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LA PUBLICITAT

AminCIS I RECLAMS SEGONS TARIFES

LA PLENITUD CATALANISTA El

peraturs mlnlma: 203 tribus. R,COrrearit del vent:
312 gunornetres. Precipitada: nutia. insolado en el
ma den. : 13 bofes 5 mmuts.

El President de la Generalitat El
govern Samper estä comple- promulga la Hei de Contractes
de conreu

tament desorientat dan« del

problema

La U. G. T. se solidaritza ami) els catalans

a Madrid, el Fiscal de la República diu
que no cal prendre cap determinació fina gua la
Hei comenci a aplicar-se
...mentre,

Ahir l'honorable President de la Generalitat de Catalunya va
signar un decret promulgant la lief de Contractas de Conreu que
fou aprovada pel Parlament Català en la memorable sessió del
dia 12 del mes que som.
El test de la lie) es publican Integre al "Butiloti Oficial
de la Generalitat du Catalunya" d'avul.
•

Madrid, 14.— El fiscal ge n eral de
la República, senyor Gallardo, ha manifestar al migdia d'avui que no t e sCa coneixement oficial de cap mesura adop tada pel Govern en relació
amb el fall del Tribunal de Garant:es
anullant la Llei de Contractes de Conren aprovada pel Parlament català,
(me per tant no és certa la notkia
q ue ha publicat la oremsa referent a
qué hagi dirigit una circular als fiscals

de Catalunya que depenen del Poder
central.
Ha afegit el senyor Gallardo que
com que not donar-se el cas que !a
llei de conrcnis anrovada darrerament
riel Parlament catalá no arribi a aplicar-se. no caldrà prendre can datar:Mnació fins que es pretengui aplicar
la dita hei.
Tarrib.i hl di: que contra el que
s'ha aiirmat no ha rebut cap indicació
del ministre de Justicia 5envor Cantos.

LA PRIMERA ENTREVISTA

HITLER-MUSSOLIN1
Els bancs que ocuparen els dipnta ta catalana al Congrio de Madrid,
despees de la retirada dels noetres parlamentaria
Madrid, 14. — Aquesta tarda els periodistes han parlat amb els senyors
Nicolau d'Olwer i Coromines, i els
han preguntar sobre la situació de
Catalunya. Han contestas que allí tot
esti tranquil, i estan esperançats que
aparegui una solució favorable als desigs de Catalunya. Han lloat els actas d'aquests dies, on es posi de re heu un gran contingent de musitestants, que es portaren amb el major
seny.

austríaca d'un

Dei de Conreus de Catalunya; en se- cionalistes bascos, el Bloc

i

A Nova York

(Continua a la Pagina 5, col, r)
•n•n•

A la pagina 3:
"Ni mis ni mi» que tot
un poble", per ROSSEND
LLATES.

A la pàgina 4:
Estat de situació de
l'Ajuntament presentat
pel senyor Ferran Botar

italo-

prés d'una ca/orosa salutació al Piante,

Mussolini

es parla del pacte dels quatre, de pau
i de la llibertat d'acció d'ilaIia. No
defottivei, rol dir que a Franca no es
inoportIl de recordar que el mateix
fan illarions sobre les intencions dels
Mussolini digné a Helsey que quan pa rlava de guerra no hi havia peral, pera dos dictadors.
Venecia, 14. — El senyor Mussolini
que no es podia dir el moteix quali par-

ha arribat avui a aquesta ciutat a
bord d'un canot i ha desembarcat a
l'aeriport.
El cap del govern italii portava
l'uniforme feixista.
Quart ha passat per davant de la
dársena de Sant Marc ha estat descarregada una salva pels vaixells de
guerra allí reunits.
El canceller senyor Hitler, acompanyat del ministre de Negocis Estrangers, senyor von Neurath, ha arribat a les deu, acompanyat de guinea oficial&
Ele dos capa se saluden
Poc abans de llora prevista per a
l'aterratge de l'avió que condina el
canceller alernany ha arribar a l'aeriport el senyor Mussolini, que vestía
d'uniforme, ostentant la divisa de comandant general, i s'Ita dirigit directament a l'hangar on es trobaven
congregades nornbroses personalitats,
entre elles l'ambaixador d'Alernanya,
el sots-secretari de Negocis Estrangers, senyor Suvich, el secretari del
partir feixista. (Segticix pag. 7, col.

