de buscos que
proseo
LECTURA D'UN DICTAMEN
en certs indrets de Catalunya es ve reaAnit paseada fou presentat al
litzant, principalment al Districte de
t'n secretar; llegeix un dictamen Jutjat de guardia un
escrit sigBerga.
de la Comissió de Governació en el mil pel Iletrat senyor
Sala i BeDemana al censeller d'Agricultuea qual es modifiquen diversos preceptes
renguer i el procurador cenyor
que prengui les mesures que calguin
llei municipal catalana.
peque no es repeteixin aquestes tales, de la
Tot seguit s'abren la sessib, a les Puig i Reses. en nom del con,
tan perjudicials per a la repoblació fosetter municipal senyor Granierrestal, que la Generalitat ve propug- set menys deu minuts.
Barrera.
nant.
En aquest escrit es proposa la
El CONSELLER D'AGRICULTUinlstbiiòrine i es reclama que el
RA agraeix les paraules d'elogi que li
sumari que el Jutjat número
ha dirigit el senyor Farreres per la
nn•.n • =
¿otee instrueix contra el senyor
seca gestió a favor de la riquesa foGranier passi a l'Audiència, que
restal de Catalunya.
zDIMARTS EL CONSELL PARA ds qui ha de tramitar-lo.
Afegeix que prendri bona nota de
UNA
DECLARACIÓ
A
LA
La petirió es recolza en la
les localitats on elan comes abusos,
CAMERA?
L'el Orgänica del Poder Judicial
i promet posar-hi la cmiläncia que calgui per a evitar-los.
en els precepte, reglamentarle
Ahir als passadissos hi llagué la
El senyot SIMO I BOFARULL mateixa animació del dia precedent. del procediment municipal.
s'adhereix al prec del senyor Farrees. Hom esperava amb molla inquietud
Segurarnent la Sala de Govern
Proposa que, ultra la unció discipli- el fall del Tribunal de Garanties, i els en la reunió d'aquest Mati s'ocu;seria als infractor, de les Ileis dictarles comentaris en general eren vius pu- parà d'aquest aesumpte.
sobre la materia, el Govern estudii la jata de Co.
manera de posar-ne d'abres als compraTant
dors de la fusta tallada clandestina- llers el president com els coreees mostraven molt reservan.
ment.
Cruicament el senyor Companys va Un robatori
El CONSELLER D'AGRICULTUque no
RA manifesta que ja el servei de la dir als periodistes que en acabar la
Generalitat te aquest criteri, i en censes sessió se celebrarla un Consell dedica/
s'entén
ocasione ha aplicat sancions als com- a un canvi d'impreseions.
Fa uns guante dies que va esSegons les nostres noticies, aquest
pradors de la fusta tallada clandestinaConsell fou dedicat al comentari del ser denunciat un robatori comes
ment
fall
del
Tribunal
de
Garanties.
Aquast
a Leetablinient Umbar, del carEls senyors FARREFES i S'ele) I
afer sen k estudiat novament en pos- een de Fiveller.
BOFARULL rectifiquen breument.
ter:ors Consells, especialment el de
La policía hj anä per tal de
EL PROCESSAMENT D'UN CON- dilluns. Dirnarts, segons les nostres ',recline una inspeccie ocular, a
iMormacions. el Govern farä sobre censeqüencia
SELLER MUNICIPAL
de la qual poeä 'elt
aquesta eüestió la seca declaració a
dubte la eertesa de la dita deEl senyor RUIZ I PONSETI
la Cambra.
mínela. Donava la casualitat que
mana al conseller de Justicia la seva
opinió sobre l'empresonament del con- UNES MANIFESTACIONS DEL el propielari esteva assegurat.
setter municipal senyer Granier-BarA mes, als agente els semblä
PRESIDENT DE LA
rara.
noII estrany que la porta per la
GENERALITAT
El CONSELLER DE JUSTICIA
qual els digueren que haviee
contesta.
En acabar la sessió, i als passadissos entrat els Iladres hagues estat
Personalment creu nue el senyor Gra- de la Cambia, el Presiden. senyor Com°bella per dins.
njee (que és un bon amic set) t'ha ex- panys conversé uns moments amb ele
Preguntaren els agents al procedit en les seres declaracions daveat informadors parlamentaris que es trapietari de restabliment si tenia
el jutge per quant es sra.:tara erilljil- baren en aquella dependencia.
fie S a autoritats de la República. MaEls manifestá, en primer lloc, que sospites d'algte i va dir qua en
niiesta la con jianea que es demostrerä abans de sopar e, reuntrien els conse- tenia de la germana d'una deque les seres manifestado:1s no són la- llers per tal d'efectuar un canvi d'Un- pendenta, les senyes de la qual
jurioses per ningú. Afegeix que estant pressions sobre l'actualitat política i a va donar a la policía. Els digne
en curs la instrucció del sumari no pet la regada el donaria comete als seus
aquell din la nota, a dos
fer cap mena d'intervenció, car ha de companys de Govern de la Marga entre- que
respectar la independencia dele jutges, vista que al mati havia ungut amb el quarts de dues de la tarda, havia
anat
a comprar i havia estat la
i en 501 C2S una vegada dictada la sen- comissari de la Gencralitat davant el
tencia prendri les mesures oportunas. Tribunal de Garanties Constirucionals, darrera de sortir, cosos que in
Recomana al senyor Ruiz que vulgui senyer Amadeu Hurtado, el e ual—ch- fer per aquella porte, cae la
fer desistir al senyor Granier de la gué—m'ha informat detalladament de Pri ncipal j a eslava buscada.
seca posició intransigent d'amor propi tot el procés sobre el recurs del GoFou acerada la suposada
vulgui facilitar l'actuació de la Jus- vern contra la Ilei de Contractes de culpable dei robatori amb el pro.
ticia.
Conreu.
pidan,el qual la reconegué a
El senyor RUIZ I PONSETI recHe de fer constar públicament, i per l'act e .
tifica. Creu que el senyor Llubi exa- mit iá de vosaltres--continua
l President
Atiene, per?), la policía havia
gera una mica quan defensa la indepenmeu agraiment mes sincer al senyor
dencia del Poder judicial. Afegeix que hurtado per la manera documentadissi- comprovat que la nota havia
anal a treballer. cm fa tole els
les paraules que pronuncié Granier- rua que exposi el criteri
la Genera- dies, a la fábrica , 1 que no n'haBarrera les ha sentirle% en boca de litat en el seu informe dede
defensa damoltes personalitats politices% catalanes cant l'esmentat Tribunal de G. C
via sortit, ja que bi va dinar. El
sense que fossin processats per res.
--i Sabeu ja el fall sobre aquesta propielari es quedà sense paAcaba manifestant que bornes con, qiiesti61—li pregunta
ranla.
un repätter.
Granier-Barrera són essencialissims,
La policía, davant d'aquestes
—No, encara, puix que nosaltres hein
no darrera reines, ans al carreta on procontradicrions, va recerques per
de
conexer-lo
d
una manera oficial
bablement ens hauem de trobar aviat
amb tots els formuheines. Suposo.—ale- a descobrir la veritat dels fels.
tots.
gi el senyor Companys—que la comunictició oficial no vindrä has el diumenLA CAPACITAT JURÍDICA DE
ge o el dilluns vinents. I será lleven:5
LA DONA
quan, una vegada estudias, U9 Pedeeen
El senyor TALLER, de la Comis donar l'opinió del Govern de la Genesió, fa el resum des debats sobre la retirar.
totalitat d'aquest projecte i islandesa
Seguidament s'acorniadá dels periodisque mente el dicarnen tal com está re- tes i s'allunyä d'armen lloc, acompanyet
dactas. si be acceptaran eis suggeri- del diputas senyor Aragay, amb el qual
Per al dilluns vinent ha estat
ments que vulguin len els diputats i comer- s t una Ilarga estona.
assenyalada, davant el Tribunal
principalment alguns que formularen el
d'Urg è ncia, la vista de la causa
senyor Rovira i Virgili i Situó i Bo
contra tienta Puertas, acusnt
farull, (Entra el Pre.sident de la Ged'haver pres part en l'atracaneralitat.)
ment a la casa Sert.
Sense discussió s'aproven els tres
Aquest indivIdu fou un dele
primers articles del dictamen, en ets
quals es concedeix a la dona igualtat
que hi nlits vestit si t1 gttärdia d'ase
jurídica i civil i estableix que el maDiee enrera fou apedregat un sale
trimoni no fe cansa modificativa en tren
El llena' ¿emana que li sigui
entre Sant Aneen i Barca!a capacitat dele cánjugcs.
aplicada la mateixa pena que als
El senyor SUMO 1:10eARULL de- lene. Atine a un quarl sj deu del altres individus que (oren confensa una esmena a l'anide quart, matf en fou apeeregat un altre demnats per aquest mateix dee
la qual no és acceptada per la Co- que procedia sIe T errabaa. Les
pedres trencaren un %Pire de le !irle.
missió.
El CONSELLER DE JUSTICIA finestra d'un deis vagons 1 reexplica al senyor Siete l'abast
sulta lleument feril un passiitger
U. S. A. DE CATALUNYA
i macifesta que el criteri en Caure -li ele beeins dis munt.
que ha inspiras la II ei no és altre que
L'assemblea de demà
la regulació de la capacitat jurídica
i civil de la dona. Considera que earLa Unió de Sindicase Agricoles ríe
ticle, interpretas rectanient, conté el
Catalunya, davant les maltiples defons de l'esrnena presentada pel semandes d'invitacions per a assistir a
nyor Sintió Bofarull.
l'Assembiea general onsinária que ha
El senyor SIMO BOFARULL es
de tenle llar dema, diumenge, al Teadóna per satisfet ami) les explicatse del Bosc. de Barcelona, ha de lee
tions del senyor Lluhl i retira l'esPresent q ue l'entrada neme% sera remena.
servada als associate als Sindices
Es rehutgen dues esmenes del seAgriceles adherits a la U. S. A. Per
nyor Rovira i Virgili a l'artiele quart.
tant els socis de les diverses entitats
El senyor ROM EVA defensa breuafiliades portean trobar les targes d'in•
Ahir la policia va sorprendre, vitariO al seit respectiu Sindicat.
ment una altra esinena al metete
amagat sota d'un seient, pocs
article.
L'acte comeneare puntuelment a
• El CONSELLER DE JUSTICIA inemenle abans de many ar el dos mutis d'enze del metí, p er tal
oue
les nombroses representarions
el
dicinterné breument per defensa':
Iren, Sebastiä Pérez Gianzillez, el
t ame n , i tot segun s'aprova l'artitle qual digne que volia aliar a Ma- Marreu de Catalunra que heia uti•
quart. Sense discussió s'aprova el ein- drid, i no tenint diners per a litzat ele cmsu'on de bitIlet reduit puguiri destinar la tarda a visitar la
que.
pagar el viatge s'havia enlafural leira Internacnenal de Barcelona, emEl senyor ROMEVA formula di- en aquell tloe. La policia
va es- pleen% Os Palans de MentMie.
verse% observacions a la redacció de
rematar-10 ¡ ii timba una pisA l'hora de redactar &g ineta nota. a
lartirle eise.
les °fi:cases de la U. S. A. s'han reEl CONSELLER DE JUSTICIA tola, p9r a l'ele de la qual no ten
noticies q ue hon nombre cle Sinconsidera que et acceptable el trite- lenta llicencia.
dicats, eipecialment de les terres
Fou rontluit al J'Ojal de ver
ri de licite% tal com ve tedactat,
Lleida,
el elaresine i Llobregat. ;len periN el trl actia conforme a acreptar fha. le Acre aplicat el procedí
sen traslladar-se a Barcelona en autola primera bart de resmena del se- mea d'urg è ncia.
etunibus formaos carivana.

A tres quarts de sis comenea la ressi6, sota la presidencia del senyor Casanoves.
Al banc vermell hi ha el cemente
de Justicia, senyor Lluhi, el de Finances, senyor Esteve, e el d'Economia,
senyor Cornorera.
Els escons i tribunes, desanimades.
Es Ilegida i aprovada l'acta de la
sessió anterior.

PELS PASSADISSOS
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La vista de l'atracament de la cosa Sert

Una salvatjada

Un que vol anar
Madrid sense pagar

bitllet

clhe

WI0W44r an, 40 ta gaire3
les Jerelltuts '-entitat cadies

rla

bid

Com ele notares Iectprs

Tal

•n•nn••n•

eimjutes

1 4Iva

al

tglimalgta van fr públic ug manas.' en el goal ei convidava Zalf.s •
patrintes a retirar-se d'aquellas Cemliaieni a les quals "La ~PM'. aramala:Malliadel GeLliga" hi tingues alguna repre- vera de la República, vol de totes passades endegar l'economia pública. Amt
sentació.
idea tracta lisiorananar un
L'enmante( intnitest Muja, en- agesetta
» de lo Econontii Pic.cloi4
tre anee s. la amó del Alenyapren (. 011.11presses
porqué ÑU' avi* rØ Jet
que "La Litiga" ha velgut sig- l'organisme Servicios de Política 'AS-0,1nificar repetadarnent al „Torta- Mari*, j parla do les ladeaseas
ment Caleta.
ceolidnrieas. La idea de racionalitiacié
No sabem sal per confirmar de neconorea general ha d'ésser ben
aqueatti opinió, ahir ''La Veu del vista per tothom. Que mis voldriem!
Mal no es cionaria el cas que in llaVeeprn", en una informació
gues tractats de corriere que tenen prop
la plana terrera, anomenava
Parlament Catalä "Parlament duna centúria i no han estat mai steitats. Aixi arribariem a tenir una vedel Parc".
política exterior comercial o de
No volem comentar aquest a ritable
tractats de comete. No he creguéssiu
mesquinesa. Ens Innitem a cri- eas maese, pecó. Els plans governarnendar l'atenció sobre la qüestió, i tals, aparentment, van per aquí; eis reaconetatern que la provocació
inat s'orienten per camins molt diserte.
gaire es, principalment en les Totes les discussions, totes les mandeseircurnstinciee amuela, extrema- tacions de Sansper, miran tractores de fedament antipatriótica i perillosa economia, anudeigen aspectes de la en:mesa i el treball de Catalunya, coiricidim
P el a qu e la Beneen.
sempre amb les eme fan els teles mies
i correligionaris de Llevant. Es possible

,

Un ineencli en una
filriea fa deseobrir

dues bombea
A la fábrica de teixits :Manufactures Reunides, S. A., Metallada al correr de María Aguiló,
número 17, es declara ahir un
incendi. El fue s'iniciä en unes
peces que estaven apilades en un
rece de la fábrica.
Mil que els °M'ere s'adonaren
que e usurlia (une s'apressaren
SL apagar-lo. Damunt de la pUit
(robaren una uniere:arta, propietat d'urt dels obrera.
Aqueet Oree fou delingul.
S'anomena Jaume Iz ara i sala.
Digue que tenia vint anys 1 que
no eabla que l'americana la litigues allí. Afegí que en una de
les hutxaques, i en una ampolla,
la qual segurament eehavie destapat hl bissi g el liquid que produi l'ineendi.
Ultra ler protestes vehemente
d'innucenc¡a, feu remarcar que
lela »ion de temps que trenalleva a la fabrica i que sempre
s'havia portat bi. La policía
practicä un escorcoll al seu dotiticilt t hi trobä dues bombee
r nolt grosses a punt d'ésser carregades, la qual cosa, seno dubte, es lela a por a poc 1 tenint
limita cura. El detingut va dir
que no en sabia res, i que desde
ésser cesa del seu gerinä.
La policía anä a D'olear a
aquest, resultant que talemos; no
sabia res del que sucee/a. Els
des ,,,sernians (oren ararais. Jaume Font acabà per confessar
que les bombee eren seres, ¡ que,
com que ell ura l'únic responsable de tot, no volia que el sets
germä pagues la culpa.
Digné que militara a la F. A. I.
1 que les bombee les preparaven
per tal de destruir la fábrica es-mentada, ja que arran de la
darrera vaga del raun de l'aigua,
tnoits deis seus companys
quedat sense feina i volia
venjar - se. Digué que l'única
manera de fer - ho consist ia en
deetruir-la.
Les pèrdues provocades per
l'incendi pugen unes 4.000 pesset es.
La pelicia te la conviccie que
el deltagut te cAmplicee, ¡ ets
'ei- ca.

•

Els veïns de Somorrostro tenen por
deis gitanos
Ahir, una comissió de vente ne
la barriada de Sornorrustro anä
a la Goriissaria general d'Ordre
Pablic a pregar al Comissarl que
intervingués en les baralles oontinues que es produeixen entre
alguna Vell1 S de la dalts barriada
i una t e itni de gitanos cine hait
acampa t per aquella voltants.
Ele visitants digueren que lemien que, bavent-se barallat la
nit anterior un veí i un gitami.
01 quel va resultar ferit d'una
ganivetada, els altres gitanos es
vengasen/.
Per la seva part, eta dits
dig1.101 . 811 que •alaven preparats
per a repellir les agressions / per
a intemvenir-hi iminediatament,
ras rpie es produitisin.
El Comise:1M general dona nrdres perque fos atigmentrula la
vigilancia PI) apell lloc. A mea,
procurar& (s'otear el milite de netejar aquoila barriada deis gitanee que hi pullitlen.
Els visiltints sortiren de le
Cótniesarin mal( seateifets.

que no hagin estas prou eonemedes
manifestacions que tia el president titular del govern d'Espanya, en un dista m pronunciat el dia 22 de maig panal,
a Valencia. Val la pena de traduir - ne,
literalment, signos fragmente. Heus -els
sef:
- Espadya, senyors. Mts bo sabes:, so

he de descobrir-ho davant d'un auditori tan culte com el que m'acolta, es un
pais exportador de primeros matèries
productes agricoler. No podem nosalises augmentar la nostra natural exportació, perque ho fa imponible la
protea.tió aranzeliria a les indüstrits
antieconómiques. Els nostres consumidors aún els pobles d'Europa occidental,
són els palsos manufacturers. Caigan:e/U podrem desenrotllar la plenitud de
la nostra exportació de preductes directes de la terra cuan ens posen en
condicions de comprar les seres manufactures. Ara això topa amb l'excés de
protecció a deterrninadee indústries antieconúmiques. ¡Can ha d'ésser la riostra conducta. la política que el Gavera
de la Repeb/ica, sia aquest o un altre, té
l'nbligació de desenrotllar? El fornent
de la nostra agricultura i de les indús•
tries extractives: mines, ments, farra,
deria, pesca i indüstria auxiliar del
transport. La protecció i el desenrotllament de les indústries derivades de l'agricultura, aquelles indústries germina
- ene espanyoles que utilitzen primeres-n
inatiries indigenes, que són les millor
dotades per subsistir, perquè compten
amb els mitjans adoettate per a anda i
són capaces de desenrotllar - se en tals
termes que l'exceden de producció s'exporta en condicions de competencia respecte a altres paisos productors.
...—En resum. senyors: El pensament econòmic del Govern rubia
imr-se en aquel% postulats: revisió
del regim indestrial sobre la base de
determinar prèviament les indústrieN
que han de subsistir, donant la deguda
preferencia a les derivades dels produdes naturals del sol 1 de la mar, foment de l'agricultura i de les indústrier
extractivas..."
Els paràgrafs que copien, del <Figure
de Samper eón prosa eloqüents i clars.
Per si no ho fossin prou, ceceen el qua
diu un dels seue correligionaris sie Va.
lencia: "Tota la política económica espanyola des de i8e2 ha estas inspirsda
vers la protecció industrial, produintse aixi una artificial industrialitsaciii.
d'Espan ya, ¡ ei antela ha succeit ami/
la política menetaria, singularment tul els
darrers tenme".
No fa gaire ho deiem: "Esté iniciantcontra Casales
se nna ofensiva a fens
nya, en diversos fronts". Francament.
no pellSVert1 que els fets tinguessin ete
ra de donar-nos la rae, tan arias. Si;
es tira contra la costra terra, la no centra l'Estatut, sinó contra tut, no oblidant la nostra economia. Serbia talment que hag i paseal una ventada demencia! per !es esteres governamentals
i els klans dretistes
La cosa és massa serios* perquè pucuí jugar-se amb l'equivoc Les coy,
han de dir-se tal corn eón. Espanya hs
estat proa d'un segle per industrialittar-se: abans era un Estat rnolt orgu1135 de la seca agricultura. de la sena
ramaderia, perh esplèndidam ent pobto
Fora de Madrid, el centre urbe creas
artificialment. tots els nuclis urbes%
d'importància de l'Estat espanyol abs
ciutats preferentment inehesttials. Acues
cintas% són les que han creat el eo.-tes
abasia
eePan Y ol. quasi inexistent
del desenvolupament de les indestrits.a
obstarle
eStilt
Les indústries no han
l'exportec i e de les coses exportables.
Per un C , Stat han iet que no Ampertessin milers de milions: per rattre ban
frt rtfixer, fins doblar-la, la potaacia
ifF.spanya. Mai re, pndre na gar Lapa:
la intlüstri a la riquesa que li
051
tes
I ra donat, el st que li ha %t. Seria
un ras. un cas ineudit oue albert que
Colómhia, Argentina. alaxic. Turciida.
Reseia i me san ele robles mis mis
fan esforen, Manis, per limiustrialitzar-se, sortis un Estst d'Eurona. no ele
l'Afrira, que propulsad% la desindustrialis e*rió.
Cal denianar rpm se'ns diga!: gnu+
¿ Sin
san indestries antiren aminaes
les exalotacions carboniterts" iLes
1.0.$ eliet4a.rt,
Les de teivits Je llana, seda 1 reos?
seht areir - i1l7
de
filltures
Sien les
indústries ele l'ausenten.?
El die que s'aclareixi aixó, quan es
dictin les coses dures. podrem emitessir degndament i mita iniensioesa.
Edmond D'ABELLA
.11nn••n••n••••
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rim, Per galanteria, callar-nos. Denles,
no estan en rá ni M de tots?
Altrament, el que encara passa al
teatre. el llene lio rebutja. Aquest art de
¡O yes és implacable amb els vells. 1 si
no ha los, la fotografia s'encarregaria
de cridar-los a l'ordre. Pesque el cinema ha d'ésser la veritat, i la veritat és
implacable ami) els anys.
Pensanalso aixi, Marc Allegret, qae
prepara ''Lac aux dames", inspirada
en la celebre novella de Vid:1 Bann.
ha reunit quatre estrelles que entre lotes no arriben a sumar vuitanta anys:
Rasase Desean, Sinione Simon, Ila Meche i Jean Fierre Aumont.
-Sera la pellicula de les joves, Ara, el
que falta es eme no vagin a semblar-nas
mis vells que els vells. Que lambe h¡ ha
artistes que mai no san laves.

k EL CINEMA
LES ESTRENES
"La pequeña timadora"
AraJol

FörnIna

Film alemany distribuït per lo rasa
A
* retiol, dirigir per Johann Meser, omb
te,,iriee de Robert S'oh:, i omb Betiy
Aman* i Harold Poulsen de prologomistes.