Hitler
lava de pau. I una casa semblant podria

tust a la

porta

No hi ha mis remei, encara aval,
a Espanya, c,ue parlar dels catalans.
Altrament, Espanya no fóra Espanya. Paró la gran Miestió és que
arreu d'ella hom faci com fan avui
els catalana: o si no la República no
sen i pan República. El Parlament és
mart. ¡ cal omplir el carter de riades
d'opinió. Els diaris madrilenys de
senipre han parlat encara contra el
nostre separatisme: ells. que són els
separat; de la Constitució. els derroListes de l'Emanya emanc i pada, ¡accionada i lliure. Però si hi hagués
ruptura, qui hauria pegat l'estirada?
Si algun dia es desvetlla el sentiment
de secessia tanmateix, ara més que
mai no será un afer del nostre sol
mèrit o de la nostra sola culpa. No
será pas nostra la deslleialtat, sinó
d'uns o altres falsificador; de la República. I aixi i tot hi hauná. sempre manera dentar que una ruptura
nostra esdevingui un sep3ratisme: i
sen i que els veritables republicans de
tot arreu d'Espanya se solidaritzin
amb el nostre asperje de justicia, amb
la nostra reacció a la deformació del
país. Tenim prou autoritat republicana, proa autenticitat republicana,
prou República a la massa de les
sangs, parque els separatistas, en tot
ras, no hagin crisser els alces. Hein
dat en el nou regim exemple de coherencia, de disciplina, de moderació,
de paciencia: hem servit amb esperança una Espanya que fos o que es
tornes una convivencia satisfeta de
tots, i no pas un sistema d'anestesies i d'opress:ons, sota la censura ¡
les metralladores.
I, val a dir-ho, hem constituit un
contrast perseverant a un mal exemple: al mal exemple de la mania ibérica de les ruptures, daquesta amenaça continua d'e.squinç per part de
tots els inconciliables que per tant de
temps compasaren, superricialment,
una unitat artiiiciosa i estéril. Es
parla de raptares en non/ de Déu,
en nom de la Fai. en nom de l'exenaple de Lenin o de Hitler; la Ceda
diu que una dissolució de Corts desencadenaria una guerra civil: els caraperols amb jornals de sis rals Pensed
en una lacquerie - ; la incapacitat Política espanyola es fa una barreja inCongruent d'aspiracions de dictadures
i d . extermini, d'anuncis d'un -diez
irae" o altre; mai tants d'estamento
no han estar arrases, ni el severa ha
recolzat en tants de preparatius bel-

d'Aleutanya i Italia com a resultat de la
posició adoptada per elttglaterra en la
histariea sessid de la Comissió General
dei Desartnament. Cal die que aquest
isolament is voluntari, perquè rentasefant a les velleitats bellicoses, aquells
dos paises podries coge:basar amb els
cifres en paritat de condicions
Virginia Gaycla ha escrit al "Giornale d'Italia" un article en Cl qua!, des-