No sempre els film, mes • n menvs
policíacs, o de lladres, han d'ésser
mäties. Aquest genere té. si se saben
explotar, grans possibilitats pel cantó
de la comedia, ¡ aquesta és la direcció
que segueix "La pequefia timadora".
Un passatger d'un transatlàntic que ve
¿'América avisa un altre que aquells
amb els quals juga fan trampes, i es
dan amics. El protegit convida raltre,
noble ingles, a passar un dia a un castell que té la seva familia a la Costa
Blava. Pera ell i la familia són una
Panda de lladres que el que volen es
naeder-se amb requipatee de l'anglès.
>Aqueas., pera, és més riu, i fent veure
que ea policia els porta davant la pree a . i alli els deixa, dient-los que ell is
de rofici, i se n'endú l'equipatge i
que els altres burlen robas del castell.
1Taqueata manera l'autor posa constantment l'espectador en dubte sobre rhonradesa dels personatges. i aquest és el
principal interés del film. Barrejada
amb aixa Ni ha la familia de l'anglas,
que el creu un lladre. una cosina seca
que ha escri t unes cartes com p rametedores que cal rescatar, una xicota de
la banda de sir/ladees que s'ha enamorat de l'anales. que les rescata. i una
pila d'incidencies taue. si fossin Higades per una mentalitat francesa o anglo-saxona. donarien un film trepidant
i divertidissim. pera nue un director
alernanv seria molt dific i l suc aconsemoguis per manca de lleugeresa i de
bilitat. que en aquest film fa pensar
en* en els director, espanyols, encara
que no es pugui comparar aquess amb
cap dels que s'han fet a casa nostra.
A. F.

ACTUALITATSFILMADES
PUBLI-CINEMA
"Fox Movietone" ens presenta entre les diverses actualitats aquesta
setmana un varias i extens noticiara
Entre altres: la passió d'Oberamme.rgau. avui centre turístic; una cursa
submarina amb obstacles celebrada a
Silver Spins, una novetat q ue no cal
dir que correspon als americans: les
tradicionals festes de la chatat de
Mons. plenes de tipisme i d'alegria:
novament a Aldershot veiem els reis
¿'Anglaterra assistint a una festa
d'aviació; igualment tornem a veme
M. Lebrun, president de la República
francesa, en un festival aeronautie.
en una oro y a de velocitat q ue nuanea
el francas Arnoux; finalment M. Lebrun, entusiasmat de l'aviada, cleeideix tornar a Paris per via aeria:
al celabre aeròdrom alemany, almenys

célebre per les manifestacions "nazis" que sati celebren - veiem el
-Graf Zeppelin" aterrar després d'un
tomb P er Alemanya ; en un altre
aquest dirigible remolca un aeropla
sense motor, que després es llanca
i efectua perfectes "loopings a ; els
funerals del, japonesa morts a la
guerra de Manxaria, celebrats segons
costurn lapones, es també una interessant noticia: alai com la desfilada
de feixistes, arnb motiu de l'aniyersari
de la participació d'Italia a la guerra
europea, davant Mussolini, que grades a un primerissim pla podes/1 venre detallaclarnent lluint un case d'acer
que indubtablement araba crar-.
rodenir la tara: la reeleccia de alasanas per a la presidencia de 1 ataoslováquia: les maniobres de resquadra
anglesa; una classe- que va resultant samba una noticia setmanal- de
ginmas fetneni, avui són les empleaste, de s'amere: les curses de causan,
són: una a Pumbico i una altea a
Madrid. per cert internacional, celebrada entre equips militats de 1272.11(3.
Portugal i Espanya, que guanyá la
prora; rincendi mes gran "celebras"
a Chicago, que destruí uns inmensos
escorxadors: aquesta sctmana guanycn. en quantitat almenys, les curses d'automabils, aje; vciern e! premi
"Gold Star", de rautadrom de Brooklands, la cursa celebrada al Marroc,
de la qual resulta vencedor Chiron,
una altea guanyada per Guy Moll. A
la "Miscelánea Espariola norn que
han posas a les noticies crEspanya,
han estas incloses: la inauguració d'un
monument a Concepció Arena!: la
collocació de la primera pedra pel
ministre del "ramo"- com diu el
"speaker" - les obres de Guadalusellato (Còrdova): la processa de
Corpus a Granada: i renterrarnent a
Madrid de les víctimes de la catas'
trole de l'autocar de "El Debate".
Es projecta també "Campions". un
documental Paramount de Grontland
Rice sobre els. esports i la manera qua
els practiquen els campions. "Viatjant
pels Paltos Baixos" és una interessant cata mägica sobre Holanda,
realitzada curosament i ansb tot detall. En ella veiem la fahrieacia del,
Sarnosos formatges de hola. l'as a
Marken i altres poblecions holandeses dels clàssics vestits , unes escenes
de pesca a Zuyder Zee 5(31 l'acabament d'aqnest rentable documental.
MM

FANTASIO
AVUI,

ESTRENA

Un gran film musical

Antologies
cinematogràfiques
Una sala parisenca. el Cinema Falguiare, ha inauguras una serie de programes en els quals, artib carácter
anasduagie, es mostren als aficionats,
previa una escrupolosa seleccia, els
trastos caracteristics de les pellicules
exemplars de cada genere. I.a tempsativa demostra, entre altres coses,
que les bones cintes no envelleixen i
resisteixen victorioses la comparació
amb les mes modernes.
Heus aci el surnari dels dos darrers
programe; del Cinema Falguiere. El
primer, titulas "Vetllada fantàstica",
estava formas per escrutes de "El g abinete del doctor Caligari", "La caida
de la casa Usher", "El estudiante de
Praga'', "El hombre y el monstruo"
i "Las historias extraordinarias". El
segon, denominat "Vetllada del SexAppeal". enllacava fragment 5. da "El
ángel azul", "La calle sln alegría".
"Lady Loa"-, "Seducción'', "La perra", "Extasis" i altres cintes de sena,
blant estil.

Les cadenes d'ales que s'estenen al
llarg de la costa oriental de l'Adriä,
tica, a Dalmácia. i da • célebres. Entre
Spalato (Split) i Tras, la població
indígena es dedica quasi en absolut
a la pesca. Recolzats en les seses
camuses embarcacions de minúscul
fons, els pescadors sostenesi en una
mä -resquerra - un disc de vidre
semblant a un lens, i en la dreta
l'arpó. A través d'aquest disc de vidre, que coHoquen quasi superficialment sobre l'3:gua, poden dislingir
en lea 011e, de taigua, fin, a una profunditat de mes de del /lus tres, la
pesen , i el set beis dirigit arpa rares
regades deixa d'atrapar l'animal.
Apuesta bona visualitat sota raigua
ha estat una de les previes i indispensables condicions perque tinguessin exit les preses de vistes sota l'aigua realitzades per al nou film cultural de la lila -Animada maritims a
rAdriática
Fou una missia tan incitant cont
dliíeil la que s'imposaren eis "canseramen" S:anke i Mahla, sota la direcció del doctor Ulrich E. , T. Schulz.
Els mateixos preparatius per a un
tal experiment ja porten amb ells
musita excitada i nervios'aat. La impermeable indumentaria de bus amb
la seva pesada camisa esferica, proveida de planees de plom de 25 quilos de pes al pit i a l'espatlla , ¡ els
grollers sahatots plens de plana Despees que des de la superficie de laugua s'Imane reconegut per misiá del
lens el circuit que anava a esser sotmes a raccia de robjectim els intrapids busos descendiren. Des dels bote
es baixen amb tota rapidesa els aparells especialrnent construits per a
filmar sota les agfies. i la camhra
cinematografica impermeable amb e!
sets acoblat motor, samba de cons[meció especial, és collocada sobre el
sacan) del ions de la mar. Milers de
peino, de totes les especies i tamanvs,
airets per les brillants armadures dels
escaiandrers, s'acosten plens de euriositat.

La implacable veritat
Al teatre es tolera. Persa el cinema és
im pl acable. Es frequent veme a l'escena
avis d'un i altre sexe que tracen de ternos creare que són uns cor-verds capaaus d'enamorar i d'enamorar-se. Inútil
sembla dir que el subterfugi no aconsegueix res i que solament la cortesia del
palie transigeix amb una mistificació
que en molts casos és d'una violencia extrema . Podriem citar mil casas de grotescos idillis a les taules; pera prele-

cançó de Sir Arthur
Sullivans

Un documental de l'Adriàtic
Per primera vegada en la hlstiaria
del cinema, Ila aconseguit l'expedició
de la Ufa a Iugoslàvia, ansb una
zambra cinematogràfica especialment
construida per a prendre vistes sota
l'ajena, recollir una pociosa série de
quadres interessantissims del, animal: maritim, a les aigües de l'Adriàtica.
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A la tarda del mateix diumenge concursara a Vilanova i la Gelera
pertanyent a la sll ccin B del Casal Catalanista, dirigit per Jasep Giró i ' Inglatia , q ue representara "alontparnasse", de Lluis Elies ( im Pa sa da) i
primer arte de "Papallones", de J. Pous
i Page,
elecció).
El Jurat estarsa format pea; senyors
T. Bernat i Duran, Ambrasi Carriora
Miguel Chviller, Joaquim Renard, Florenci Cornea Fagcs de Climent, Josep
al. Francas, Enric Forcada, J. Faenan
i Mayoral, J. Roig Guivernau, J. Rosquelles Alessan i Jaume Marco; secretari, Josep (anda H assistirä rautor de robra imposada.
També diumenge a la tarda concursará. a alataró la secció amateur de !a
Societat "Iris". dirigida per Leandre
Vilaret i Pulen/. Pertany a la segona
categoria de la necia A. Representaeä
"La rnecanagrafa mártir", de Lluis
Laiudesila (impcsada) i el primer acto
de "El neguit de les amistes", d'Enric
Linees (lliure elecció). El Jurat estará constituit pels scnyors Josep Arlis, Andreu, A. Artis, Prudenc¡ Berreana. sagusti Collado, Joan Cortes i
Francesc Curet, Josep M. Folch
Torres, Joan Fernández, Ricard Opisso, Segimon Rovira, Víctor Moré, 3.
Soler Parcerissa ¡ Baldomer Nitré; secretari, Claudi Fernández. Hi assistiran e5 autors Capdevila i Lluelles.
I a la nit, a Granollers. concursael
la secció de teatre de La Unió Libera!,
dirigida per Amador Garrell i Alsiaa.
Pertany a la secció B, i representará
"afontparnasse", de Lluis Elies (Minasada), i -El pinsá cc". d'Esteve Careen
Escorsell llliune elecció),
El Juras estará integras pels senyors
Andreu A. Artis, Prudenci Bertrana,
roan Cortes Vidal. Francesc Curet, Joan
Fernández, Enric Lluelles, Víctor Mareta Ricard Opieso, Segimon Rovira
Baldomer Xifré t secretara, L'Iris Ca.amitjana. Mi assistira Lluís Elies.
Les conferencies han estat confiades:
a Esparreguera Florenci Cornet;
Vilanova i la Geltrú, 3 Bernat i Duran: a Mataró i a Granollers,

Aquesta nit. a Esparreguera, concursa la Societat "L'Estrella", dirigida Per
Ramon Ramon i Torres. Pertany a la
primera categoria dc la sccciä A. te:presentara san mai no s'atunes',
de Ras-usan Vinyes 0ms-sosadas, i el lerdee arte de "Lis Úitims rovellats",
Lamben Escaler sitiare elecció. El Jurat estará constiten pels senyors Joseis Artis, Bernal i Duran, Florenci Cornet, Frailcesc Curet, Enric Llualles, ViCtor Maree, i secretara Clauli
Fernandez.
Diurnenge al mata en sessió privala
qu e se celebrara al Casal latálic de
sant Andreu, concursaran dues campaIl Y ir s de la secció C: .Associació ¿'An
tics Alumnes dels GG, de les ESCOleo
Cristianes de Tarragona, dirigits per
Ferran Voltea i Verdes, que representara el primer acte de "L l alearia de

cables. El prestigi superior dcl marit
de la <lana DO sorba l'aventura del canjugue respectiu. Aixi pausa, per exemitle. en la vida matrimonial de quatre
conegudes estels: Claudette Colbert.
Charles Laughton, Richard Arlen
Herbert Marshall.
Claudelte Colbert, la bellissima Cleorasra del "film" sIe Cecil B. de Mille.
es l'esposa de Norman Fester, actor de
cinema ,cons ella. Ambdas aconseguirea destacar Hura tunos en el firmalitem cinematográfic després de casats,
i el fet que la dona sigui mes admirada que el marit no sembla preocupar
.uquest.
Charles Laughton, reminent actor del
sratee anglas, al qua l den la cinernatografia universal una de les millors intcrpretacions de personatges històrics
- el formidable Enric VIII és en
la vida privarla el marit d'Elsa La us
la qual conegué en els conten--chestr,
eos de la sera carrera. qttan ii correspongui actuar en repartiments en els
quals la sera esposa ocupava llar de

superior importancia. En el cinema.
isaughtan ha superat la seta dona, ansla
!a qual tan solarnent una vegada ha
acaregut en el !len:, en la cinta -La
vida privada de Enrique VIII".
L'esposa de Richard Arien és Jobssta Ralstan, que ja gaudia d'anornenada en el cinema, quan el que havia
rresser el sen rnarit totjust començava
la seva carrera. Fou ella precisament
qui l'encoratjà per no desesperar en la
Huna i seguir endavant envers l'exit,
que no triga a arribar. Ara és el marit
qui triomfa. ¡ la dona no actua en el
llene des de fa algun temps.
Herbert Marshall és casas amb l'actrin Edna Best. a:1lb la qual es presenta incomptables segades , tant als
Estats Units com a Anglaterra. la seva ratria. en els papers principals de
multes obres de teatre. Per be que en
passar a bloc eminent com a actor del
cinema li hagi calgut prescindir de restreta collahoració que en l'escena
presta la sera dona. aquesta continua
assessoraat-lo en la tasca que realitza
larant la camhsa.

Papa dóna permís per a Totes les notes pregades
filmar les festes del Vaticà han d'ésser trameses en
Despees d'haver supervisas el film :atalà i abans de les nou
que sla fet de l'any sant. el Pa2a del vespre, a la Redacció:
ha expressat el desig de veure les festes
del Vatici en els noticiaris cinemato- Corts Catalanes, 589, 1.«
graiics, i Ita concedit :uta mena de laLes d'esports, a Barban, 11
cilitats.
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Duna Premadeas

MEICAT LLIURE
DE VALORS

ELS ELENCS REPRESENTA- RoSé5.
El Jurat estará integral pels senyors
TIUS D'ESPARREGUERA, TARp arnpeu Creada Josep M. Eol e h i TorRAGONA, UN ALTRE DE BARres. Josep Lleonard, Llufs afasriera,
CELONA, VILANOVA I LA Pere Mauri i Rihes, Ramon Saborit,
GELTRI.7. MATARÓ
prevere, i J. Soler Parcerisa; secretara Lluis M. Bransuela.
1 GRANOLLERS

iii sempre basta amb què destattui un
de sol. La gelosia professional sol resultar mes perillosa que la de l'amor.
No obstant, hi ha excepcions adnU-

Basada en la immortal

ier bé", de Clavis Eimeric, i el primer

arte de -L'artista", de Francesc Gai,
asevere.. i -Reces alontsterati",
Barcelona, dirigit per Domenec Raig i
EL III CONCURS DE TEATRE Domingo, que representará el segon acte
de "Sang redemptora", de Llorenç &aCATALA AMATEUR
lanzó, i "Ditxosos barrets", de Pau

Entre dos artistes que be es rolen
La premsa cinematogràfica nordamer:cana ha tractat amb gran ducesa el primer film realitzat a Hollywood per G. NV, Pabst, rillustre director europeu, filni que es titula "Un
héroe moderno - , i ritte té com a protagonista Richard Barthelmess.
Que un director europeu, i més sl
es de la categoría artistica de Pabst.
na agradi a crítics i productors ianquia. no pot sorprendre'ns. Mentre
director es mantingui fldel a les normes que li donaren celebritat al vell
continent - i per les quals precisanient reí cridá a Holl y wood satisfará el seu treball afs, -entesos del Non atan. La primera cinta americana de Murnau, "Amanecer", realitnada ami, absoluta Ilibertat, fou un
ixit rotund a tot arreu. en vi s ta de
la qual cosa el sentit "comercial" dels
productors l'obliga a ier aquell irévol "Ctiatro atenent-se a
normes de treball tan contràries a
rars com al sentit romú. Al costas de
afurnau cal nosar-hi cotas a " fracassal s 7 a Hollywood a Jacques Feyder, S. M. Eisenitein, Victor SjostrOm i /110113 d'altres. Ara G. W.
Pabst ve a sumar-se a la !lista.

..

11 Illigar/not Tremufrla Gmmernitini Iletattnya 111070

!amansas. a., 13115n. - su t..,
1357 - aspanya. t.. lava - Inhumarre, L., 6 330. - Suecia, 1... 103973. »roer, * L., 000050.- Lisboa, L., 10606,

t'r ReO. I.

101230. - A inoria, I.. 0700
Argon/ Ina. 5 , 2631. - 1115 Jantlrn.
412. - Montevideo. I... 1950 - "• •
nos Aires, sobre 1. 2693.

NOTA: Ela canvil amb
!letra L corretpunen a Londree,
ele de la lleva P. a Parla

Dia 8 de juny de 193-1

MERCAT DE COTONS

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 8 de juny de 193-1

DIVISES
ISTRANGERES
i..... 0...x... ,
4 3•74••• •
a lapsa .
1.11.... *O..
1151...
kam.
Ilma.

TEATRE AMATEUR

Matrimonis d'artistes

Pabst i els ianquis

---

VALORS

EL TEATRE

sp_ tener_ mtos . Matg Jullol Out. Des.
LIVERPOOL
Tanta anterior ..
inserto),
Segon telegrama
Toluca
6105
Pausa

6.51
6.341
5

M1.21 6.06
0.1.; 6.31
0.26 6.31
0 25 6.32
a
ml

6 la 6.0 u
4.21 Non/
0.93 0.2:.
6.23 e 25
a
1

0.27
6.27
6.2:
6.26
4

A.1S
6.53
A.93
l

NOVA YOR11
Tunea anterior .. 12.2( 50.53 10.54 10.61 52.0a 12 07 12.35
Obertura
/22s 12.30 22.60 15.95 12.93 /2.32
Segon telegrama
12.33 12 15 12.55 11.95 12.1S 12.29
Talle./
12.13 12.3; 12.50 12.50 51.99 12.2'2 12.31
Atea
i
mi
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Es TRANCE

11113WeriGialle

DESARNIAMENT
Un missatge de
Conferència
Internacional del El projecte de resoluci6 fran- Roosevelt sobre un
d'asseguTreball cesa és adoptat quasi unáni- projecte
rança social
LA CONFERENCIA DEL

La

setmana de 40
llores en estudi

La la sessiú celebrada per la
Conferencni internacional del
foren examinats, per diferente oradors, tres putas dima ne ia:
Primer. — Utilitat d'un Conveni de. -10 hores, des del punt

vieta de la Hei contra l'atur
forOs.
Segon. — Repercussions econ;mniques i linanceres que pot
tetar per a tot el món l'aplicació
dun Conveni de 0 hores insuticientment meditat.
Tercer. — Importancia del

enveni de 40 hores des del
,unt de vista del progrés teenic
'Je la //MIS/sitia.
Ha noordat constituir una C o
que estarà enearregada-raisó
d'estudiar tot el relatiu a la
selmana de 40 hores.
Aquesta Comiesió han ría de
constar de 83 lumbres: 27 delegats. governamentals, 18 patrocale i 18 obrers.
Lis patrons slan negat a for5., representar en la dita Coi/lis:a.).
Espanya lii estarà representada per un delegat governat in i
re ielegat obrer senyor Pasqual

9e Valera deu-

da la llibertat
d'Irlanda
reiblin, 8.—En un discurs que
r. senyor De Valera ha pronun:. lat a la Cambra Ini advocat per
separacid entre l'Estat Lliure
¡l'Irlanda j la Gran Bretanya
Ita afegit que en el cas que
:arribes a aquesta separació
s'at o rgaria. un . tracte de prefe7 , 1ha per a les mereaderies hriAgites, si la Gran Bretanya
al o rgava una preferència antileia als productes irlandeses.
El senyor De Valera ha afegit
la politica del G.vern sen mama a aconseguir que el país
sVisfaei pr'r ell mateix les seves
r.e .70ssita te.
Ha acahat dient que EEstat
Lliure dirlanda no vol
visita al dieta' de la Gran Bretuya. i que tot el que sollicita
As que se li atorgui la sena
i que dele seas ports eiFLn les trepes britarig,:rs.

De Bmcqueville

encarregat de
formar govern
— crisi
• ,, 8. - -

La
Bilis,Po1:nva s,e,abla quo esta a punt de

Ea afecte, després d'haver celebral aqueeta tarda diverses enre veles, el
el senyor De Brocqueville ha declarat que les seves
;huleros gestione havien estat
ten acoliides, i que eslava wolt
salisfet del seu resultat.
Unduló pública no ha acollit
ø la decissió del rei, perque, en
general, es roben hornea nous al
t iovern. En non Ministeri De
Brocqueville no pot resoldre ele
probletnes existente en el
v a is, i tindra, arnb certesa, upa
Vida curta. Sera interessant de
e entixer les decissions dels liberals. Cal recordar que la Cambra belga es ee,tniion de 76
74 católica l 12 liberals.
laín aquests darrers que fan decantar la halanva d'un costal o
re.
111111.-.111.

SIDERURGICA
ALS EE. UU.

UNA VACA

Washington, 8. — L'anunci
Fina propera vaga de la indús' r ia siderúrgica es objecte
gr eus prenctipaeiOns, puix no es
Vell per ara el mitjà de cOnjurar-la.
Et eenyor dolinson ha estat
co nferencian, atril) els representa nte dels patrons i es proposa

fer el mateix amb els caps /tel e
Si ndicats obrera de la referida
i mhistrin, per a traelar d'arribar
a tina solució.

Llegiu LA PUBLICITAI
Propagueu-la!

maulera per la Mesa

El viatge de Barthou a Londres constitueix
la consagració de l'acord
Com haviens prerist, l'actitud en&gira de Barthou tia reclamat el garCril
a U Stil fC S exacta dc
realitat, jeta
possible
a
Mpid
ceard f rath-o-angio-nord-ame rica, perVid ddhuc Norman Davis ha rebut de
la Casa Blanca instruceirms
que, segircèri les linies tracades pel darrer menioranduin frattes. 1
arz, tyracirs a l'abra del ministre franen4fcrs Estrangers. s'ha salva, la
Confer,'neia del Desarmainent d'un fra.
:.is qoc se:tibia:u imminent i inevitable.
El projr:tc de Barthou ha sofert alarmes Veta mod;ficarions, manterlints7ü, per3, en primer 'loe la qiieslió de
la segurelai, sobre la gua( Anglaterra
es mostraza vaeiHout, i apuesta eirrunislancia &n'ostra que MaiDrmald ha
canviat definió, adonont-se de les tire,.
cuparions franceses, La nutrir/ció que
ha adreçat a Barthou pergrm cl visiti
'vires acaba, daltro banda, de ron! irmor-ho.
Gairrbi toles lcu tintinar/la-anafre
p esents a la Comissió general
han vota! la proposirid .franeesa, amb
les resen es del delega,' i el
Va t contrari del d'ilotiaria, pere. , nalb
nna ruleta gene-al is més dificil gue
manteitir inusions rerisionistes.
L'horitaó sembla ‚ah dar, i re is
arenturat d'atribuir-ha a l'aillislat
.'raneo- ussa, la gual ha COntribliit a
:reo, una agrupaeij que pesi en la ro!j'ira europea, i mclt rih's encara, perqvl la Pelito Entesa i rls Pasos Baleänies ¡ti participen.
.4quest bloc den hazer dentrarat a
Analatcrra i als Estats teils que hi lm
paisos que voten evitar una rin .flaerncid., a 1010 i "tés Val participar
en anursia unió de falsas que no Pas
cdr er cl risc de (robar-se isolats. No
es pot reratefar Parthon el nt3rit
d'Ilaver drumatrat que k, nacions con_
MirlitaIs d'Europa es poden passar d'un
arbitratge Mfs o nirays interes.re.
La giiestió deis triimits dcl refino,
d'.4letnatua a Ginebra ha rstat adules?,
Però a,, co,,i una iniciativa de la CM,sind nontés des del fuer de
vista de neonciarions l'
El
Ref.( /' no ha firmo aquella satisfacció
d'ambieinns que esfieraza, i les SeT.I'S
trefenSinns C podran sitió restar en les
intetteions dr1 Fiihrer.
ittut scattei.r. cssent por clar enrara, i és f.ji,d ¡TIME°. Fina ara els
seus deleartts a Ginebra s'llan !huila! a
Jamurar recorreS i observacions
sArt les da rmea im ortiltreia.
reres elerisions de Mussolini? Es din
inajor i alltiMes ates peroue
sonalitats politiques hattrien ¡el cili
-drealDuqinpfcoría
seguint les dirretires alentaw:es. .4 Bel-iitfitiencies
En es temen que avieste
inMiaa 11. i voldrien
.4 a;.rA es ¿erren els rumor: d'una
a renj(reviste efe Hi t le r i
ria, cls quita han estat cfr.9fitt que en tot ras es frarfaria eve,
entrevista de tres, is a ¿jr, ertlrant-hi
rran;'a.
.5f aire) vol dir una 707 ./ actitud
finos, uy, sr sop com tonrillar-la'anth
llermuntoe i la ', renco frixistrt, ato.
mnp, ha esta, hostil al pla Barthou.

nidal les mesures necessàries perque
quan el President la convoqui es tro,i, en la mesura del possible, davant
projecte complet de conveni.
La Comiesió prega al President que
comuniqui als Govern la proposició
soviética, que tendeix a declarar la
permanència de la Conferencia. sota
la denominació de "Conferencia de
la Pira-.

En vista d'aquest acord, la majoria
dels primers delegats abandonaran Ginebra aval o denla.

Witellittr Ion, 8. — En un missatge que el presiden', settyor
Roosevelt, ha trames al Congres,
's cutisiJjmet 1111 projecte d'aseeguranezt social a favor dele en/lada/1s americano' i de Iltirs fa/MI/es.
Els punts prineipals que os
!rallen en el projecte dii el
següent e:
Primer. — Seguretat del domiciii.
Segun. — Seguretat en el referent als tnitjatis de guanyar Li1
eubsielencia de rinteressat 1 lt 1

DENTS

JOVES'

Les dents prote9ides amb
Caracteristl q ues del proDona són sempre ¡oyes.
jecte
Useu Dens cado dio
resolució
francesa
ha
L a Pro post a de
i visiteu al dentista un
unanimitat
quasi
adoptada
per
la
estat
COP l'any. Així tindreu la
de les 54 nacions representades a la
dentadura neto i sane.
Conferencia.
Dens es suavitat i perfum,
Les reserves d'Italia no es refereixen
Adhesió d'Anglaterra
Sin>11
sinó a qüestions de forma, i les
joventut i belleße.
Ginebra, 8. — Mr. Eden ha rebut la gria eren esperades; cal ter notar une
Tercer. — Garanties de retennoticia que el sea Govern accepta el el senyor Eden no ha volgut precisar Gaita( de Easseguranra social.
projecte de resoltrciii elaborat ahir pels públicament les responsabilitats d'AieEn el que es refereix al segun
representants de Franca. Estala Unas i manyir.
punt, ml president confia pochen
Anglaterra.
Finalment, la noticia del proper viat- precinar 11101l aviat Uli pla
En rebre's aquesta noticia s'han re- ge a Londres del senyor Earthou Con,
eional sobre el di/semi/M.11/mM
unit els perita de les tres delegacions titueix la consagració de l'acord.
-er examinar certs detalle deixats en
El text que fou votat ahir diferoix i Eemprament dele recursos naempelle durant la reunió de la nit. entre de l'anterior en allò que es refereix als oionale sobre la. terra 1 Faigua
elle la determinaciú dels organismes tèc- memorar/duma angles, dalia i Alernany, per a un periode de larga duranics als quals seran enviats. per a una puix que amtests documents no es con- da, la quid cosa iniplicaria l'aamnliacia d'estudi. cene nroblemes par- sideren ya cont de valor històric.
bandonattient de milione diec:
ticularment el de seguretat.
Una ultra diferencia radica en que litrees dedicados a l'agricultura,
r
El rnateix projecte de resolució. el en el leal darrerament votat es fa es- Per a reemplaçar-les per altres
duida a dotze pohles. Les coaccione
DE BARCELONA
text del qual pot eneara ésser
ment exprés de la tornada d'AlemaYYa errea de minore condicione.
eón reprimides a lacte i es deté ele
.
fins a la reunió de la mesa, fa re- a Ginebra.
Quaill a l'asseguraur:a social. L'AJUNTAMENT DE MANRESA autors, que queden a disposició
y es en gran part. les consideracions conel senyur Itoosevelt (Ten que els S'ADHEREIX AL PARLAMENT Tribunal d'Urgencia.
tinoudes en el nrojecte de resoluej6
Barthou anirà a Londres
Jaén. — A tres quilòmetres
lons necessaris per a aquesta
la dele a ació francesa. relathr a la seGinebra, 8. — El primer ministre asseg,urança haurien d'. , sser pro- CATALA I A LA GENERLITAT da, al lloc conegut per "Piedra Hl.guretat.
nuera",
ha estat assassinat Nicolatt
problemee dele nades renionals. senyor MacDonald ha comunicat al poreiOnate lelmljduttÇtilt. eutitzaMailresa (De marinad: C,:. - Per
r
aaranties i execució del conveni %eran ministre francés d'Afers Estrangers, oiuns mes he que per Eatignient teléfon. — Areil passada l'Ajun- Moya Crespo; també ha resultat ferie
Josep Rojas. Als nobles de la provin.
immecliatament e e tudiats eezone el de- senyor Barthou, per mediació del se- de la laxa general.
lament de Manresa celebró el cia hi ha coaccions i agreseions.
diverses vegades formulat Per l iV o r Ede n , el seu desig de conferenple reglamenlari. En aquesla
ami
Els
,Ii‘ersos
Estala haurien
más
aviat
Londree,
cont
el!
a
ciar
amb
Badajoz. — La vaga tendeix a mi..
Franea.
prendre una itinplia participaciú re ti nid. a propost a del Conseller llorar.
Pel Que respecta a la Part retati ‘ a al millor.
El ministre francés ha accedit al on el sleseurotIlantent del pla, pel municipal d'Ancló . Catalana seI.eón. — Continua la vaga en aldesannanient. C,nt en les pr000senyor MacDonald, i es que es refereix a les t'espeses nyor Vicenç Prat, i en nom de la guna nobles. Al poble de Campo de
sicióris franceses. un estudi relatiu a les desig del
primers de administratives, i deixar al Go- initioria, va aprovar-se inca de- Liehrebarjas s'han endut cinc mil
a
Londres
a
trasIlaclarà
niiestirns relatves a aeronimtica i tolejuliol v.nent.
laraci6 consistorial d'afirmaeió pessetes del domicili del recaptadoe
Fr d'armes.
Segons el comunicat transmès al veril Feder/k1 1, ettrti de collocar n .
Cl uant a Alemanya. el projecte es
de radical catalanisme 1 repu- de contribucions municipals.
sena
or Barthou pel senyor Eden, el i salvasuardar les reserves.
Murcia. — Continua la vaga.
limita a fcr allu s ió a les negociacions primer ministre ancles considera el
r
blieanisme i s'acord:i adherir-se
Albacete. — Continua la vaga al!
encaminarles a assegurar de la viatge del ministre francés a Londres
.11 Parlament enlata i al ttovern
pobles. Al roble de Pedreferae haa
Conferencia i a obten:: la tornada d'A- com la continnació i consagraciO
1 la Presidencia de la Generaestar detincuts efe dirigents del rno.
lemanya.
..
Eacord que sla celebrat a Ginebra la declaració de Barthou. Subratlla
viment i ha estat clausurada la Casi
paisos.
mitre
dantuvi les correccions que hi ha
Naluralment ,l'acord fou pre c . del Pohle. També ha estat elaulurada
Reunid de la Mesa ::
aportat.
earanda
pis
vote
en
contra
de
la de San Vicente.
Ginebra, — Aquesta tarda sha Satisfacció a Londres
La -Deutsche Allgemaine Zeitung" has
Guadalaiara. — Continua la vaga ett
retina la Mesa de la Conferencia dcl
o
parla
de
f
hipOcrites,
i
recorda
rmules
8.
—
Als
circols
d'aquesta
Londres,
La reunió araba a tres quarls alguns nobles.
desarmament en sessió pública.
una viva satis- que fa alguns dies el ministre fran- d'una de la , 'atinada.
maniiesta
capital
es
Huelva. —
nobles el conflicte
ivades.
El .president, senyor lienderson, ha
pel resultat a qui sEt arribat cés va corregir el am i discurs:
continua igual.
pronunciat un diecurs, en el qual ha Meció
—Pel que es refereix a la tornada
en les converses celebrarles entre els
Matan.
—
En
alguna
un
poble g slam
comprovat ne s'havia intentat
senyors Eden, Barthou i Norman Da- d'Alemanya a Ginebra, la declaració DE MADRID
re g istrat coaccione, Amb intervenebi:
gran esiorg per lit de coordinar la
de Barthou no ha canviat res la side la l'orca póblica.
proposicio seva i la francesa, i que en
El desig que es manifesta a Lon- tua ció . Alernanya ha fet saber en la
Córdova.—Es treballa normalment
aquestes condicions retirava el seu
dres desgotar totes les poesibilitate sera nota del d'abril de quines
projecte de proposició presentat a la d'obrar d'acord ami/ París, procedeix reivindicacions modestes s'acontenta- L'ordre palo a E zyifflya a la maioria dele nobles i en alcen,
Conferencia.
hi
ha hagut coa c cione sense impor.
ria.
i
con/
que
Barthou
no
hi
ha
fet
primer terme del temor experiDespres la Mesa ha acordat enviar en
lt e cia.
mentar per Anglaterra des de l'aug- menciéa Alernanya no té cap rae d'ene
trances
a
examen
de
la
el projecte
Alcali de Helares. — Fr, %/jeta
ment del Pressupost militar alemanv. trar al joc francés, que ene portada
corniss,6 general.
l'artitud irreductible del Comité de Va.
.fatiihé causa preocupació als &- a un semblant de conferencia i a un
ira
semblant
de
convencí'''.
Adhuc
hom
nie eatnnerols s'ha clausurat la Ca.
ente directius la perspectiva d'una
• Adhesions
Pol dir que Barthou, en declarar que
'a del Poble.
retreta amistat franco-russa.
no
s'lla
d'acceptar
condieions
de
la
El senyor Barthou ha proaunciat
Ha estat detingut el Comité, compost
Madrid, e, — 1. ci grup de jovenes
Per am,, en ele primers comentaun discurs detensant el rrojecte de ris que ha suscitat l'acord concertat part d'Alernanya, ha pres una actitud ha intentat aquesta nit, a les nou, in- Per nnu obrera, que han wat traella.
netament
negativa
de
cara
a
les
reiresolució.
dato
a la pres a . Aesabentats daixe, ele
a Ginebra e: consigna mea he la eacendiar l'esglesia dels Angels. Tambe
,
y
11 a fet constar la periecta unanimi- tisiacció que causa el restablitnent de vindicacions alemana-es. Alemanya
han apedregat els cotxes que passa- altres ebrers, s'han declarat en vaga, i
ha
deixat
mai
dubtes
sobre
el
motat de punta de vista que existeix en- la solidaritat franco-anglesa que le:
lian abandonar els taller, i obres.
ven per aquello indrets.
tre França, Anglaterra i els Estala perspectives intimes de la Conferen- ment que podria tornar a Ginebra;
Han arribat forces d'assalt.
Avisats els guardies d'assalt del
quan la igualtat de drets Ii será asUnits. •
— A primera hora de la tarda s'ha
cia del Desarmantent.
Minister; de GovernaciA, hi han aciisegurada,
quan
llama
rebut
els
aclaEl senyor Edén ha recomanat l'adit tot seguit i han donat una batuda viet en un balael un penjoll numarquie.
riments necessaris, peri, no ahans.
dopció de la resolució francesa, i ha
Un grup d'Arena l'han tret, 1 nata
Ht haurä una entrevista
qüesti6 de saber on les signa- per aquells voltants.
insistit en els avantatges que repre- franco-germano-anglesa?
portal a EAjuntament, produint-se altures podran ésser canviades en vissentada la tornada d'Alernanya a Giean
avalot.
El sots-secretari de GovernaciO ha
nebra.
Poma, 8. — Segons iniorniaci ons pro- ta d'un acord seriéis, no e.% pas per
Hom crea que la vaca s'estendr.i den'atinada.
El senyor Norman Davis ha anal,- Jedents de Ginebra. el Govern naba ham ella mateixa una qiieetió de prestigi: rebut els periodistes a la
Per altra banda, la "Boersen Zei- ¡ els ha dit que li acabava de comu- mä en ele altree otitis per solidaritat
eiat que votaria a fas or de la pro- Ha tel saber als ele París i Berlín que
tung" escriu:
nicar el governador de Jaén que les amb el Comite &fingir.
jutjava interessant una entrelista d'esGinebra, 8. — llene aci el trat del posició.
"La
declaració del ministre fran- autoritats i la policia de la dita proesmefrancesa
tadistee representants de Franca,
2rojecte de resolucie,
cés podria esser
meravella de so- vincia han detingut els autors de tots A BARBASTRE S'ESFONLa declara:Ad deis neutrals
i Icólia, i que aquesta entrevista fistica si els seusuna
nat per la Lomissió General despres
emite importante na els atemptats que slan comes aquests
les
cesopodria
verificar-se
a
Venecia
a
consideració
darrer/
següent
ha
jet
la
senyor
Sandler
en
El
de prendre
continguessin crmtradiceions inmante: dies a la ciutat i al camp a la dita DRA UN PONT ACABAll
declaracio en nom de Dinamarca, Es- d 'aquest mes.
Mcions dels neutrals i de Turquia
ral—diu ell—que Alemaya torni a la provincia. II; ha deu pobles en vaga.
Aquesta not i cia no olla coniirmat en
Rússia, els memorandunis trames, tima, Holanda, Noruega, Suecia i
Conferència, perh això no té imporale- Suissa:
aquesta capital, i correspon, per ultra tancia si no torna. En llegir entre h- i segons ern comunica el governador. DE CONSTRUIR I RESUL.
italià i britànic e la declaració
chait reintegrat al treball a cine ponom
cada
cop
mrs
accenrumnrs
en
,
ale
del
corren
part
Ent
complau
comprovar
lo
d'abril
dia
ines, hm compren que la presència
manya del
TEN TRES MORTS I UNA
de les sis deiegations, que determi- tuats d'un proper intercanvi d'impreso d'Alenianya seria molestosa per a bles.
any:
IM periodista li ha preguntat si
"Convenenda la Comissió de la ne- nades potencie; han pagel arribar a sicns entre Mussolini i Hitler que, de Franca; Alernanya lea de tornar ami,
TRENTENA DE FERITS
un acord, que evitara el iracas de la veriticar-se, tio tindria caràcter secre,. tots els sena drets, perO a condició tenia coneixement deis (ets ocorrecessitat que la Conferencia continui
Conterencia del Desarmament.
i en el qual Franca participaria de ma- que la igualtat de drets sigui resta- guts aquesta nit a la barriada de QuaOsea. 8. — A Barbastre, qtran
els seus trcballs uns arribar a un conha
conconsideren
que
Betten
senyor
el
Les
delegacions
sie
indirecta.
nen directa o
se eelebrava aquesta tarda la;
blerta abans, o almenas la garantia no tre Camins i
veni general per a la reducció i
aquest
projecte
el
d'oposar-se
a
conferenciat
amb
no
lean
Als
verdes
antoritrats
han
desmentir
limia
que
teetat
sera complerta. La igualtat no existidarniaments, resolta a continuar de resolució.
inauguracid d'un lqiieducte_
la proposició encaminada a eme se ce- rà sobre el paper o per una frase qual- director general de Seguretat el qua:
esfondrat i molts obrers han
tot seguit els estudis comeneats, inEn el aeu text es reserva un lloc lebri una entrevista entre els senyors
li ha donat compte d'aquest asno
que
els
mitjans
semilla,
pronunciada
de
viva
ven.
vita la Mesa a cercar
caiga( al riii. Fins ara hi ha tres
moit nuportant a la seguretat, sense abissolini i Hitler.
Aquestes declaracions del ministre sumpte.
cregui mes apropiats a fi d'obtentr eubratliar saticientment la importanmorts i una trentena de ferits,
Com que ner part d'Aleinanya tamDesprés ha facilitat una relació
l'aeceptació general d'un conveni de cia decisiva que revisteix la qUestió por sembla cate sIma fet ca p gestió, no francés no semblaran molt cone j aEs practiquen treballs de salva.,
cents a Ginebra; potser tindran un la vaga de camperols que diu:
desarmament ¡ la solució deis pro- del de,armanient.
es creu emc. per ara. s'arribi a celebrar gran exit cennic.
CIdir — la vaga ha quedat re- ment_
hlemes en suspens, sense perjudici
Sis pot g ncies haurien desitjat, cap conversa personal entre ambdós hoDes
de les converses particulars que els en efe...te, que la Conferencia llagué.,
L'establiment dels tirians
Governs vulguin iniciar i a ii de faci- prosseguit Cts seus treballs, aportant ‚nee d'Estat.
litar la tornada d'Alentanya a la Con- al programa de discussió un majar Comentarla anglesos
Ginebra, 8. — Abans de donar per
la
importancia
equilibri entre les dues graos quesferencia. Constatant
Londres, a— Els periódica d'avui acabats els treballs de la seva snitanparticular que presenten restudi ; so- tipos que dominen tota Velera cm- fan pocs comentaris
de
Barthou
al
p
la
tena
reunir'', el Consell de la S. de N.
lució de certs problemes abordats azeaa; la seguretat i el tiesarmament. p resentat a Ginebra. Els diaris goocupat de la qüesti,a de l'estahlides del començament de la discussió / a aquest respecte les sis Delegacions vernamental hi dediquen p oca comen- ment dels assiris.
general, pren les resolucions següents: mantenen eis principis exposats en el taris i encara sOn p oc favorables o
El ponent senyor Infadariaga ha exPrimera. — Seguretat. La Comis- memorándum de za d'abril i la de- de<coratiadors.
posat els inconvenients amb qui es topa
de primer de juny.
rió decide i x nomenar un Comité es- ciaraciO comuna
Els
diaria
de
l'oposició
estan
PASSEIG DE GRACIA TI
tacultat
de
assiris al BraE5 reserven [er tant la
cord en el indici que fati al projecte per a l'emigració dels
pecial encarregat de continuar els
sil, puix que el dit país, secase oposarestudis preliminlars que consideri ter prevaldre els seus drets,
frances.
El
"News
Chronicle"
el
crises de no perdre de vista, la finalitat tica bastant durament perctuè segons se en concret a la dita emigració, ha
apropiat s a fi de facilitar la con- principal
de la Conferencia, o sigui, ell sacrifica completament el desar- publicat una hei per virtut de la qual
clusió de nous acords regionals
es restringuia tota immigració, sigui
la hintitaciei i reducció dele arma- mament a la seguretat.
seguretat que puguin ésser negociats ments.
—Barthou —escriu l'òrgan liberal — el que sigui rl país de procedencia.
fora de la Conferencia.
Les sis Delegacions no volea exaDesprés d'aprovar-se per unanimiCorrespo nd r à a la Comi e eió general minar ara el, detalls del projecte de ha presentat un pla que conté punts
determin ar les relaciono eventuals d'a- resolució q ue sels sotinet i s l abstin- /rreprotxables. alguna dels quals, com tat la ponencia del senyor Madariaga.
el bombardeig aeri i el control de les es va procedir a un nou examen del
quests acords amb el Conveni general.
de monient de formular cap
privades d'armes, són problema del Chaco.
La Comisa:6 decideix nornenar un dran
critica, encara que han de ter airo- manufactures
d'estudiar
encarrregat
El president. senyor Vaseoncelloe.
àdhuc excellents. La majoria han escomité especial
de
treball
al
pla
observacions
nes
/at no obstant, estudiarles per la Con- va invitar els representants de Bolila qiiesti6 de les garanties d'execució
al
conferencia i les Conüssions durant me- v i a i Paraguai a tranietre alians del
i reprendre els treballs relatius
Pr‘e
L.eisst.
sis Delegacions consideren, de
sos i mesos sense resultat. Bar- primer de juliol rls documenta retetrrl
document
constiel
que
até,
a
mis,
Segon. — Aeronautica. — La Cothou que prolongant indefinidament 'TM; al conflicte i una exposició dele
d'ordre
politic
compromis
un
tueix
imiest estudi obtindrà algun rcsultat? sena nunts de vista respectius.
a l isal,'" general encarrega al Comité
•
la possibilitat d'arribar a
ofereix
que
Yesreprendre
immecliatament
mil (..'ontite deis Tres tlexic, Espanertnes de duldarme. El que soaeri de
urgència
i
la
importancia
Conveni,
criticable en aquest n'a, és nya Txecoslovaquia) podrà dematuir
bretot
és
tudi de les qüestions relatives a les un
forces altries. tenint en compte la re- del m'al ningú no pot aesconèixer.
‚inc resta completament estrany a la una reunió extraordinaria del Consell o
El armo/. Litt taje mani (esta els ma- final:tat per la qual la Con ferènria
solució del dia 23 de juliol de :932.
continuar les negociación% atnb les diles
s'havia reunit. Quan tots els punts del
Tercer. — la Contissió general in- teixos propósits.
Sobre la qiiestió
Els delegats d'Ifongria, Italia, Aus- p rojecte de Barthou slauran ores en narts interessades.
vita el Comité competent a reprenl'emhargament de les armes ; municions,
dre ininiediatament els treballa reta- tria. Polänia i Persia han iormulat al- considtraci6, no l,i l'aura ni una di- el President del Comité ha anunciat que
votar en con- vieió menvs en can exercit europea.
tius a la fahricació i comete d'armes, gimes reserves, peró scnse
encara no havien coutestat tots els
On és q üestió de desarmament en (1 sus. i ha aniniciat qtre no deixaria n te
tenint en compte la declaració feta tra.
/7:1' hil
el president pla de Barthou?
sessió.
la
Aans
d'aixecar
el
dels
Estats
Units
pele delegats
comunicar al Comen el resultat de la
senyor Henderson ha anynciat que la
dia 30 de maig de top.
L.0115 1 1Ita.
•
general
no
es
tornara
a
reunir
Eh Confites hauran de parlar pa- Comissha
Alemanya tornare • GiEl delegat de Ilnlivia ha formulat, al
rallelament Ilurs treballa i la Mesa els fins al diliuns a dos quars de quatre de nebra? ::
s eu torn certes observacions sobre les
la tarda. rie n tal d'examinar la manera
coordinara,
premsa'
alemanya
itecociacions
d'embargament reatando
Berlin, R. — La
'La Comissió general deixa a la d'aplicar ei programa de tuba!' adjaptat
-c5555'ell
.
s'esforea d'atenuar la importancia de al marge de Earticle 15 del Pacte.
Mesa la cura de prendre oportuna- amtesta tarda.
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Finances