Patronal

gon lloc, per si la minoria de l'Es- d'Espanya fa constar:
guerra volgués estar present.
Printer. — Que mentre el Govern
mantingui amb energia breprotxable
EL. QUE DIU EL SENYOR
el sentit jurídic de les prerogatives de
l'Estat espanyol, contingudes en la
SAMPER
Constitució li prestará la seva deciEl senyer Samper ha estat pregun- dida assisténcia. Discrepa el Bloc del
tat sobre la proposició de Renovación Govern en !imites de les activitats miEspañola i ha dit:
nisterials, tendencioses o contriries
—A mi no em molesta en absolut als elements que representa, però ha
acuesta propínala Al contrari, les- de posar-se al seu costat per sentílisto molt correcta; de mes a mis, el ments patriótica que superin un altre
Govern, no pot enfadar-se per cap llinatge de motius.
p rop osició que hagin fet els senyors
El Bloc Patronal formula la seva
dip utats, Que exerceizen amb alzó un rotunda i indignada protesta contra
indiscutible dret. A mi personalment l'actuació antiespanyola, descarada o
no em produeix cap molestia.
subterränia, de certs homes i certs
Novament els periodistes han insis- sectors politics, que per aquests actes
tit sobre les mesures adoptadas pel mereixen el repudi; homes i sectors
Govern i ha contestas:
que en contuberni vergonyós desaca—Es aquesta una qüestió de temps. ten o emparen el desacatar la hei
substantiva que ells ruateixos crearen.
Ségon. — Que s'inviti tots els espanyols, sense distinció d'ideologia,
que dirigeixin immediatament al Bloc
Patronal d'Espanya, Flora, i, Madrid,
per mitjà de telegrama o telelonema
(tarja tramesa a lee nostres oficines
els de Madrid), la seca mis enérgica
protesta davant de la conducta que
hom segueix, en dany del país, per tal
de /liurar totes les comunicacions que
es rebin, d'una manera solemne, al
Gabinet que presideix el senyor Samper, si gallardament, continua deiensant la integritat de la patria, i oposant-se als que pretenguin o consentin la desmenthraci6 d'Espanya.
Comuniquen de Nova York tue el
combat Max Baer - Camera ha acaliat
amb la victória de Max Baer Per k . o.
tecnic de Primo Camera, a l'onze round.
L4 superioritat técnica del guanyador ha
estat absoluta durant tota la Iluita . Carnero., q ue ha anat diversés vegades a
terra, només ha guanyat els rounds cisqué i sise. Ha estat el combat mi. emocionant que es recorda a Nova York.
Hi han assistit &Ion° espectadora, i
s'han recaptat 480.000 &dalos.
Abans de comencar el combat, Primo
Camera havia brames un telegrama a
Mussolini dient que faria quedar be
— Cormar.

No slan fet públies els temes traetats,
però se suposa que parlaran de la situació

poss ble front
i
Les mesures s'aniran coneixent segons
ho exigeixin les circumstàncies.
i les metracta d'un problema
polono-alemany
sures. per tant, han d'ésser juridioucs
Hitler re arribar ahir al tnati a Vetarnbe. naix que l'ordre palie a Catalunya no está arnenacat. sinó que nécio, i comenea intmedialantent s2Ves cOnve rSel arlb Mussolini. Ha estal
allí regna la pau que tots desitgem.
rebut amb honors mis de sobira que no
UNA DE LES MOLTES COSES par de top de Govern. Airó sol gairebi
QUE IGNORA EL SR. SAMPER desment la versió que el sett viatge és
sss pas desespero per a evitar una ruplins periodistes s'han a p ropat aquel- tura entre els dos dictadors.
la tarda al president del Consell
Clon és natural, tota Valencia del ntdn
han tractat eme aguase desmentis la politic esta girada a Venecia.
visita q ue uns diputats catalans han
Si o Londres no s'expressa encara
real:izas al president de la República, una opittid precisa, esperaset ele emsus.
Deró el senyor Sanmer ha sil q ue res >ticas oficials, a Paris, després d'un Ifus•
Pocha afirmar, ja tue desconeixia que n ' en? de desorientadd, slia compré: que
la visita n'hagués realitzat. Aquest t'entrevista de Mussolini i Ritter ha er
f, -t ha afean — no te cap impor- tot decidido desprs de la conclusió de
täncia.
l'amista( franco-russa i de !'isolament