Eduard Calderon, que té el domicili
amb les neressitlDs ramaderes.
Studi Club ha organitzat per a demä, Ferrocarrils d'Al cantarilla a Lorca,
al carrer de l'Olivera, ana a dinar diumenge, a les deu del n'un, tina vi- 374'75 pessetes; Ferrecarrils Catalans.
1.5 cotitzarió oscilla entre
a casa sera deixà l'auto núme- sita collectiva a la Casa de Maternitat. 1617; ídem d'Olor a Girona, 242 . 03 ;
52 - 50 i 53 pessetes damun t can-O.
ro 3233 G. al carrer. En sortir-ne Lloc de reunió: plaça de Catalunya, Hispano Olivetti, S. A., 2.245 . 43; Mamoll;
pren ;iquest, al nostre enMERCAT LLIURE
veié que l'In havien robat.
cantonada a Rda. de Sant Pese.
tendre, molt fora de Lo.
quinaria Marelli, 937'65; J. Ballve i
Les
darreres
sessions
d'aquesta
setDispensari
de
la
barriada
— Al
Es de doldre que aquests afers
Font, 532; Guillem Casares, 1.655e9; mana del sector d'operacions a termin,
de Sarria iou assistit ali j e a la nit
Jame Casulleras, 3.14853; Espardu- no registren cap moclificaci6 a la tin- que tan directament afecten e.14
De la sang neta
Antoni Rossi i }ladres, de divuit anys,
ces i Sohns, 54828; Francesc Estruch. ni,a que ve registrant aquest mercat inieressos ramaders, que mereiel qual presentara algunes lesions a
olo'44; Joan Ferret, 683186; Antoni d 'alguns ternps ença.
Xen Pila els respectes i miraDIADA MARTf I JULIA
una pell neta
diferents parts del con, de pronästic
,„..,41414 liii iii tir p i meneo.«
Fort , 2.17r4o; Pene Lavin, 315'84; Vi El grup carriles ha donar mostres de n'eras, per fomentar la reproreservar.
elements
organitzadors
Els
de
Hm59;
Ferran
Marsol,
durriA
CENTRE CATALANISTA
del bestiar, es resolguirt
cen e Martorell , 942.
gran cansament, i només de tant en tant
Segons manifesta el lesionar, en vimenatge anual a la menniria del doc- sitar
Els grans, acné, furOncols, etc. , no lo.86&63; Josep Navajo, 16666; Ge- aconsegueix revifar-se Ileugerament. En simula aquesta manea d'eserupoloels jardins d'un floricultor esta5EPU3 L1 CA DE TORTOSA
tor Mart) i Julia fan constar que la blert al carrer Alta Gironella, canto- s u'ut mes que mandestacions externes rard Rovira, 54; »set) Segui, 775'33; canvi el grup d'industrial; vist sitat, nomes per a afavorir els
data del traspäs de tan insigne pad'imptircses sanguínies. Per a allibe- Roc Solanes, lo.708 . 96; Eduard Stern, mis regular, senae abandonar, peri,. ingrPSSOS partieulars de cletertriota va enser exactament el dia 20 nada al de Calatrava, se li llançaren rar-sén cal depurar la sang. El .155902; Vidua de Joan Sunyer,
netnä, diumenge . a les deu
pes- Pambient de feixugor que domina en minals elements. Es hora ja quid
individus,
els
quals,
tres
al
damunt
1917,
com
sigui
de juny de rally
mitja /11[-s segur. el més räpirl, és seres 1.4026; Pan Tusquelles, 1.677' 00; aquests rotlles.
el mati. GRAN MITING
desapareguin aquests sistemes a
que determinar; elements sembla que després d'agredir-lo i causar-li les irr una cura de Eoisson Manche de Joaquim Virti. 125: josep Dalrnan,
Foren més els Montser- guiri
al Cinema Dore
tan avesats estävera en
vulgttin singularitzar-se en la manera lesions que sofreix, l'obligaren a fir- lAhat Magnat. Les seres virtuts derat, Piares i Colonial, i cono s'observa
4.8°6'1)6;
Carles
Gasladacluy,
1o223:
mar
un
document
en
el
qual
es
ia
cal
de solemnitzar aquell homenatge,
puratives són tan extraordinàries, que
jr rrlaraii
en el detall ene reproduim a continua- tenlos de la monarquía, i d'ara
remarcar que si es fa el dia 17 de constar que els deu la quantitat de veureu desaparèixer en poques ret- Joaquim Giben. tono; Pau i lsidre ció s6n els que es
endavant
car discutir les coses
destaquen
JOAN ANGELATS
juny lacte collectiu de portar ilors dues-centes cinquanta pessetes. Anto- manes. de vegades en molt pocs dies, Jorba, 657: Administració de Loterics fermesa. Aixt mateix les Chadesper llur d'acord amb el que convé als in.núm.
8,
150.000.
J. COLL I MAS
i la celebraci6 de vetllades necrolägi- ni Rossi iacilitä el nono d'un dels seus les malalties de 13 ven. Per amigues
segueixen un avanç quelcom remarca- teressos en general.
emes, és per tal d'aP legar les inicia agressors i les senyes deis altres dos. i rebelo que siguin: acné, furóncols,
CLAUDI AMETLLA
ble.
-tivesdolcrpatines,
— Al carrer de Balines fou atro- eczemes, borradura. herpes, impetigs,
PERE LLORET
Demà, diumenge, al mart. l'Acad è mia
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
els quals coincideixen, sempre que es pellat per un autobús de la Compa- pOstules, psoriasis, etc. El Rascó per
MARTI ESTEVE
tracta de solernnitzar iets joiosos O nyia Roca la damisella de vint-i-qua- a pre p arar un litre de Boisson Blan- Enciclopédica -Espero" portara a cap Valors en la reunió de Borsa:
L. NICOLAU D'OLWER
dissortats de la nostra Patria.
tre anys Benigna Gonzalez Prieto. Li che, val 3. 20 pcssetes. a toles les una visita collectiva a la Periumeria t r alors
1)M 5 Tener;
Ale", n
iittiirrtorrtur111.1eF/rtIllett
— I:Ateneu Martí i Julia, que rda. causa contusions a difercnts parts del, (armarles.
3iyrureia. Lloc i llora de reunió: carmHerinr
cord amb la Comissió organitzadora cos i la fractura del braç esquerre.
Mallorca,
xainfri
a
Rogent,
a
de
Rossend
Llares
Conferencia
TRAMVIES DE BARCELONA
La Delegació d'Hisenda ha assema- rer de
de la Liada Martí i Julia que pre- Després d'auxiliada fou traslladada
Nords
50'05
sn'ao
A SANT ANDREU I EXTENSICAIS
es proposa a (Hospital de Sant Pau.
lat per a avui els seguents pagaments: dos quarts de deu del mati,
.ssalate, a les deu del ves- sidenx
▪
Alacants
43'70
—0.3ó
., :•,7a una conferencia al Centre celebrar diversos acres dhomenatge
— Ahir, a mulla dels carrers d'Inaf. Rif
5650
56'85
—035
Republicà de Granollers al doctor Marti i juba els dies 17 i dOstria i Padilla, es produi un incenEn Fanuned publicat el dia 5,
Montserrat
+n'y,
65'5o
66*—
• ,7 ROSSend Llates. que versarà 20 daquest mes amb motiu de com- di al motor d'un taxi que passava per
referent al sorteig per a amorExplosius
1,21'—
123
.
85
--(3,5
plir-se el dissete aniversari del seu aquell lloc. En auxili del tole:- que
re El moment actual".
tització d'obligacions d'aquest4
Aigües
16O'50 168•—
traspás, dernana a totes les entitats condula el o-chicle, que intentava suTómbola buiefica
Es lloga perfectament amoblada Colonial
48.30
+035 Companyia , es va fer constar 5 .
48 .1 5
nacionalistes vulguin acudir el d:a. 17.
rlates
1635
16'—
+035 per error de caixa, cono a amor
d'Acció Catalana Republiczna
a les den del mali. al Cementiri Vell ¡ o rar el toc, acudiren algunes venos.
amb totes les comoditats i mag. Chale,
els quals aconseguiren extingir-lo a;
33750 334' —±3.50 titzada la de número 163 en llod.
▪ C://iss • organ1tzadora do la per tal de donar el maxim sellen a cap de pocs moinents, sense, per aixO,
Per
a
visitar-la,
situació
:
nífica
Ford
145.— 1 -15' —— — de la de número 153, i es de/xa .
ar:sola contMua rebent una gran lacte de remembranca. que, coro cada poder evitar que es produissin alguns
adreceu-vos a Sitges, carrer de La tanca anterior dels Montserrat és de consignar yobligacid núme,
d'obTectes i donatius. Entre mestre en tacic.nalisme.
segons
al
motor.
El
loe,
desperfectes
a
any,
tributará'
Einoblidable
hoin
darrers donante figuren AlexanSant Gaudenci, 12, baixos — del dia 5 del mes que ,orn, i del dia 6 ro 1196, que també resuit)u amor.,
Hom anunciara oportunament els sembla, foil casual.
la corresp.went a Aigiies.
P:ana, doctor Cristiä Cortes, Ratilzada. •
— La marinada última mori a
-, Casals, Miguel 'Morató, Josep acres que tindran lloc els die 17 i 20
El que es fa públic als efeeteS.
BORS.'s AL COMPTAT
l'Hospital
Clinic,
on
eslava
hospiJosep Garriga..losep Coll, En- a chierents poblacions de
r
consegüents.
talitzat,
l'inspector
de
vigilancia
de
Juli
Mocono
també
el
recital
de
canc,ons
aixi
,7annon.
Antoni
Antich.
El
mercat
d'obligacions
es
desenvolul
senrora Trinitat Soler de Bar- catalanes que a cauce de Teminent segona senyor Liuda Rodriguez Capa amb dificultat, i acusa la poca
Preguem als qui vulguin coope- cantatriu sen y ora Fornells de Sayes rrete, que havia pertangut a la plan.
afluencia de diner ando la consegüent PATRONAT D'ASSISTENCIA SOBarcelona
i
que
ho
facin
el
mes
c
a
la
nostra
ciutat.
tilla
de
l'Estat
a
p
que
tincirà
11
vniesta obra
feixilgor de posicions. la qual es cons- CIAL DE LES CASES DE CA— "Nosaltres Roble Nou, ara eslava destinat a Màlaga. El dit
nossible, puix que el dia
LAS dos de la Cia. Trionsmedt- tata en els sectors rnenys actius.
RITAT I DE MATERNITAT I
ONTJUIC
F
A
DE
SEMAFOR
Ira ajornat el seu homenatge al doctor
ugurara la Tärnbola.
funcionar' s'engega un tres al pos
Els deutes de l'Estat en general pros- DE PROTECCIO DE MENORS
terränia; l'angles - Palacio", amb
Martí
i
Julia,
anunciat
per
a
denla.
el mateix dia en que Irania de prenDE BARCELONA
Observaciona meteorològiques: 5 passatgers de transa i carrega segueixen ben sostinguts. i destaquen
Mo y a Joventut
1 el celebrara el dia 17, per tal de dre possessió dcl seu canee a Má'Acció Catalana Republicana
A sol ixeut ven t a l'O. lresquet, general, cap a Burriana, deis se- d'aquesta tónica els Interior i Exterior,
sumar-se al de la Comissió que
laga.
algunes
sèries
del;
quals
aconsegueixen
Com sigui que slan d'adqui-;
S. S. U. nyors Mac Andrews I Cia.; el avaneos ben remarcables, com les G i
• quedat constituida una nava Jo- empres la tasca de realitzar cala any
— A la casa de camp anomenada cerda clar; al migrlia
d'Acció Catalana Republicana. aquest recordatori del malaurat pa- "Amigó'', situada a la barriada de tresc, cel ciar i horitzons boi- tiord-america -Exminster" amb II dels primers. 70 (+t « iGiH mir, per acord de la Comissió
Nova
Yorli
general, cap a
Delegada de Pompes Fúnebres
-fnta Jovennit és una seeciä del triota.
dels Exterior, 86'00 (+1'oo).
Cafiet, de Badalona, sc suicida pen- t'osos, i 5 si, u 1 ¡odien( S. O. amb carrega
7.er.t Catalä Republicà del Polla
Els Ajuntaments no mereixen batet en sessió d'avui , amb destinació
jant-se en una biga el pases Pene la mateixa foro, mar tuareja- i escales, del senyor Tomas Ma
La Junta directiva que 'nanaViadna, de seixanta-dos anys. El jut- dula del S. el Gerele queda llo! i Busch; els corretts italians cid dels compradors. per6 malgrat ai- als tallers de la Casa de Caritat,
; '.es tasques daquesta entitat és ADVERTIMENT IMPORTANT
"Orazio", arob 510 passalgers
aconsegueixen sostenir posicions, i 500 dotzenes de taulons de flanjat
es constituí al lloc del iet, i dir- büirús.
sezuent:
Els particulars 1 entitats que posa que el cadáver fos aixecat i trasBall:m.101re, 159. — TermOme- carrega general, cap a Valparaí- no es nota la feixugor que els domina des de primera qualitat extra,
President, Alfons Font.
ens trameten notes per a la seva lladat al Dipósit. Hom suposa que t re, 22.
distribuïts per mides, com seso i escales, i "Augustus", antb en sessions anteriors.
Vice-president, Pere Lbars.
publIcaoló. són pr,:gats que Un- l'interiecte tenia pertorbades les neDe les Diputacions només operen les gueix: 400 dotzenes de 3 x 9;
307 passatgers de transit, cap a
5ecretati, Pere A:guaviva.
MovIment de vaixells a posta Buenos Aires i escales, de la 4 i mig per 100, serie B. l es cotitzen 30 de 3 x 10, i 60 de 3 x 11, es
guln
present
que la radacció o-es facultats mentals.
1"1:e-secretari, Josep Tamareu.
esportiv..4 de LA PUBLICITAT es
— Ahir a la nit, en una taverna de sol. — Demoren a LE. una S. A. E. 31. A. R.; el corren 'nut- a 70 (-1-o'25.1. Les cedules acusen lleu- rebran ofertes per escrit, al
(alter. Joan Alegret.
al carrer de Barbarä, 11 13, que de la barriada de Somorostro, Fran- polaera goleta i ura 14'1 . 1;1%111i go- res "Alsina", amb earrega ge- pera m'Ilota en la contractaci6, i co- despatx del senyor president,
(captador, Mateu (angles.
és on cal adreçar tota la corres- cese Cortes i Cortés, de vint-i-eins leta que van en popa. Pel 11/1 neral i de transa i amb 2 1 3 pas- sen,: hoin nota llena tendencia en els Montidegre, 5, tots els dies feiVocal 2.cr, Josep Llaurador.
canvis dels diversos valors cotitzats.
lem 2.on, Miguel Morros.
pondencia destinad,, a aquesta anys, gitano. habitant en una barraca pailebot que passa a Ilevant
satgers de transit, cap a Buenos
Les oblizacions ferroviàries continuen ners, fins al dia 20, de de les
Ideno 3.er, Antoni Puig.
secció. La publica c16 deis origi- de la dita barriada, sostingué una uila balandra i una corbeta que Aires 1 escales, del senyor Joan poc soUicitades. i tot i que no s'obser- deu del mati a la una de la tarda,
baralla
al/lb
uns
desconeguts,
a
conpassen a ponen!, i al S. 0. dos Salvador; el yacht nord-americà va la pesantor registrada precedentieat d'Acció Catalana Republicana nals que no vinguln amb aquesta
Barcelona, 7 de juny de 1934,
al Camp d'En Grassot
adreça, sofrirä, d'ara endavant, seqüencia de la qual resulta amb una bergantins goleta i un puilebot "Weather Bird", anda el seu ment, la tónica que doniina és de por
P. A. de la C. D. de P. F.
ferida inc1sa al parietal dret. ron auxi- que van en popa, una goleta i
vInt-l-quatre
un
retard
minim
de
sostenirnent; queden més perjudicades
grup de simpa:itzants al nosel secretari,
liat al Dispensari de la Barceloneta, dos pailebots que Viln de bolina, equip, cap a la mar.
Ciutat
hores.
les Córdora. 4650 (—Van), i
Partit projecta de crear una en1- luís Noguera
i després traslladat a (Hospital ClíVela. — El Ilagut "Genoveva, Real, 76'oo (-1.501.
ls
pailebuts
a nioto r que vénen
nic. Els agressors fugiren.
amb adobs. cap a Almena; el
El grup de valors navilers. quelcom
— Al Dispensari de Gracia iou nl port i qual me pailebots a moCONCURS-SUBHASTA
en Ilast, actiu en aquesta jornada, no es veu gaiauxiliada Pilar Serra ¡ Espuny, de tor, un d'ells angles, que van bergantl "Sant Mus",
NOTES DE LA FIRA
D'APARELLS ASSORTIDORS
re
afortunat en les cotitzacions; registrenta-cinc anys, de ferides al cap i al vers la mateixa direcció; de vela cap a (-usa.
tren pèrdues d'un quart d'enter les
1„
irtitn. a cinc talulxos vera diverDE BARCELONA
cos, sofertes al passeig de Gracia, 11a
La Companyia AArendataria
Transatlántiques toas per a construccruilla amb el carrer del Rosselló, ses direccions i düs
s cp a toques!
cions. i 1 ) 28, i tic més im po rt0nCia tr)25 Ini Monopoli de Petrolis, S. A.,
MOVIMENT
D'AVIONS
Les Associacions barceloni- en topar un auto de la Casa de Casiespecials, 83'on (-1'no 1 ; Unid Navilera treu a concurs per tercera ve,
LIT] era de preveure, abans- nes de Protecció d'Animals i tat i un autotaxi. Els xofers de tots
de Llevant, 82 . 5o (-1-e5cd,
garla l'agencia per a Cadminis.
ähir ahir,, primera dies de la Plantes, han realilzat gestions dos autos passaren a la Delczació de
AHIR
Les obligacions d'indústries diverses tracin dels aparells assorlidorS
MOVIMENT DEI PORT
-.da de festes que se celebra- prop del Conseller Delegat d'Hi- Policia.
presenten lleugeres oscillacions de lind- de gasolina que s'indiquen a
Aeròdrom de l'Ah. France. — tarta importancia, anih tendencia més
La a la l'ira, l'afluencia de vi - giene i Sanilat de l'Ajuntament
confirmad& situats a la capjtal:.
Vaixells entrats. — De Mato, Procedent de Tolosa, a les 620 aviat ile millora. Modifiquen mes: cé:sals als Palaus 1 i 2 de Mont- d'aquesta dula!, a fi que se
3.508 Fielat Colom.
anda corito, mercaderies i 51 arriba amb correu, merca- dales Foment d'Obres, 03 ("—t); Unj,r,
a: Lau extraordinaria. Els ex- substitueixi (actual sanciú uni3.561 Moll Barcelona.
Industrial Cotonera. 63' 00 (-2.50),
sense passalgers.
(lenes
O
passatgers,
el
vaixell
corren
-Rey
Vtilcrv veieren contínuament
forme de 60 pessetes per als gos3.672 Passeig Colom.
Proredent de Marsella, a les Minores Urbanes de Valencia, 88 (-2).
Jaime II"; de Palma, arab corren,
ncerreguts els seus stands, no sos que recull el carretó. per una
De les accions non/4 és de notar la
3.807 Pere IV.
Per
a
aquesta
nit,
a
les
den,
Ferió
anoto
corren,
6'56 arribà
de curiosos, sinó Odhur,
altra que °sentara de to) a 60 L'Avene Sardanista del Publt. mercaderies i 132 passalgers, el
millora ,d'.Andalus o s, a 1 275 (4-V7S.l.
3.815 Carretera de ¡livaixell correu "Rey Jaime 1", tots inereaderies i acuse passalgers.
zipradors, puix que les opera - pessetes, segons siguin els milbes (S. A.).
organilzat
una
bailada
Nou
ha
de
Casablanca,
a
les
Proceden(
dos de la Cia. Transinediterrittu q'te es fan a la Fira tenen
jans económica del propietari del
Les condicions per al dit con*:a importancia que ullrapassa gos, si no es tracta de reinciden- de sardanes, a canee de la cobla nia; de Bilbao i escales. amb 13'53 arriba l'avió amb corren,
en el plec, que
es
consignen
curs
La Popular, la qnal lindra lloe
well, el que s'havia esperat. cia, havent trobat en aquella al Passeig del Trionif, davant carrega general, el motor "Ayala niercaderies i 3 passalgers.
estara a la disposició dels sel'avió
cap
a
14
sorti
A
les
Mendi",
de
la
Cia.
certaNavilera
Sota
Quan, en tancar-se el
autoritat la millor disposici.) per l'estatge del Foment Calatä Renyors coneursants a. l'Agencia;
Tolosa ami) correu, mercaderies
i Aznar; de ~ora i
T.11 sessid d'ahir en aquest
rn ei públic tingui cone.ixe- a aceedir a la dita demanda.
A. M. P. S. A.,
publicit del Po/de Non.
mercal es veie hastant roneor- Comercial de C.
amb carrega general i d e tränsit i 1 passatger.
re.t de l'abast de les transar,le Barcelona, Via Laietana, nú— Avni, a les den de la vel ha. i amnalu un passalger per a
A les 1358 sortl l'avió cap a repula; les transaccions,
' 'as que shi hauran realitzat.
aquest
mero 28, principal, tots els dies
El grup de socia del C.A.D.C.I. audició de sardanes a la plaea port i 237 de tränsit, el motor 3Iarsella ainh corren, n'emite- no t'oren gaire noinbroses.
It (, ):,statar), la importancia
dotze del metí,
que patrocina la candidatura de de Sarria, per les robles "Els corren Ralla "Orazio"; de G imo- ries i 1 passalger.
Morase: Continua essent el feiners, de deu a
ç':e te per a l'eco/turnia del país
del mes en cure, en
Caries l'out i Rovira per a la Monlgrins" i "La Principal de
A les 710 surtí l'aviö cap a toma de totes les converses la fins al 30data
lì etlebració anual de la nostra presidencia del Centre, recoma- la Bisbal". L'atidició ha esta l va, amb tri passatgers pur
restara troncada
qual
aquest port i 307 de fränsit, el Casablanca amb corren, merca- manera cono s'ha resolt la inl- Ini
Fit, , la qual ve a esser, de fet,
test
na que en les eleecions parcials organitzada per l'Ateneu de transallablie corren llalla
portarid i el repartiment il'a- l'ailinissid de propostes, a
"Att- deries i 2 passatgers.
tril contra els forjadors de de la Secció Permanent de Pro- Sarria.
dolze del ?Media.
nostre
que
al
quest
gra.
Cono
gustus", tols dos de la S. A. E.
rlsd laiaginäries.
Base Aeronaval. — A les 121 5 Parlament hi loa qui s'Ita fet
Es fa avinent que cada solpaganda Autonomista es voti la
11. It.; de Hamburg i escales,
L'APLEC DE LA SARDANA
sorti l'hidroavió dalia '1-TU 'l'() ressb d'aquest afee, seria molt licitant raldra que presenti una
— Avui a la tarda 'hidra 'loe següent candidatura: President.
anib
carrega
general i de tränsit,
DE BARCELONA
Musons; virea Marsella i Roma amb cor- possilde que es ta114 semblant inslänria i oferta per a cada 111i
f esta de la mainada, organit- Manuel l'unes i
el vaixell anales "Churruca", deis
Víctor Ida1101 i
Duma. diumenge, se celebrara sellVOIS Mae Andrews i Cia.; de reu, mercaderies i 5 passatgers. ablis i s'estipuli 1,11 preu d'aeor,1 iho ls aparen:. que pretengui.
44a per l'Associacid de Fabri- president,
Articles de secretan, Fouldectiba i Puig; Vii- l'Apler de la Sardana de Barce- Marsella i Genova, amb 15
els de Joguines
Començarà a les tres i hi cal segon, Ramon Santandreu i lona, al hose de la Colònia Güell. sal gers per a aquest port i 243
hura rondalles, elevació de g i n- Saideristbfol; vocal tercer, Josep de Santa Colonia de Cervell,".. de tränsit j ando carrega general
Castellnou j Grau.
A la nit, es donara una hallada i de tränsit, el transallantic frun- El Congres de Sabateries
1 loes japonesos, piesents i Maria
A mes, els socia Miguel Aguibi a la Plaea de la República,
sequis múltiples.
ces "Atenta", del senyor Joan
i Forleza Barcelona. Hi prendran pan les
Salvador; de Cardiff, amb carta',
8MT:U
les
A los cinc, visitaran la Fira i Cases, Rafel Segura
111 u la Vil
Derna
Terrassa, que robles Barcelona, Ea Bisbal i Els
Josep
Castillón
i
le s
mineral, el vaixell espanyol "De- lasques aquest Congres. A les
p s senyoreles elegides
socia
sig.nitilament
amb
altres
Monlgrins.
Miss 193 1" per les diverses enva", deis senyors Tort ella i Fi- den del mati, doma i dilluns,
adreçaila
'01v barriades barcelonines, naren una circular
AVI S
gueres; de (ele. Marsella i Port- !latirá sessid plenäria a l'estatge
del G. A. 1). C. I.,
hou, nudo cerega general i de de la Federarid (Santa Ana. nú(lavan de les • quals hi batuta tots els soeis
del
Pohle
L'Avenç
Saidallisla
mateixa
rernmanació
fan la
triinsil, el vaixell " Manuel", del
Barcelona 1934". El Co 28, primerl, i doma, a les
1.3 casa Su alsador rtnatolt 1 I stuesoc s . 0 la I airialia. n'orerelr una partida
ahans 110 1 pregnen ei tots els Noto fa avinent als sardanistes senyor 1. Blay; de la mar, el mero
14d ^ cf la Fira les Obsequia
quatre de la tarda, visita o flojai de 2,700 tones del cupos de 3.136.290 quilos que, procedent de la ImpOrtac14
que ainh moho de celebrar-se
que
el
Conadherits
parlidaris
rehre d'arni en endemia en une
rrb ti i lunch d'honor i seguidal'Aplec de la ilesdructor de guerra espanyol ni les installacions tie la VII Fira amortizada al Han, FAIPriOr d'Enpano a. ha Ch.
sell Directin apliqin l'antele 11
Trat se celebrara un ball de gala
**Almirante N'al‘b , s”; de Vera- III , Barcelona (II de Calcal 1 , i o divPrse g regados, rracord amb l'ordre mlnisueriat de data 5 reglara lacrar. 1 ir,
dels Estatuts que no deixin d'as- Sardana, ha suenes per agites(
Barcelona,
I que hm d'esser-11 111114
snguum
a
ente i escales, anib 111 passatp11111, sea- mes ura que es descarveani el cupos i s
d e partament de Restaurant.
sislir a toles les Juntes generals, dia la hallada que organitza tul gers i carrega general. el trans- dilluns, a les cinc en
rades per la unta entulat bauearta o pel seo enneessiOnarl.
tesde
si()
de
clausura
a
la
sala
Pare tols els diumenges.
— En combinad() amb les per la seva gran importancia.
¡d'initio corren espanyol "Cris- tes ulp 11 lira (Parc de Montlutc.
CONDICIONS DE L'OFERTA
'111 1. 11,1es adquirirles a les taqul tObal Colón", de la Cia. Trans- Pa Irrt 21, arnh assistóneia de lea
L° tic l'ira, la Casa Bochara
LI.DIRAMENT: El Nelirdor 'Mirare al comprador, ea una o diverses seitades,
:d'Indica; el vaixell eunirP11
aillorilat S.
quantnal qu'e etuldraelln. 1 3 nuesUra quo es de s carreinn el cupus que al erlmer 11
'ete te els stands 221 u 222)
- Granen FaSSin", ule G011ovn,
Furt re ;Otees imporlatits asua est a% analanat per la sera qualitat aLtmniltutisi IthiporIailor de moliese I en
fil erira als concurrente a la tesdel
general,
passatge i rarrega
1, 11111111 e s, (mirla ra el Congres de: porfi a del. !lloran/cota quie se 11 rartn.
t a d'asan uns liquets amh (Trió.
senyor Tomhs Mallot i Bosch.
Iren i sorteig, a inla magnifica
PAGAMENT: Ilarirlt nie rer•se al comprar contra Miami/era de documenta en
Conveniencia que PS legisli faVela. — D'Eivissa, el " Pedro";
ltntge de Sant Jordi, de talla.
els A jun a roent s perqub Murar la inereaderla 1 a rad de 1A'75 pesselee eis cent
cultan
de Palma, el "Cala Antro"; Ile
BANQUERS
A; Els rounpradors haur,un au constItter uuun diplcidu ert eterno en un
Cartagena. ando carregit general, pliguin regular a les neeessitals hale, da primer «aro traques'. luid. N satisfacció del venedor, 1 equivalent al
--- Per a demà PS prepara un
de
de la poblaeiti l'eatablitnent
lir e atractivo! programa. Avan- t Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
el " Mnnt iny".
per cent del 'valor total de la mere:nimia que conlearlin, dmesla que els sera
CN11 . nomdg. que la Casa 31‘11ni u VPS botigues i fixin normes lictornat uns t que sMagt tminplevi el contracte. Conillott aquest clupOsut es formas
guerra,
De
el
desAl
Port.
—
vil 5 entre renerlor 1 comprador el corresponeut contraele, enlenent-se l'operarle
4rs repartiri entre els conper les liglItilliti u, 118 portructor "Almirante Valdes".
D'UTIL1TAT PER ALS ESTIUEJANTS
e urrents T'urania lots de
reta en (cm, des de la sesa signatura. I no libare,
dels
nianents j (IR temporada
d u el es de les seres manufactuTERMINI DE L'OFERTA: S'riltrndrA crt terna rIns a les rinc de la tarda de
Vaixells sortits. — Distancia raleats de saldo. que tant perres.
Es complauen a oferir el servei de Caixes de Lloguer
1 nei correal. u en ras que les denimide3 excedelrin del lonalce oler%
navegada lela vaixells que han
serietat
Verlabliri
el corresnünent prorrateig.
i
la
judica
el
comen;
sortit: fora horitzó es troben els
per a guardar valore, documents. joies i altres objectes
Les entitals esperantistes
espanyols "El León", amb pe- d'una poblarle), i reforma flp
• Bareelona efectuaran demtt
A IIV E RT I IR EN TS
de valor, n la Sera GAMMA CUIItASSADA, disposant
Irún, cap a Tarragona. t le la contri/Hirió dr comen:.
tina risita conectiva a la VII Fira
sr Als sellyara agenls rotleg bits n Inc eS thrrndl int e rvenir en lo presa/decid de
compartiments a Fallir de 22 peseeles antials.
C. A. 11. P. S. A.; els corren:.
snlItelluds ris sera reservada 1,1 counsslui del 1/2 laer crol sobre la qu'anilla{
1 , . " 1 rada a re,taige Sooial
que es contraen per Mar iniervencid.
de Fla re n t o int anib bitIlet redud.
'Jtc y Jaime 1", amb passatge i
Pot visitar-se tole els dies feiners, de non a una j, de
litUrP t j per fer-ho a la Fira 1)) ro SCEIn ateses
S011lelluda InterlOra a 10.000 quilos.
litre de reunió: al marrer de
carrega general, rap a Palma,
demanda 'Mollea l'ea:reptad() total de lee conntelons anudes en aquel
dos quarts de quatre a sis, llevat dets dissahles a la (atila.
"Ciudad de Malfem", amb passat- es faeiliten targes ib convit a r) Teta
Ll eida , a dos quarts d'enes del
oteriment.
Barcelona. 8 de Juny de 1084
ge i carrega general, cap a Maó, prou redult.
/naif.
titat d A. C. R. al Camp d'En Grassot. Es prega, dones, als nostres
amics de la barriada que trametin la
seva adhesió al carrer de Grassot, 82,
impremta, els dilluns, dimecres i divendres, de vuit a non del vespre.
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qüestió interessant

¿Cal anar a una modificació de les regles que
regulen el servei tenistic? -- El parer de Dionis
Sinchez Garrós. -- El consell de la setmana
La qüestió que podriern sintetitear
amb aquestes breva paraules: "Un
sol servei o dos serveis?" esta damunt la taula. Arreu del món hom en

parla, i considerant del mäxim interes
el que puguin dir-ne els homes més
solventa del tenis catalä, avui volem
presentar als nostres lectors el punt
de vista del nostre arnic i company
D. Sinchez Garró'.
Mes tard publicarem les opinions
dels tenistas francesos, americana. etc.
I finalment tractarem en un articleresulta de finar la nostra posició.
Considerem aporta declarar que el
nostre paree ja está format a hoces
d'ara. Deixern, pecó, passar endavant
tots els attres a fi d'exercir la minima
coacciO sobre Varal d'aquells que
s'interessen per aquesta actualissima
qüestió que tant ha fet escriure i que
fina ars no ha aconseguit posar datord els entesos,
• ••
Un sol servei? Si, car entenem que
la supressió d'una pilota en lee el servei posaria en evidencia, en primer
llar, l'home que alta preocupat dequesta jugada amase tenir cura de perfeccionar els altres cops, i, segonament, a ben segur s'acabaria arnb el
que és tan abundós i tan enutjas per
a l'espectador, cona és el fet que un
servei "canó", que mantas vegades
hom ha de repetir, vagi seguir d'un
servei "tou" fatalment lliurat. En els
dos aspectes, la supresaió d'una bala
en$ sembla de perlas sota el punt
d'albir de re_spectador, ultra creste ho convenient per al propi ju-

Hom diu que la supressió d'una pilota tarja poe menys que impossible
pujar a la g arza sobre el propi servei. No ho diacutirem. Dernanarem,
perra quan es que veiem pujar a la
xarxa sobre el propi servei, avui que
no lii ha I unitario de cap nrena?
Tal cegada l'avantatge que avui té
el jugador en servir, paasaria a éster
del restador, i essent abrí. el joc no
perdna rapidesa. En canvi, el sacador s'estalviaria una bona part del
seu esforç diana debades les més de
les vagaba., ja que la bala no rasga
pas sempre.
Per altra banda, un matx a cinc
acto no esdevindria tan dur com ho
es actualment, i si ultra aixa s'aconseguís que un bon jugador s'adjudiqués també el servei utilitzant una
sola bala, aquest podria ésser el millor jugador, i l'enlodó d'un primer
servei formidable subsistiria per a
l'espectador...