UN TELEGRAMA DE LA
MINORIA D'ESQUERRA
Madrid, 14. — Al Congrés ha estat
facilitas als periodistes un telegrama
de Barcelona enviat pel cap de la
minoría de l'Esnuerra al president de
les Corts. Diu alai:
-Conseqüents arnh la retirada de
la minoria de l'Esquerra del ParlaCALVO SOTELO TAMB2 HI
ment central us comunico l'acord
DIU LA SEVA
adoptat de renunciar el cobrament de
El senyor Calvo Sotelo ha tet dedictes , carnet ierrocarrils, anticipantclaracions a un periñdic del maii..
nos amb aixó als comentaris i
Hom li ha preguntat:
cencies que poguessin produir-se. —
—Que penseu del conflicte cata!ä?
Particularment us saluda anili tot
—Que Magaia de sorpresa. que
afecte, Santaló.”
..onstitue:x la moy a palmaria que cl
ELS MONARQUICS ATORGUEN niecanisme autònom, tan absurd, dala, indefens l'Estat. Pera aquest pot
AL
GOVERN
CONFIANÇA
LA
resoldre'l sense gran dificultat. Per
SAM PER
de prompte, el Govern, hauria de reLa proposició que ha presentat Re- tirar-se de la Comissió mixta i susnovació Espanyola a la Cambra diu pendre la implantació de l'Estatut. I
aixi: "La Cámara reclama del Go- imán la Generalitat deposés la seva
bierno, otorgándole al efecto la con- rebellia. prosseguiria el diäleg en confianza precisa, la inmediata adopción dic:ons de dignitat.
de aquella medida que debe servir
para ejecutar la sentencia del TribuTERRIBLES CONCLUSIONS
nal de Garantías y asegurar la supreDEL "BLOQUE PATRONAL"
ma dignidad que el Estado dé en sus
El Bloc Patronal d'Espanya ha fet
relaciones a la Generalidad de Catapública la seguent nota: -Davant la
lana.
La proposició no es discutiri fins maniobra que suposa la retirada de
al dimarts. En primer terma, el que l'Esquerra del Parlament, en complimanca coneixer és el text de la nova citat directa i interessada amb els na-

Max Baer bat
Primo Camera per
k. o. tècnic, a
l'onzö round

Ahir cieseaçaien al circuit de Mece Jure ele entrenaments oficial per a
la gran curva automobilista V Gran Preani "Penya Rin”, que se celebrar
dimana enana_ I a la qual parti eiparan els asos internacional. del
logre mis &guata
1.„

, Lis 7N
Pr rimileó trea l. nitevmelpterdaei ls arrutt
.i

El piel de Catalunya vid des d'Espanya

L'exemplaritat de Catalunya

El Y Gran Premi Penya Rin

TEMPS

graos. Hunglat relativa: 66 per cent. Velocuat del
vent: calma. visibilitat borltzontal. ¡en promedl:
quilometres. astas del re]: 2/10 d'Acu. En tes darte.
res 24 bares. Temperatura mexuna: 26'2 gratis. Tens-
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BARCELONA