Fu tiiö 1

P
R7O ,3172"1_" f lari~ •a

centre; peras aquests rancie no donen
resultaf, i termina l'encontre amb. el
tri af ddoes. Pequip alemany P er tres

Dades estadístiques sobre geh
els diferents aspectes de la Avui, a Cannes, es reuneix
Copa del Món de futbol
Ja "Internacional Board"
Els organitzadors de la copa del
món de futbol respiren en aquests
moments amb satisfaeci6, car, contririament al que es creia, la magna
competició futbolística, el desenllaç
de la gual tindrà efeete denla, diumenge, a Roma, donara un balanc
eco/len/11e favorable. HOM calcula que
després de la final totes les despeses
seran cobertes i fins i tot despassades pels ingresaos. Totes les local]uta numerades per al partit de demä
han estar ja venudes. Hom anuncia
oficialment que el nombre d'enviara
especials tramesos per la prensa de
tot el rivan per asalarie al partir arriba
a la adra de dos-cents seixanta. pertanyents a vint-i-set nazions diferente.
FI träfie telegrhfic ¡ telefònic ha estat intensissim; els americana del
nord ¡ del sud han estat els que han
despès mis en telegramas: el total
representa el aeixanta-cine per cene

Aquest me a Cannes, a l'Hotel
deis Anglesos, celebrará la "Internacional Board" la seca reunió anual,
en la Qual tractarà el seglient ordre
del dia
t
REGLES DEL JOC. — Regla 5:
Proposició de la Federada) Eacocessa
(posada en inc de la pilota a 1- 0111 ").
Regla u: Proposició de la F. I. F. A.

(reingrés d'un jugador al camp des-

ores dabséncia). Regla 17; Proposició de la F. I. F. A. (concessió de
cop franc quan es veu obligat a ex-

pulsar un jugador per incorrecció),
DECISIONS DF. LA "INTERNACIONAL BOARD'. — Regla tu:
Proposició de la F. I. F. A.
ALTRES ASSUMPTES. — Interpretació de la regla 13. Proposició
de la F. I. F. A. (concessió de cop
franc a l'equip adversari quan l'hrbitre slagi vist obligar a interrompre
de la aura global.
el joc a conseqüència ¿laven comEls serveis de publicitat per a la provat la incorrecta indumentaria
copa del mear han estat espléndida- dan jugador).
ment * tesos Pel s organitzadors italiana: cent mil cartells foren enganUN MAGNIFIC PROGRAMA
xats als murs de la majoria de les
DE PARTITS A LES CORTS
ciutats; dos-cents mil cartell a mes
DURANT EL PRESENT MES
'SS
petits foren final,: als vagons dels
Cal reconeixer que el programa de
Vet an i la idea que te d'aquesta trens, tramvies i als aparadors
qüestió D. Sinchez GarrOs, un dels les botigues. S'han utilitzat a mes partits a celebrar al camp de les
nostres critica més autoritzats i un tres-cents mil postals de vuit tipus Corta duran t el present mes és de
gran envergadura, i que reuneix sufiborne de reconeguda imparcialitat.
diferents per a la propaganda i un cients allicients.
milió de segells de franqueig. Totes
Per a denla, diumenge, com ja teEL CONSELL DE LA SETMANA les administracions de l'Estat han
nim anunciar, es prepara el mate en"En el doble horneo i sobretot en trehallat per al millor init de la com- tre el Valencia F. C. i F. C. Barcedoble mixt , no us acontenteu amb petida,: la renda de tabacs posä en lona. Aquest partit ha desvetllat un
anticipar-vos.
circulació nombrosos paquets de ci- natural interés; per una part els eaCal que fea veure que as anticipen. garreras reprodaint a l'estola el carportius recorden la magnífica actuaEs un detall molt important."
tell anunciador de la copa.
dels valenciana a la final de
Carlea SINDREU
alontjuic, que confiera veure repetida
Alemanya va guanyar Aus- dentà a les Corts, i per a ltra Part exia
la natural curiositat del públic-teix
tria per tres gols a dos
gador.
de constatar el resultat que pugui
La Copa Davis
Com molts d'altera, entenem que el
Näpols, 8. — l'expectació que ha- donar l'equip del Barcelona atril) la
servei éš de fet la posada en joc de
vio despertat aquest partit va ésser reintegració dels seus internacionals
Ja bala, i aieó precisament és el que
TXECOSLOVAQUIA - NOVA ZE- tan escassa, que el camp on es jugo Vantolrä, Zabalo i Noguera i ele reha d'obligar tot jugador a perfeeciooferia un aspecte desolador.
forços de Raje, Lecuona, Arana i
nar-se en la jugada fina a aconseguir LANDA. — Praga, 8. — De la segona
Arbitra Eitalia Carraro, eecundat Loewinger. Reconeixem que l'equip
volta de la Copa Davis, Zona europea,
un hon tir segur.
Escama./
per
l'espanyol
a
les
linies
del
Barcelona ofereix un conjunt de
No s'oblidi que venint presenciant Tnecosloväquia porta dues victóries per i
Caironi.
gran taifa, la qual cosa demà haurem
cap de recluir) de Nova Zelanda.
SerVe15 del tot dolents i que 110 SePresencia el partir el princep del de veure confirmat
rien ädhuc tenint el jugador la faculITALIA - SUISSA. — Roma, 8. — riemont 1 les autoritats
Seguirá a aquest partir el del dia 17,
tar d'emprar quatre bales en fer la En el segon partit de simples, correspoL'encontre eomend smb algun re- organizza t per la l'ederaeió Catalana,
iniciació del joc o sigui el servei; al- nent al mata Italia - Suissa Per a la taré per vestir ambdós equips jersei
e..
el qual sera aearat l'equip nacional
trament, en hacer de fer éa d'una sola Copa Davis. Rada (Italia) ha batut FisMane, la qual enea indica la poca del Brasa, que tanta impressió propilota, s'obligaria al perfeccionament cher (Suissa). per 6-1, 6-o 11-9.
previeiti dala organitzadors.
dui a Italia pel neu encisador joc
de la jugada vulgui's que no.
Roma. 8. — El partit de dobles del
Despeas d'algun e s constates, el5 de filigrana, a una selecció catalana.
El que podria fer-se, segons ha es- matx Itàlia - Salsas per a la Copa Daaustriaes
adoptaren
I mes tard, el dia 24, un gran parel
l
e
a
se
i
Wat,.
i
tar ja suggerit, en suprimir-se una vis. celebrat Retuesta tarda, ha acabar
pogué començar el partir.
tir entre el Barcelona i l'Athletic de
bala per al servei, és atorgar una re- amb el següent resultar:
Ela equipa presentaren la segiitnt
partit que forma part d'un
petició si la bala, per afecte de tocar
Taroni Quintavalle (Italia) vencen
la cinta de la xarxa, no passes o be Aeschlimann - Steinen, per 6-o. 6-o, 6-3. alineació:
gran festival del qual ens ocuparem
caigués lora del rectangle, aixi com 6-3 i 6-4.
Alernanya: Jacob, Janes. Buech. amb la deguda extensió, car es tracta
si caigués bona, con, esdevé actual Al final de la segona jornada. Itàlia Bandee, Munaenberg, Zielinski. leh- clatomenatjar la mamaria del qui bou
talent,
triomfa per trea victaries a cap, i ha ncr, Siffling, Cenen, Stepan h Heide- fundador i president honorari del FutPräcticament, la supressió d'una eliminat virtualment
mano.
bol Club Barcelona, Joan Gamper.
Suissa.
bala obligarla tots els jugadors, bonaL'n fi, un programa de gratis esAustria: Platear, Ce s ar, Seazta,
o millar., alts o baixos, a tenir gran
AUSTRALIA - JAPO. — Eaetbour- Wagner. Statistik, Urbanek, Ziachek, deveniments que el públic l'agita amb
cura d'aquest cop fins a assolir l'ese- ne, 7. — Australia i Japó han disputar
goig,
Braun, Bican. Schaall i Viertel.
cució mis perfecta i fins a dominar-lo el primer partit de simples, correspoTot just comeneat el partit els
amb mis o menys potencia, segons nents a la Copa Davis. El resultar és
foesin les facultats de cadascú, o si- aquest: Mac Grath (Australia) ha lea- alemanys realitzen un gran atar. que
gui exactament e/ mateix que succeeix tut J. lanagishi tjapó), per 2-6, 7-3, finalitza amb un bon tret de l'interior
Boy Scouts de Catalunya
esnuerra, el qua! tret Platzer aclareix
ara.
6-2 i 6-4
fluixament, aprofitant-sin He d eEls diferents grups de Boy Scouts de
mann per marcar a place el primer
Cataluma sortiran al camp denla dieCURSES DE LLEBRERS Silver Fox, que teten iguala proba- gol.
manga, sota Pardee seguent:
Durant els primera guinea mimos
bilitats d'adjudicar-se el triomf.
Agrupatnett de Barcelona
Quarta cursa: 1, Lady Pattv; 2, de joc domina l'equip alemana . , que
Llobets.— Reunió a les 715 del mati a
LA REUNIO DE DEMA AL
Croquis:
3.
Comtessa;
4,
Rabito;
5,
segon
a
gol,
que
triga
obtenir
el
no
KENNEL CLUB
Rivadeneira. Pressupost, una peaseta.
Hight; 6, Flor d'Alba; 7. Lea, i
arriba vint-i-vuit minuts després, a Sortida a Vallensana. Menjar fred.
Per a dama. els organitzadors del Faxana.
conseqüència d'una pronunciada pres- Examens de primera estrella.
Kennel Club han confeccionat un
En a q uesta altea cursa en la qual ea') davatit el marc de Platear. Una
Tercera categoria.—Sortida d'acamatractiu programa, integrar per cinc el probable vencedor no pot vaticinar- centrada de Lehnen és rematada amb
interessants curses de vuit Ilebrers, se, ja que els participants poden as- un tret inmudable, molt escairat, Per pada als voltants de can fiusrmets. Freesupost,
1 . 50. Reunió, aquesta tarda, a
cada una sobre la distancia de 265 p irar amb tots els hnnors al primer Cenen, que es converteix en el segon
les quatre, a Rivadeneyra. Practiques de
matees i un emocionant mate de desa- nac. Croquis va obtenir un rellevant
go! de la tarda.
rastreig nocturn, almijar individual.
fiament entre els eterns rivals "Full triomf en la p rimera reunió, un tercer
Austria reacciona i emprèn una Els que no puguin sortir d'acampada,
Speed" i "Bonita", sobre la distäncia lloe en la segona, i Lamba en la terfranca
ofensiva,
la
qual
porta
reunia,
denla, a les 645 del nana . a
com
a
de 500 metres.
cera va realitzar una magnifica cursa.
En total , en la gran reunió de Cointessa, va entrar segan en la pri- conseqüència l'obtenció d'un magni. Rivaaeneyra. Pressupost, i'5o. Manjar
individual. Sortida als entrama de can
hic gol, <abra de Wormarth.
demi paarticiparan 42 llebrers.
mera reunió. Rabito. va entrar terEl joc s'anivella, si lié la davantera Busemets. Practiques de Ponts.
El p rograma de la reunió es el cer en la segona reunió, i Lady Patty
Seatma categoria.—Reunió, a les 6'3o
germana es /riostra mes perillosa i
aegetent:
va arribar se g ona en la primera reuPrimera cursa: Vuit participante: r, niO, igual q ue Lea en la se gona reunió. dama molt treball al tele defensiu aus- del mati, al haixador del passeig de
Gracia.
Sartida als Pinars del Aran.
triar, dala quals destaca la labor de
Leticia: 2. Eala ; 3. COncana; 4, Aa:Cinnuena cursa. Participen: x. Gan- Platzer.
Pressupost. raso. Manjar fred. Practila: 3, Bridge; 6, Lightening; 7, Maguil; 2, Pista: 3, Baby, 4. Lista; 5.
rino, i 8, Negrita.
Amb tot, als quaranta-dos minuta ques de tercera classe.
Primera; 6, Diana II; 7, Re y erta I,
Primera categoria.—Reunió, a les si,
de joc, un servei de Corten a Lehnen
En aquesta cursa debutaran Leticia,
i
8.
Manita.
Erda i Marino, que han y-cantear uns
perniet a aquest jugador internar-se del mati de la plaça de Catalunya, daEn aqueeta cursa veurem competir i trarnetre un tret esbiaixat, que o in- vant de l'hotel Colom . pressupost,
entrenaments molt regulara. Els alPractiques du segona classe. Concites
tres participants no han guanyat en- a Baby amb eSpe c ia l ialeC en curses trodueix a la zanca austríaca.
cara cap cursa, per la nuat cosa el de velocitat, tala cont Pista, Diana II,
A la segona part sembla que Ale- entre patriulles.
Morlita i Primera.
pronastk resulta molt dii gil,
Girl-Scouts.—Seniors i Primera cate!atalaya tornara a imposar-se; pare/ no
Se gunda curca. Participen: I, DerNo ens estranyaria que Buby, do- ocorre aixi, ja que al cap de deu mi- naria. Reunió, a les sis del mata a Pumby; a, Nina; 3. Xispa; 4, Spark; e, nada la sena excellent f o rma actual mas de j o c una rapidiasinia avançada pela. Surtida als voltants de la Selva
Brion; 6, Kies-nie; 7, Felip, i 8, Sa- s'ad j udiqués un Mal/ trionif.
austriaca Es aprofitarla per Schaald Groga. Menjar individual. Practiques
hara.
Siseas cursa: ton metres. Particide tercera Glasee.
batre inemeradament Jacob.
Ers les reunirme anteriors han triom- p en: Full Speed i Bonita. Anuest per a
Segona i tercera categoria i fades.
Aquest gol aniniä l'equip austríac,
fat Nina i Saura-. pera denla, contra /nata lia despertat eran expectació, ja
el
qual es llança a l'atac, perca els Reunió, a les set del niati, als Carmearlversaris dascone guts, veurem si oue Full gmted va guanyar el dia
litas. Sortida, el mateix Boa. Manjar
acnaseameixen re p etir els seus trlomf. la inauguració al seta adversari de alcmanys es defensen amb gran ener- individual. Practiques de ilusos i jocs
Tercera cursa: Participen 1, Fan- demä en la mnxima distänria. a Per gia,
escoltistes.
Eis els última guinea minuta río
ny; 2, Són:a: 3. Pampera; 4, Batalla: una ultra banda Bonita, en les seEl diumenge dia 17 es matará a cap
alienta reuniona ha derrotat P er POC austriacs redoblen els seas esforços una sortida coPectiva a Tarragona.
5. Rellene II; 6, Gaona; 7, Tintín.
8, Sdver Fox.
marre Full Speed. Demi s'enfonearan ¡ busquen l'empat.
El Consell de Goteen fa avinent que
obstant,
Els alemanas efectuen,
Una interessant cuma en p ers p ec- nevament i d'anuesta tonada pot reha reservat unes plaags per als pares
tiva, en la qual apareixen com a fa- sultar una cursa emecionant. cona PO- perilloses esc-aparies. Braun baixa
dels nois i giris, membres del patronat
la defensa. i Scaeta paesa a davanter
vorits Fauns', Sania. Batalla, Tintin 'ates n'hem preeenriat.
i simpatitzants que siguin praviament
presentats Per un soci; el terme per a
es000se4.444444.444444..4+
l' i nscr i nció a l'estatge local de Barcelona será per tot el diumenge vinent.
Agrupament dr Badalona
Reunió a la plaça de Roen i Pi, a
les 7 3r1 del mata Sortida a Sant
ni de la Murtra: visita als rastrees,
Camp del "Sol de Baix''-Antics terrenys d'entrenament del F. C. Barcelona
Acampada a la fanal del Gate l l. Manjar

CANODROM-PARK
Travessera de Les Corts

Avui, dissabte, a dos quarts de cinc

Grans curses de lieb PePS
amb

Apostes 1141üt ues
Entrada: U

NA

pesseta

Continua cebada l'admiesió da socia. Quota, 5 ptas. mensual., amb dret a *asistir a totes
les fastos que .'hl osisbrin

TRAMVIES: LINIES 7 ¡15
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AUTOBUSOS LLETRA E

3K y

AUGIER CONTRA TORRES I
FERRANDO CONTRA ORTEGA,
DIMECRES A L'OLYMPIA.—Definitivament, segons ens comuniquen ala
empresaria d'Olympia Ring, el almecres
que ve sera represa l'organització de
les vetllades professionals. El programa inaugural constara, en la par t P rin
dels do, matas que encapçalen-cipal.
aquesta nota. Recordern que Augiar és
el challenger oficial de Gironas per al
titel de Campió d'Eurona dele pesos
plomes i que Torres. enfrontar darrerament al graclenc &iza a tothom sorprez, per la forma que palesä en aguan
combar, combar que, malgrat haver estat iallat a favor de Giromaus, no foren
.•
e nea Cl' cm. S.2
Quant al combar Ortega Ferrand, vipeninsular
deis
campionat
al
l i d Pee
masques, cal tenir present que el tire!
pertany actualment al primer i que el
segon Es el challenger oficial al campionat reconegut per la Federació.

CAMPIONATS D E CATALUNVA.—Avui continuaran a l'Iris les
el i mi na tò ries de l , campinnata de Catalunya tie boxa amateur. Com ja d:guéretal ahir, toca celebrar en la .sessiö
cl'avui els maans de quart de final conresponents a les categories plomo, ;leagers, welters, mitjans i migforts,

Cielisin e
La Volta a Itàlia
LA PENULTIMA ETAPA ES GUANYADA PER OLMO

Bassano, 8. — L'etapa d'avui, de 277
millón/erres, ha estat molt animada. Hi
han contribuir els grimpadors, els quals
han iniciat la batalla contra Guerra.
En la pujada del Pian del Cansiglio.
que té tojo metres sobre el nivell de la
mar. Guerra ha resistit tots els ataca
S'ha registrar, per tant, una arribada
a la meta en gruta L'etapa ha estar
disputada a l'sprint.
La classifitació ha estat:
1. Olmo, en o h. 5 en.
2. afeini: 3, Piemontessi; 4. BarresÑU; 3, Andretta; 6. Zuchini; 7, Scac
cheti: 8, alorello; 9, Bertoni; ro, Jeani;
11, Pavesi; la, Baroni; /3, Merlini;
/4, Guerra.
Segueixen 3 .3 corredera rnés, tots en
el mateix rampa que el vencedor.
La classificació general. després
questa etapa, és:
t. Guerra; 2, Camusso: 3, Cazzulani;
4, O lm o: 3. Gott], i 6. Bertoni.

CLUB BASCONIA
(Frontet Novetats)

CURSES DE LLEBRERS
KENNEL CLUB BARCELONA

rl zti.

de l'excursionista
Sortides per a detall
El Club Excursionista de Gràcia
efectuara una excursai amb autocar al
Patita de FOiX.
I tinerari: Gracia, Pont del Liadoner, Vilairanca, Pantá de Foix, Santuari de Lourdes, Vilanova, S.tgen.
SurtSeles a les sis del mati de Ves-

taam.
Excursió a Sant Llurenc, (lel Munt.
Itiaerari: Terrasaa, Cavall Beraat,
1.a Mola, Obits, Montan, Font del
Ller, Castella i Sabadell.
Sortida a les cinc del Inri, estació
dc Gracia.
— la Unió Excursionista de Catalunya. — Barcelona, eiectuara la darr era e x aursita del primer alele a Naria,
Nou Punta, Nou Creus, Tirapits, Ull
de Ter, Caroprodon. Surtida el <lis sable, a Ics iro de la tarda per les'

davant Ihiolel Celam.
— L'Agrupaci6 d'Alumnes i exAlumnek de rEscola Abat Oliva inaucurar* la temporada da banys a!
Pelo del lanhregat. Serticla rsel [taleadot del Passeig de Gracia, al trae
de lis sis del talad.
a-1

TOTS ELS GRANS "ASOS"
TERNACIONALS INSCRITS
LA II COPA AUTOMOBILIS
BARCELONA V ORAN Pie
PENYA RIN

Primer, a les den, a pala: J. M.
Herninde'z-Aguirreurreta contra Ulli- TAlIO NuvoLAN, EL SESf
"FENOMEN" DEL VOLANT, Tu
varri-Garmendia.
Segon: BatI1O-Hausmann cotitra Ri- BE AQUEST ANY MERAVELL
EL PUBLIC CATALA
balta-Gama.
Tercer: Arfe 11-1/actuar contra SalLee falagueres itengessions que
aarnendi II-Mateaanz.
tima respecte a la gran cursa inter
Quart: 011er-F. Steegmann contra nah d'automabils que, com a 'd
Ortego-Torrens I.
Premi del seu nÓm i II Copa Barce
prepara Penya Rhin, no sois vinea
(Frontó Principal Palace)
fin/latir-se sima que por dir-se que
Primer, a les flem Capella-Sabadell 'len davant la realitat de le
contra Escudero-Mal-celo.
erirei6 ja assolida abatas de lanc‘
Sagen: Tintorer II-Viladomiu con- definitivament el termini reglamente
tra Ni2tedära 11-ROdelles.
.A harca d'ara pet assegurar-se que
Tercrr: Levi-Montagut centra E. homes de major prestigi i ras
Bo-Artal.
més rápida que nodreixen les mis
Quart: Riera-López contra Caata- portants provea d'Ea:opa, prendrk
nyer-Guaech.
corrida el ella 17 al meravellós ci
de Montjuic, que, roen es salar.,
CLUB MANISTA
estar objecte d'una important reí
que
el deixara aefinitivarne•nt
(Frotaré/ Arnalia)
en un circula permanent immillorabit
Primer. a le: guatee de la tarda. a
Dueras de la ccnfirrnació
pala: Zuaiga-Reig, vermella. centra p art de la Scuderia Ferrari. que
Quilea-Llabeis, blaue.
viava els seus dos més famosos
Segon: Turme-Santaeularia, ver- clic
són Varzi h Chiron. com a coni
melle, contra Andreu-Pérez (M.). del semnre emotiu Lehoux,
ja laa
blatta.
mirat pel nostre priblic, ¿ciprés de.;
Quart: Sanz-Bernabeu, vermells, Straight, el
pilot
anglo-americi
contaa Ahnela-afuntaner. blaus.
la revelació de Fans% de la deis
casos Brunet i Delmo, dela nati
CLUB ATANO
Palacio, Villapadierna i Tort. de la
(Front6 Sol i Sombra)
Ben conegut xile Zanelli. que e
Primer, a les vuit, d'entrenarnent: defensa!' el seu brillant triomf de
Davó-Molinas, vermells, contra Tor- passat, s'esperava amb ansiaras la
aló del famosissim Nuvolari, l'horra
ner-Divi. blaus.
Sazona, a do e guama de nou. d'en- per la seca audacia, el seu estil i
trenament: Solano-Santaeularia. ver- historial conatitueix sempre un
mella, contra Escriba-Figueres, Malas. grans favorits. Es temia enc per la
turalesa del Circuit de Montjuie, pa
Tercer, a les nou, de colmare:
Bofarull-Gil, y ermas. contra Hernan- dur per a la maniobra, el dictamen
prchib's a Nuvolari la participaciract
dez-Gascón, blaus.
Quart , a les den, d'entrenarnent: estar ja ben guarida la greu lana
lenta fa uns dos meses al Circuir
Almela-Segalea. verrnells, contra Vis- Bordado,
tuer-Gil, Watts.
Sortosament per a Nuvolari i per
esportius catalans. ahir ja va arribe

Exeursionisme

carnet

oto r is m
El z7 Cfreuit de Montjuic

Partits per a demà

(Parc dol Polo Jockey Club,
fi nal A y inguaa 14 d'abril)
chic
san!, atacable. a dos tlUarta
de 1a tarda:
CURSA DE LLEBRERS AME POSTES
L'espectacle asporthr tris atractiu
I •moclonant
El ran lutrom mest perferelOnal 1 de mIllor
sis:lelo:a. Els millors gossos us proporcionaran sempre els benef1e1s mft s eres.
curses de vals Ilebrers I l'aspeeuts
AVANTPROGRAMA DELS CAMrät mata entre els ramosas !labrara
°Bonn*" I "Baby"
PIONATS DE CATALL'NYA.—Per
orererencts, a pes:esas. 1 geneals pinar; campionats de Catalunya en Entrada:
1 pta. venda ele localitaia,
nutriggers i skiff, organitzats pel Club ral,
augment, al centre de IntalItats ðe ma
Pina Ce CataInnya
de Rem Barcelona, de la riostra chitar.
l'esmentat club, desitjós que aquestes !larval espe e lat d'RUI01, 11509 des de la
Plata de Cataltillya
regates constitueixin cm cal la prova
màxima del rowing catala, ha confeccionar un avant programa integrar per
les eeguents proves:
lols a guatee remera i timones- categ oria als a (matra remers, eategoria debutants; iols a guatee remete,
EXCURSIONS A LA COSTA
única prova femenina; outriggers a
guatee remera i timoner, categeria Iliure. BRAVA. — El Club Muntanyenc Barcelonés organitza per al dia 17 del conTotes les esmentades preves seran
rent dues excursions a la Costa Brava.
amparada.
Quant a les regates de carnplonat amb autocar. Una d'elles a Tossa de
Mar i l'alt r a amb el segiient recorregut:
seran les seguents:
Skiff outriggers a guatee remera en Tossa, Sant Feliu, Palantas. Baaur, vipunta i tirnanere; oatriggers a doe re- sita a les cales Aigua Blava i Fornells
mera en punta i timonel. ; outriggers a (el millor de la Cesta l Per a detalle
centrassenyee. al Club: Plana Macla. 3.
vnit rerners en punta i timoner.
primer.
CLUB DE REM BARCELONA.—
,.bi stand de la Unió Catalana de FeVI CICLE D'EXCURSIONS DEL
deracions Esportives de la VII Fira
C. M. B. — Es pcaa a coneixement del,
Mostees de la nostra cintas el Club de socis que la guarra sortida del VI Cicle
Rem Barcelona ha exposat entre altres d'Excursions del Club Muntanyette Barobjectes un skiff tamany normal i una celonés. anunciada Per a don?, ditImenreproducció miniatura dun outrigger a ge als Monjas i Olèrdola. e .ltat subsvuit remers i timoner, construit res- tituirla per l'explanada i les Coy., da
pectivament pele senyora Toral' i Bas, !a Falconera a Garraf. La sortida seré
soc io del Club de Rem Barcelona,
c!el Passeig de Gräila. a lee sfs

latid sie] Nord.
— El Foment Excursionista de
Barcelona realitzarà una excursió a
Mantserrat. per Collhatm alonesur
alenistrol. Lloc de rcunia: a lea 050
Afirnit ament de Tortoso
al Baixeler del Passeig sie (iricia.
Sortida a la Partida d'En Arenas.
— La Pede-oció d'Alumnas i exPractiques de airanäsia i natura', de con- Alumnas dele Grupa Escolar. (ara
junt. Prepararla deis ex:Miaus de la una reunió al afasnou. Lloc de reunió:
aireara sor ida.
Placa del Palau, a les eis del niati.
Agrufrenctil d n royo fas
— El G. E. Joventut Catalana efe:Bny Stome.—Renni; l'estatee, a mara una exeursid a Montserrat. Lb>.
les 445 del mate Sortala a can Sea!, ,le reun i ó: a lea sis del mati a lesde Pubis
sacié del< F. C. Catalans Olaaa
1.1ohetnns.—Reuni6, a I e3'atgr
d'Faminval.
mata
Sortida
a
la
fan
— L'Agrupació Excursionista Ta.
s
del
a les 5' f
del Ferro.
vamanent efectuara una eXCUrdiÓ a
Palausolitar. Llar dr renniO: a les
tus del mate a la plaça de Catalunya,

No podem publicar les notes
p regades que no vinguin escrito; en català i amb un
imbre o signatura coneguda
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III CAMPAMENT GRACIENC . —
La Sarria de. MlIntailya de l'Agrupa
d'Alumn e s i Ex-aleen:es de l'Escola
Abat Ohm. organizA .P.-a del III Calnaament Graciene. fa ar2amt a totes le.
entitats i seccions excurnonistae i de
camping gracientmes er. aartirtilar i
tete, les altrea en gen e ral ne graclotaues, que el Canuennent se cclebrara
al Bo<c de Can Duran (Palau-anillar) els
dies 16 ¡ 17 del present mes. La sortida
que sera de la Plaaa de Tatuan. a `as
quatre de la tarda 1 a .303 Q uar tF de ami
del aove del dia5ahte, caldea abans.
pera, fins al dia r4. notificar hura inscripciens a l'entitat erannitzadnra; Marpis de Santa Anna. .1.

Frontó Principal Palace
Avul, dissabi e. merara 1- 1 a

confirmada definitiva del gran
¡tafia, lauvolari prendrà la sortita
17 a afontjuic i meravellara al
corn el va meravellar Vana- passat, i
cara mas, car en aquesta ocasió es
hará davant els seus mas direct ee
en fama internacional.
Si amb les anteriors inseripeionr
volants tots fam.osos, portant toas
colees que arriben ( molts d'ells
trapassen de llarg) als 200 e li
tres per hora, la nerspectiva era
d'una cursa formidabl e. no hi ha ea
que amb la definitiva participació de a
volari, pren encara molla mis vol
i han de desvetllar veritable espee
arrea del man esportiu.

• •
Hi peala haver la ternenaa que,
retirar-se temporalment de les cut
la marca francesa "Bugatti a (que
treballar per donar major tirai .
als seas 11011.5 catees de 2. 600 c. c.
el descans), la gran prova Penya .
es veiés mancada de representants
la popular marca francesa. Sor.,
nient queden els "bugattistes" par
lars, i entre ells hi ha una figura c
t a c ada, que és el jure conductor E,
net, al qual la critica francesa ve
senyalant cona un dels volants"
prometedora d'Europa. Brunet, que
participat aquest any als Grans
mis de Montecarlo, de Trípoli i de
cardia, ha palesat a cada nora a
ció les seves qualitata lluitant bri
nient amb iigures famosen que puSvehicles mes rápida. Bramar ha pr
la sena inscripció, advertint que re
rara el neu cotxe 2300 a doble a
de lleves per tal d'acomerlar-lo
noca fórmula internacional que
en la cursa de Perna Rin i Pea a
bar-L" els 230 quin:mames par han
Assegurada ja la lluita entre
a rmes" italians de Maserati (na
que, entre ala inscrita fins ara, p:
ran el nord-america Straight i e:5
pamols Palacio i Villapdieran, als i
set-tibia segur que s'aiegiran /Jeta
poca dies alguna ancas noms sen
tate) i els d'Alfa Romeo (que
com ea sabut, els cotxes de la
data Ferrari", els conductors
quals a Barcelona secan 5egurar

ultra el conegut i emocionant
el formidable Varzi, gran rival
de Nuvolari, i un altre nom a de,
narl, la inscripció de Brunei 316
rant la sentida dun "bugattista"
gran qualitat es interessantiastma.
ltiì poasible que no sigui sola, pujo
s'hart interessat per la atiesa al
altres independents de m'atina 5 r
ello un nacional, que correrla en
ras, també, amb un deis 2.300 mis

derns.
Quant a la participada) de Nac.
Pescara, lambe tan esperada e ¡ate
sean despees dels trionnis Que ha
gut aconseguint en una brillant tes

raja de proveo en pujada irterni
tal com len de la T'efe Vi:
Cuech i Ment Faros% e g là fa tanate
segurada. El que no 5e sa la CO tne
nata,

co encara si el Nacional Pescara
portal pel guanyador de la Cepa

°LASO -

181D0R0 II - MEND1ZACAL
Nit, a lee 10451

IRIGOY E N III - GUTIERREZ
coMra

LARRUSKAIN - GOMEZ

FRONTA NOvu.TATS

calma de l'any pasase, jppu Zaa
as; pel ratalä Estete Tort,
amb co r ee de la mateista marca 11
récord absolut de la Raboseada
rana, passat a Idontjuic 52 fer
mita començament de cursa, si be
Irás pel compressor, aleshores dr
cent aplicada i ara ja ben a punt.
havent Nacional Pescara tingut t
per presentar dos catees com vola.
Possibl e qua Zanelli corri anib el
".Alfa" actual de 2.600 c, c., i Toril
"Nacienal Pescara', viceversa
rl

AVUI, DInSAUTE
Implantaol6 de la quiniela americans
Torda. • In •:
OALLARTA
ELORRIO
contra
CHIQUITO BILBAO

URZAY
No • 1 55 10.161
SOLOZAIIAL CH. / HITO OALLARTA
/antro
lEACIUIRSE - PARAY
Dotan. per 7artalls

CONCURS HIPIC INTEr
CIONAL.—E1 Polo jockey Club í
lwa Pe r a la setmana del a3 :rae
tres al tarjetee de j aliol tul aa'nça''
pie in;ernarianal d'eibstadea en el
,a‘ a indicaran vint mil pessetes
mis,

tes*-144-dengdleda
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lea le•15:

ei tracia en LA EME,
as-ses qued•n Satire dies

No
Tarda: "Los claveles", "La
Corle de l'arano" IRaquel nIfIler, nIt:

"La princesa del dólar" 1 Miguel aleIII
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Comua rl e).
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II,
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S. '.
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i
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.., creadora IllatIlde 11Aataate.
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'an
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•
15013 . .

Bailén,
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cd, LA PRIN-

STUDIUM

Act:ell airar le gran- Al n'aire.'
MARGARITA
regir e •..1: . 1 .
c;a1.5.5• p a vcure
LAS MUJERLS DEL ZODIACO

Cjilemii

-10. Sehle; dnle,
e
dlumenge. i
- dnarla I duneeres %monis:
- 'le. de repre-entaciA de
, 1111345 tAit le Pere Mulloz
Set.*

CINE RAMBLAS

1

enn,c,131. pel

e

Qtnntern 1 ...mi.,

NOCHE
TRAS NOCHE
II
Irr Lacrare

1

1‘,

C/BUIXOS
3

a

!te
l'unte CerbaJel trininfa rnitindarneni
LAS MUJERES DEL ZODIACO

--.5tie, /arda a les 317,
general, 060

LAS

As.:,,

La

PUBLI

Per

CINEMA

SALONS

CINAES
CAPIT01.: 4 larda 1 10 MI, ''Los compuso

Com penela XIRGU • BORRAS
Hrda, S'I
ce e s 5.5 r1,5 I, 1
1 0 15: LA SIRENA VARADA.
Pi. a len O't
•• • -•16 do
LA CENICIENTA. le nenti•
multarla& Nulo. NI/, a Ir'
LA SIRENA VARADA.

•

Astil, tarda de O a a. t nit. a les dtu:
E s lrena de la CdItIt n itIla
seniymental

EL ULTIMO ACORDE
per

GrantPda tut

:Una noche
¡en el Cairo
/

Pi odurciA Metro

Gold,Sn Ma5er

A 111 a de (re-

amb els pOlvors preferits,

es itsiueti-ne licti segur a . no
titit emen Cap
int1redient quitad,'
els glvors Tokalon, eis
pAlyo7 3 porisenes, per exemple,

nien! tarda , . "N1,1110,1:0 con suerte"

1 -El rey de la plata".
Lalatana. — "El hombre
tla
CarlOS" i
o n l el a ''

invisible", "La

..rompaemo".
— "carioma g no". -Todo In
I « La gran Jugada«.

Earies. — -Reina el amor". "iia entra.
1111 foiClarafn" 1 “Ctallloolh'.

Mundial. —' •• n111/11rula 1 3 ". " 1.51 S'ankY
en la corle del rey Arturo", en espa•
Monmental.
u
— "Una mujer enrrn thnin,
na". "ft c pnrter deterilve". en esp,
nao'. I "A la sombra de Ins muelles",
en espanyol.
Mirla. — "ou reennipen," 5 unicarnent
larda , . "La tuve en mis bravas" I i•E•

SECCIO DE SASTRERIA A MIDA
Gran assortiment de gèneres per a vestits d'estil ansíes, a 60, 75 I 35 pessetes els mes
superlors

. Ala csta eientiiirament
ineselada ami, els polvors mes iins i aerificats. No contenen
de serreta. i no poden,
per tant, irritar la pell
Mis delicada.

Eh, PrArors Tokalon
amb espuma de crema
exerceixen una literauella g a accir; túnica sobre
it pell, car estimulen el%
IrtXtIS. impedeixen m'e
els porus es ressequin dilatin. ¡ produrixen UI indebcriptiMe
rfr,-le•
henesa.
Existeixen en Inati:As delicats i
,edurtnrs, que s'adapten a la v ostra
enramad:, nattJral. Et• garanleix ré:cit. si no, co tornen ele chacra—, el

prett
reduit. Proven
mateix els POlvers " rokalem atol,
sembraren inarsputna dr crema
n'infligiera/In rA4‘ jAVe formo,a.
5 - ninpectes TokaInn rontelled
ara eptuna de crema. isla tuAarars

el role són ambdós molt adherents.
lna co9a noca, diferent i

S. F.

1 Mercedes FUI
t'artera/s. Pella Manid "ltoberl Maeaire - , üpera bufa de
ea-Te-cian.
liettIttottell.
1, t Eructa nottunao.
pomma,
Varletala I ramilla Dtamin•
2000.
,
— Bruasel . les flamenca,
alter
' gen contera, — Veri tels I BUrleknfr I 321.9 tn. Orquestit y. Lincke, Fe-

CINEMA ESPLAI

Freld3,
fixoesio,

r

tros i Lehar.

Varlelels,

Maulle Raudo. — 50 ar11.CISS. 50, I
0.1 no mego.
Ill embul. — Ethel Alderson.

t

311mi

N AO», borde, — Orquestes escenifica
Tbe llar« Jazz.
1110 Dore ((irania Boyal). — Id Crazy
110V5.
— Tiple cata flamenc dIrIglt per
P U, HVIII10.
Cae. 1. b
Aool a cana m g, reo dan

O t.•. —
sant.

Concerts

Notro Ritz,

PALAU MUSICA CATALANA
Lema. 11111111 1 1100. in d, 11 1115 Ile tus,
:aria, a le .. 1..

CENTRIC

salar.

Festa de Germanor

rrin anlioles On Ins C11111 0 = 1,1.0 , Odió
iellentl, >alleni: &fea Mont AAAAA t, li•
Orina. 01406 de lene I 014,6 Cuele, sola
la elfrürl ni de PI en, Ard.,1
1 1.11116 Si llici

—

Aval

HOTEL

SallettatONA

t' .9 11 l'Orl

bl p

288

ritia

20'35. — Brussetles francesa,

GUMBAU
01 1 11 1 II . 1ENSENYA
Mallnrea,
•
1

— Parle P. T. T., 631.7
mol r, • ••. Cd-tn.00l
111,11 / Mina
i
)1111;11'1•.

,

fleterl ca sexual,

POLICLINICA PARRE PIJOAN
Rambla da Canaletas 11. 10.

Esports

ztroo.
Midland regional,
.2 n 1.1 III, Corten:1 tri-trilliCblra.
2000. — Varsòvia, 1.415 nie1 res.. Concert. Citopiui. 1,10115 preludio.
20'00. — Copenhaguen, 255,1
inrlurs. Concerl

20'30. — Bordeu - Latayette,
278.6 m. "Blertelielle". comedin
en tres artes. de Brieux.
'2030. — Estrasburg, 11%9,2 111.
Courttrt de
l a•
2030, -.- Refine', .6 flielft,

%j'In URIN ARIES
•

Londres regional,

2030. — Torre Elffel, 1.339

I Ceda ala, 'Ale dan-

Gran confort Medern Penelo contetete
des d• 11'80 Remites. - Hebltaelemt
dea de 1 Mesetas. • Cebarte a Ill PUM.
Rambla dala CallidIl, a
Tv410.