Mentre la qüestió de Catalunya no neracions actuals hi ha la mateixa diserá solucionada a Espanya no hi ferencia que hi havia entre el catalanishauri tranquiHitat. Aquesta afirma- me dels seus vint-i-cinc anvs i el dels
ci,. no ens la dicten les circumstin- Conservadora de Planes i Casals. quan
ces; són paraules del senyor Cam- feien ministre el senyor Duran i Bas?
bn pronunciades centenars de vega- Si en arribar a la plenitud popular del
des durant molts anys en públic i en catalanisme actual baria d'abominar-la,
privat, en mítings de la Liga, i al ¡que significava la imatgeria dinámica
Congrés de la monarquia, corn a dels seus discursos d'abans? Aquella Carepresentant de Catalunya. A Espa- talunya que, embalada com una locomonya no hi harma tranquillitat fins que triu. aixafava tot alió que se li pesava al
les legitimes aspiracions de Catalunya davant, aquells puny enlaire q ue invo
-secantif.Ex ormu-cavtnsei,bérpfgualar aquesta aiirmació el senyor Cam- cions de rallan catalanista present o
bO interpretava l'anhel del catalanis- eren simples rodolins d'un xovinisme
me i en conquistava l'adhesio acuse floralesc. ¡Per que suggereix estats
reserves. És de les peques profecies de força emparar en una sentenpcditiques, no ens excedirem si sos- eja que és la negaci6 de tot el estalatenim que és rúnica que ha encertat nistre? Haurien de comprendre que Si a
en tota la seva vida. La realitat pre- causa d'aixa venia una situació de viosent la confirma amb una eloqüencia linda, els catalanistes darrera de cada
ametralladora. veurien l'espectre del seinsuperab/e.
Amb el reconeixement de l'auto- nyor Combó i dels seus amics de la
nomia catalana consignat en la Coas- Lliga
titució aprovada per les Constituents Fa anys que d'aquest wateix lloc esde !a República, Catalunya, finalment, tant propugnem per la catalanització indeixava d'ésser un motiu d'intran- regral de Catalunya; el primer elequillitat per a l'Estat espanyol; i na ment que calla incorporar al nostre
solament deixava désser uit motiu movirnent aren les masses populars.
de perpetua intranquillitat, sinó que, .Quin catalanista de deb ò no sentiri
trepidant de generositat, encesa de una intima alegria en comprovar els segoig i d'esperança, es disposava a nyals inequivocs d'aquesta incorporació,
colaborar a l'obra de renovació, de en sentir els esclats fervorosos d'unes
recobrament de totes les terres his- multituds que fins fa ben poc s'havien
piniques, moguda de fraternal entu- rnostrat esquerpes e indiferents per la
sasme. Mai el noble català no sha palpitad& catalanista? Les renovadora
mostrat tan deshordant d'alegria, tan profundes dels nobles sempre s'operen
sincerament emocionar, com aquells de baix a dalt; l'aparició d'aquestes frdes memorables que rabia per pri- ces semnre és caótica i tèrbola. Pera
mera regada els representants qua- cal tenir el tremp i l'instint necessari
lcats d'una Espanya comprensiva, per a dirigir-las i depurar-les, i no és
d'una Espanya cordialment liberal, que pas e/ garbell de la Lliga ni el% seus
venia a allargar-nos la mi amistosa. prejudicis socials els aun serveixen per
L'Espanya renaixent ens allargava a aquesta missió patriótica. El senyor
la mi, i Catalunya li obria els brazos Cumbo podri fer un papar lluit en una
en un esclat d'aclamacions de joia junta craccionistes. en un conciliabul de
l'eco de les quals no s'ha extingit tecnics o en un sanedrí electoral, pera
ni s'extingiri segurament al cor deis no ße rá. Mai un Protagonista popular,
perquè ha practicat sempre el desdeny
espanyols que les rebien.
La profecia del senyor Cambó al poble.
justos
Es
curiós que ell. que tant s'ha intes'havia complert. Perquè els
nejeuits de Catalunya havien estat ressat per la difusió de l'humantsme
atesos, si no del tot, en pare almenys, a Catalunya, no s'adoni de la profunda
Catalunya deixava d'esser el neguit humanitat i de l'alta qualitat nacional
d'Espanya. El catalanisme, ampliat d'aquest moviment poeular que tant el
amb l'adhesió de les masses populars. desconcerta i li repugna. I és que el cade lliurar-se a talanisrne del senyor Cambó ha caducar
cleneixia el goig inèdit
una obra de govern; de moviment i dificilrnent es coordinará' mai amb el
generacions joven. Li feia iHusió
protestatari i malcarat ascendia a ins- de les
trument -renovador; l'entrebanc es d internacionalitzar el catalanisme, i ha