M11611 1 0 1 Ifet6166

2000. —

3-52.1 111. Concert d'etquestra.

DIVERSOS

1111,101'1/1.

GISERRA DE VALSES

i

e•panyrd. 1 - panoso dinamita".
Gota. — "Lo que 1,1$ mujeres"
"Tres caballeros de trae" I "La meravellosa tra g edia de Lourdes".
Irle, —
agua en el suelo".
(pile /Hm fil" 1 "F.I jinete burle:in".
Ideal. — -Damas de la prensa". -NO,
115,11145'' I - lluerra de valses".
Kureeel. — "Ila y IntrI c reS (1111/00-

An g lo. — Varletais

1-1 . Reuma M ul l r r 1 Wil1y FrOich
eesterosisssa..

frniu& rabtis dels pAl"''' c au s a irritariO al
Uni ' • e Gr eIns dinen els
le cr ialist ea.
1-113 r n v a ¡ engins,sa idea
/".met a getalsevnI dnna posarPMa. srs una s eda ve p arla al mall
' ons evar-lais durant tot el dia —
%tse lj r illantrir ni empaatantegt
;4 : ' ,/eo a d . rdatenir In sper te mat
' menivnl. Nonte g hacen de mesclar
lilA rull
eradeta ole EspUnta de Cr,

ALS PREUS SEGÜENTS:
Vestits des de ...
15'— ptes.
Vestits llana des de ... o-,
-a — te
Vestits estam des de ... 50'Pantalons des de ...
4,95
Pantalons patén des de
7'95
Pantalons llana des de ... 1195
Calçotets des de
1'95
Camises des de
4'95
Pijames des de
4'95
Mitjons des de ...
0'50
Samarretes cotó des de
0'95
Samarretes seda des de
1'50

P1'0113111811-13

EL

•

un ermr.

d
"Guerra de valses".
Eatteleler, — "Manuelle Nilollehe" 11101 •
camen1 tarda : . "Entre dos enrazOnes"
I "Alerta de Penda", ei espanyol.
Entono. — -La ,150 O" la (Por/arate", '17 1
cenan del siglo" I "La hermana

!bolo [I P118LICITAT,

• 1 nb Myrna Ley 1 Neginald Denny

I APIldie
EL HUE73PED DESCONOCIDO, per
1 orle ECIEltb ttc
ho o , a t tarda).
EL FLAUTISTA DE HAMELIN
1 111150. , ALIAS LA CONDESA, lace

a: ;en I.1ostre.
'at — e ro lvoors massa
e int is tantlié

— - El hesped defeonlcido", "El
▪ II..ndas ta
Ilautellin". "Alias la ron-

La

de RarnOn re yerro en

CORIS(IA. entre Illootsned

peg otes dos. Que podrien
Ten f Tiser lidJç ¡
ine dDres, e‘.
tan se:lit!' t ddittiriev 5, Ile.ers
em orae póhrors
o'arkr cine no Convenen

In randeni - I "Chaodni".
-Vuelan mls canciones"
loma g no" I -Anlakebak". en espatiyot.
Diem — -La mu e harha de In ral/e". -EI
,dirioe" -es labios en galla".
n

ve.panYol

una nova idea
propia reiona
eutie esplèndid

A

co maniquins vestits amb distints

I•

3ohn Sitiart

Com
ii

Els nostres aparadors són els mis grans
i mes ben assortits de Barcelona, hi veureu
modelo
que reflecteixen la veritable moda
Tenim mes d'un mine, de pessetes d'exlsUstedes que volem liquidar a qualsevol preu
amb el fi de proporcionar feina als nostres
trebal I adors

Careta'. — "ruatrn en la lernpe4 rarl",
- Bu reeompenca" 1 -Erinclalo en Sil.
dwest", en ropanynl.

randalo en Diulapest e . en espanyol.
Neri
— -El rry cle la pista" 1 "Piratas de 1-hanhal".
Parla, —
soy 51143113" t "No SeaS
loinbo". en ebpattyol, Itsr-is-Fusiazoi•b eSECCIO DE CAMISERIA A MIDA
celosa«
u btre. COmIca Document.ta - KURSAAL: pi taa Palica, — "V1 , 101'111 y s11 tolCaru urea I 930 MI, "Hay inujeres
"1'11 trnorin en %leonina" I "filena dP
Grans
exIstencles
en
Zèfirs,
percales i sedes a preus baratissims, des de 10 pessetes
Edil tarda), "Calamidad ron 111(1 •
11011(Id".
espanynl.
1
rey de le plata". . PATHE PA- Pelrd. — "Las gradas de un 'remo'',
LACE: Continua A larde. "VictOria
- India habla", en espanyol. 1 "Coterra
1111,0", "En ,enorio en eleepne" 1
rle 1,11105".
En casos d'urgència tenim una secció ultra-rápida que confecciona els
aunar . , en es p an y ol. Hostia 1)tat. Publi Cinema. — ftepertntgel d'netualltat
EXCELSIOR: 4 tarda I 0 1 :50
"312m'zel- Principal. — "El Danublo azur. 1 - El
hliuuche" turileament larda). "Entre
encàrrecs en 4 hores.
agua en el II/e10".
dos corazones" 1 "Sierra de honda", en Ramales. —, Norhe iras noche".
eean y ol. RoJlla Dha. • EBRIA, 4 larde Boyal. — "Perez contra Perez". "Itendr.
930 int. -Su recompensa" tnnicament
leedetective", en esp an7 01. 1 ".n la
Entre els diferents regals, ohsequiem per cada 50 cèntims amb un segell d'estalvi
larda), "LA loe eu nos brazos" "EsSombra de tos muelles".
calla:1LO C11 BliclapoSt". en
Null. Reereu.—"ItoolerdrIr neusadOr". "Cnrk •
popular de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. Aquests segells els tenim
.aarl. • ORAN TIATRE CoalTAL: C.01111•
1311 de riss'' 1 -Dos mujeres y un
rala 3'45 lerda. -Cuatro cli la tempestad",
510n luan".
lambe a la venda exclusivarnent per als nostres clienls.
- ea recompensa" I "EeCandeln CII Budo. tele vloteris. — "Juventud audaz" 1
pes!", en espanyol MONUMENTAL:
"s O la vender/nra".
ce,n1Inua 3'll; tarda. "Una 10111Cr corno 11616 Cafetal. — ..E1 Icnn y el cordero".
.044444444+1•10.1014+6.+6444+04
ninguna", "RepórIer deleclive", en rsna
"Vida azarosa" 1 "Me Jr amor".
11H01, I "A la sumtra Oe los muelles", en
Select Cinema. — "Juguetes de Hotlyc spanyol. ROYAL; Coniinua 3'45 iarcla.
svonn", On dr/Ilit en sociedad" 1 "En.
-Perra contra Perea", "Repdrlor deleellIre dos esposas".
1111111111{11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111;1111111311111111111111111111111111111111
ve", en espany ol. I "A la somb ra de
Cinema. — "Fi favorito Che re•
loo Splendld
'Ir.
muelles". rau espanyol. • 1110111111111A.
gimlento" " •a il Ultima noche" I "Ena
COli.
'nta
U
3'4G larda. "Nleole y 10 virtud",
aventura nupcial'',
"India halda". explicada en espanyol.
Smert Cinema.
''Entre Ii t'orada y la
',Jumas ole valses", Retinte 311111er, . PEla pared" I "ialaitclo de Juerga".
DRO: continua 3' I 5 larda. "Las grada— •• 1 1 consentida", "Querellar,
Programes europeus
d ,. un frod0", "India habla". explicada
covvros" I ''lloy o nunca".
1•I. e s panyol, 1 - Guerra de V6INC1",
TrIernt. — Reine el amor", "le neeestla
- DIANA: Continua 315 larda.
111 1 rival"
"Timburioo".
selectes
"La unid/echa en la calle". -El valiente" Trlanon.—"ClcIsrno", en es p an y nl: "Pal01111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911111111111
dy, In mejor a folla de un entro". en
1 "me 1. 51,1 0 4 r agadan". IDEAL: e'Irt
DIssabte, 9 de Juny
nit, "Dama, de Id piensa". "Diploma.
espanaol.
"Rancho dinamita".
11111" I "Guerra de valse". Remite Mul• Urquinrione. — "Una noc he en el Cairo".
1925. — Viena, 5013.11 metres.
ler. 5 Noil e i,,r,
Velo. — "Rajo la luna" 5 inuileal
"1.rt
ALIANÇA: 1'15 int. lIs
dile elidan las mujeres". -SUCIA° de
mon de In Pr e nsa", "Diplomatilas"
lId Walkyria", ¿apeno e1 Wagnrr,
era II. 'valses", llenan , Mullen, lAntr
uterira" • 5 mea. a la tarda: "Caran•
1101 I ea 1 re de l 'Opel's.
sacar p f asesino".
SALO COMTAL, e • I5 tul, -El 10611
c,,,,lern". •y lla azarosa" 1 "1'4111,
XII.. — "Con rn1 Tarran me basto" I "El
1935. .— Londres. 3-52,1 meagua en el suelo", en espanYol.
.intor". S'U; nit
acusadOr. " 1 .o cklail de r elna,", "Do s 11111.
tro!". 12tilittel.
d r il J11.15". en espnnynl
MUSIC-H A LLS
2000. oadlo-Paris, 1.650 rn.

;cs. tila I 3. estiena .le

CATRE POLIORAMA

A1hrrlät515. JIllie 1115rIC,
S5urumervIlle 1 Loulte razona&

jeatt I Armand peinara

TENTACIONES

LA EME, LA EME,
itlt de ',une de Perd Muelo. Seca

72814
I nd,

rodeada comedia musical, yereln fran . -e s 5,
/nena ma lició de Marte Bell, Albert Pie•

LAS CHICAS DEL. RING
, «p re se ntadoras 3 Mach Id, arnb
dale can. E. de:palita t..•
ntres de loes111..ts,

PI'

Camiseria

1,1 51ores", 01511 Iferdmg 1 flichard
DIbUIAOS 1 COMIClues. • CATALUNYA:
5irda 1 0 , 15 1111, "El 1111111. 17' 1 -.45eS

•
larda. a les
—gnu ar•
5- LAS T ENTACIONES I :SI. PURRIA:,
;AL P UEBLO: Nil. a I « , 1,155
:AL P UIFIL0f. 1/14. PUZISLOI

7

Telele*

I5

Su Alteza la Vendedora

Actualitat. mundtsis
lasseurnentais
- Cte. - re asió continua
Ahitaos UNA PEALITA

MAURI ALADY LEPE

an

•

lid, a

JUVENTUD AUDAZ

cr 5,1r.cy Carl 15 11 1 C..ry Gr 331

11111,

:Al Pueblo! ;Al Pueblo!
LAURA FINILLOS

Capitel. — "lis! ronquIstadnree''.
Coliseum. — "La nniter aellbada«.
Comedia. — "El dimitan del mal", "Donri e s del trópico" 1 "Al pie de la le -

blanca".
"To guise ayer",
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SULFOPHOL
Remei cientific
contra la calvicie
111111111101111111111111111

AIREBB tots els calbs ho són per la seborhipersecrecie del cap,
G rea, sumes
que es manifesta amb l'aparicló de la
caspa. La seborrea is el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre esperific contra la se.
borrea que el sobe. I no es coneix mis que
un medtcament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, doncS, un producto empfric, casolà, o de perhimeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
estä fet per facultatius catalans 1 basat en l'Inmutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'ilnic remel que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitar* la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb tl SULFOPILOL tindrà, denles, sempre
1 perfectament a cabell net 1 sec, evitant que
la caspa II malmeti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

gicemareglecuictuiprot de 7'50 itt.

Dissabte, 9 'de juny de 1934

LA PUBLICITAT

BALNEAR1 CARDÓ

Caldes de Malavella

TARRAGONA
Temporada oficial: 24 Juny al 24
de setembre

(PROVINCIA DE GIRONA)

Balneari SOLER
J
PLATGES 1 BA,

AIGÜES TERMALS
bicarbonatades, alealines, litigues,
cloruradcs, sòdiques.
Molt pures
Molt radioactiVeS

L'estació climàtica m,f, s formosa,
Aigües les més nitrogenades
arsenicals d'Espanya. Fortament
reconstituents

-ye

lo

Asma. Bronquitis. Laringitis. Neurosis. Anèmies.
Estats d'esgotament. Pell. Malalties dels infants,
Diabetis. Intestina
Clima molt sec. Establiment voltat de boscos. Nova
polvoritinstailaci6 de banys, dutxes, inhalacions
zacions. Tractament hidroterhpic al mateix establiment
de l'aigua de la deu de Sant Roc (arsenical)
XALETS MOBLATS
Informes: tiams6, Petxina, 3, pral. R. Flors). T. 18235
Farmacia Garrota - Mallorca, 247 - Teläfen 70741

INDICACIONS:
Estómac, fetge, ronyons; intestins
( colitis ) , albúmina, artrilisme,
gota i diabctis.

A*.tvext

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany
Gran Hotel Flora
Banyoles

fu'

Confort modern
Cuino selecta
Post de gasolina
Garito» - Recomanat per l'Autoneb11 Club de Cata-

Turistes i Estiuejants
CO1 OM

lonya - Cafd-Bar
recentment
Inaugurat
t ropletart:
F. Terrades
Teleron 24

474

Passeu l'estiu a

Un Hotel -Bolneori de 1: ordre
preus moderats

FARNES.
fifalOof III

DE

l'HOTEL RESTAURANT

SANT SEBASTIA, de Palafrugell

MagnifIc parc, tennis, garatges, Soló d'espectacles, Centre
dexcursions ¡a 25 kms dele Costo Brava), Vati riente al peu
del Montse ny iGuilleries, Cura de repós,lloc ideal destiueig

El lloc més pintoresc de la Costa Brava
Completament reformat - Esplèndides habitaclons
Bona carretera

Unes oigües prodigioses per Ilurs

TELEFON 7

propietats curativos

CALELLA DE PALAFRUGELL

MulallieS ~vieses, insornni,neurostenia,arterio.

esclorosis, hipertensió, apoplexia,
artentis, angines de plt, artritisrne, gota, reumatismo, fractures, fistules, malalues de lo dona, etc,

Oran Hotel Central
BALNEARI DE VILAJUIGA
Propietari: PERE BOFILL

pre.pochn

No

OBERT TOT L'ANY
GRAN CONFORT * BANYS, DUTXES, etc.
TELEFON NUM. 1
AUTO A L'ESTACIO

por cer444

aneu a l'estronger

'TEMPORADA DEL 1.5 htG

AL

Te14444 14 (4441.41

REUMATICS!
Guarireu prenent els banys. 'del Balneari

privado'

Termes

No sorfiu de Catalunya

31 OCTUBRE 4

Telèfon 28
Caldes de Montbui
OBERT TOT L'ANY

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

holgar' de

Luxe:* Restaurant - Habitacions amb tot el confort
Immensos pinars - Bella vista incomparable - Aigües
fresques molt potables

s
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AD

uE
2

A
N

N

T

o

PROVIDENCIA

Cuina excetlent. Boscos. Caca
Telèfon 2
Gulreiten, E-I • mnr. uarna, gen110Telefon 2

urinärleE
MI.: SARRET - BOQUERIA,

CONFORT
PREUS MODERATS
AUTOS A L'ARRIBADA DE TOTS ELS
TRENS — SERVEI
D'AUTOS PER A
ACOMPANYAR ELS
CLIENTS DE L'HOTEL A TOTS ELS
'MANANTIALS" Tel. 9

Per a les vostres sortides aprofiteu les importants reduccions que us ofereix la tarifa de grups,
les quals arriben fins al 45 per 100 de la tarifa
general.
Cal només presentar-se a qualsevol estació el
dia abans al de l'excursió. El seu cap es rara càrrec
de la vostra petició I us informara dels seus
avantatges.
Per als grups importants s'establiran cotxes
ó.
directes de procedincia a destinaci

-

N

DAVANT LA PLATJA

2

CUINA SELECTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY
CALDETES
TELEFON 17

EXCURSIONISTES!

NOU HOTEL
TOT

1[14E3

M.S.A.

LLOC PREFERIT PELS ESTIUEJANTS

P
E n

CUMA Sil SEC Hotel Restaurant

14144F1311141.4•1118444 4211401414143441111811111N141411111111111

OBERT TOT L'ANY
Pintoresc panorama davant la
Serra del Cadí
A una hora de Pmeeerda. Alearta, 1.00 0 m.

a 1.200 metres sobre el nivell de la mar
TELEFON núm. 5

d

N

'MIES

11116111,11 14514.1.1still.14.101344 . 11,1 11111419 ti

311E11111-119

4
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binad Villa -Engteia
ESPLUGA DE FRANCOLI

AIGUA DE LA FONT DEL FERRO

CURA
LES ANEMIES, CLOROSIS, HEMOFILIA,
NEURASTENIA, ESCROFULISME, LINFATISME, etc.

•••teu

j;n:e9sr.

600 m. s/m, a TA quilòmetre de Poblet
Nova carretera de l'Espluga al Balneari 1 Poblet

Sltuat 3

•

HOTEL FRANCOLI
Obert !'HOTEL VILLA ENGRACIA

vq.ArRZNICe.

Telèfon núm. 5 * Pensil!, des de 14 pessetes
Coberts des de 650 pessetes
X A LETS * Masia de l'Aigua, pensió 9 ptes.
Informes a Baroelona: Avinguda del 14 d'Abril, 388;
teläfon 70450, o al Balneari, telèfons 1 I 5 de l'Espluga

VALLS

ORO

TELEFON 59

AIGUEliii DE SANT HILARI SACALM
HOTEL RISTOL
1-10T:EL
Obert de l'l juliol fins a/ 15 de setembre
UNA
Pireecle,

Pisos

1 hardtarlons per
a Hozar

Se

serrelzen coberts

de
Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la temporada oficial

AUTOS DE L'HOTEL A TOTS ELS
TRENS ESTACIO DE BALENYA —

Informes: Bogneria, 13, primer pis — Telefon 17953 — Barcelona

HOTEL CENTRAL

Oran Hotel Mundial

Servei de restaurant al caber t i a la carta - Magnifiques
habitacions arnb aigua corrent, Ilum eléctrica, etc., etc.
Preus convencionals
blagnific garatge - - - Espaiosos Jardins
Casa recomanada per als senyors viatjants
PRÜPIETARI

ROSSEND

CAPDEVILA

Mn. J. Verdaguer, 2 - MaJor, 14 - Telefon 19
SANTA COLONIA DE FARNERS

Propietari: ERNEST PI

Hotel Marina

PREUS MODICS

Tecla
\Miel.
ToieVon T(l.";.
pOrarla 1.er de MAIG
a 15 d'OCTUBRE
Grans tetera-14s
/ARIA PER A INFANTS

Victòria

Garatge propi - Cotxes de lloguer - Situat
davant de la mar - Confort modern Calefacció central - Aigua corrent calenta
freda a totes les habitacions - Cambres
de bany i dutxa
PASSEIG DE MAR, 5, 7 i 9 - SANT FELIU DE GUIXOLS
(Catalunya-Espanya

HOTEL EUROPA

DE JOAN GUARDIET

DE PERE ESTER

Telefon a totes les habitacions

SituacI6 Immillorable - Espléndidas vistes
Algua corrent, freda I calenta

Confort modern

PLAÇA CABRINETTY, 16 - TELEFON 10
PUIGCERDA

TELEFON 20 LA SEU D'URGELL I

PLATJA DE LLAFRANC (Costa Brava)

HOTEL CELIMAR
Situat a la mateixa platja, a 1 b metros de la mar.
CUINA EXCELLEAT
PREUS ESPECIALS PER Tiv,.MPORADA
Demaneu precisament TELEFON NUMERO 1 2
GRUP CALELLA DE PALAFRUGELL
•nn•••nn••n•

,

Eis 6 motius principals que converteixen

AGARCri

en lloc predilecte per a sojorn d'estiu:
1 La

seva

situació privilegiada a la COSTA BRAVA.

2 La seva platja magnifica, de poc fondal i aigües netissimes.
ó.
3 La seva esplèndida vegetaci

4 Les seves comunicacions fiàcils i ràpides amb Barcelona.
5 La seva urbanització modilica.
6 El seu característic HOSTAL DE LA GAVINA, tot confort i distinció

Aixi ho proclama tothom qui ho coneix. Aixi ho

proclamar,'

tothom qui decideixi
=J-J

visitar-lo