convertia en palanca poderosa per a estat víctima del miratge de les seves
. . Ha cre gut que
persorals
una Espanya nova i optimista preocupacions
a:car
damunt l'Espanya arruinada i trista fent-lo ingressar en o. francmaçoneria
de la finança internacional li conferia
de la monarquia. El senyor Cambó, el t:tol que desitiava, i s'ha equivocat.
pera, sembla que slagi sentit mansa L'ha portat. això sí, a restadi del contiendas de rúnica profecia que ha en- „,,iitisme de balneari de moda i deis p,
'— dels graos hotels, pera no ha sacertat entre els seus incomptablestins
errors, i ha volgut que els catalans btrt fer- In universal. pernue alai) nornés
poguessin repetir la seva dita amb era possible amb la coHaboració roenta
:a& Catalunya torna a isser el cor- del carrer. Ara si que se tila fet, trucó d'Espanya, pera ara no és el cata- ,nee t sal; s e inha jet ocrquè participa
lanisme que crea el malestar i Fan ' del ritme (liquen moviment tellúric que
gúnia, sine el mateix senyor Cara- denuncia Keyserling. d'aquella reacci6 de
la6 i els bornes de la Lliga. Ells han sota a sobre que capgira tots els valors
encès el foc altra vegada, pera Iban i prepara la creació d'altres de nous.
entes contra el catalanisme, i el cata- Hem alludit mones vegades l'aptitud
lanisme els ha respost amb el to que creadora de Catalunya: mai. pera, no
zwui pot respondre a ells i a tothom. hem parlat de la sera aptitud conservaAquest canvi de to és alió que no dora. nerque be sabem nrou que la tasaban comprendre els homes de la nim. Era l'altra que haviem d'experiIliga. En aguase punt san tan lluny mentar fos cera (os, tot i sabent que
le :a realitat que van pel món com aquestes aventures són sem pre doloroun miop que s'entossudis a veure les. No es crea sense patiment, i cada
:es coses sense ulleres. El senyor creació causa víctimas. Alzó és dolorós
Cambó es nansa que aquesta onada en la vida individual. Per .; no són
popular que el catalanimme infla és antrests dolors els sitie poden deturar
una simple butllofa a l'epidermis d'un l'impuls vital d'una rö'nectivitat cine se
lartit i prova de rebentar-la a puto- sent cohesionada per un gola
que
%aus . EA elan., de dolor u d. indi,gna_ RO havia sentit Mai . NecessitiVeM i necessitem la llibertat instaa cada pros-atura li
ció que s'alça que
toca carn viva, rnent per assajar fa nostra aptitud crea¿1 prou clar
carn palpitant de poblt que ha gua- dora, que és la que ha d'incorporar-nos
tota la riostra originalitat al movinYat una mística que ni el) pi eis amb
contemporani . I aquesta
seus van saber-li encomanar. En :es ment universa/
inoblidables
de
l'Assernblea
de
és
l'ofrena
cordial que t'era als nobles
}•ores
d'Espama. Acuesta actitud vi-il en deParlamentaris el senyor Camba va • ensa dels nostres drets i de la nostra
t
tenir a la seva disposició l'avantllibertat, éS COM si oferíssim el nostre
guarda d'aquest moviment desbor- cos per a una transfusió de sang. Per
n'• a nt, i s'hi va girar despectivament a qui semi I ,anhel de renovar-se, de poeesquena. I és que e; senyor Cambó, sar en activitat totes les reserves d'esque ha estar un excellent parlantes- perança de la seca personalitat, serem
tari, no ha tingut mal la sensibilitat un exemple; per als qui scanniin en re r: l'instint d'un politic conductor de gressirms i en un ordre fracassat. Irreal
nobles. S'ha fet la illusió que era un els pertorbadors de sernpre, parque Cataadvocat hábil i ha perdut tots efs lunya. mentre el poble vulgui, no ha de
plets politics que li han caigut a les tornar enrera. Si vingues nora de samans. Ara ha volgut plantar cara al crificis majors, ens inclinaríem davant
ca talanisme amb un recurs de curial, del desti. Els fariem neme petulincia;
i no ha sabut veure que ahrandaria no aspire/TI a isser herois, ens acnnuna foguera. La seva ingenuitat de tentem amb ésser ciutadans d'una. ratalunya lliure, creadora i fraternal amb
pal ¡ticno té límits.
Perquè. ¡zue en hn ven que els qui voldran sentir-se germans
entre el seu catalanisroe i el de les ge- nostres.

EL

Uns.

Pera abra de Catalunya no és pas
ruptura, sind resistencia a escindiese de la Ilei fonamental. La tova ha.
dera és encara la de la República ando
com fou, aixi com cal que toral a
¿roer. La retirada del Parlament, 1
aquesta magnificencia de nopinió vivent de Catalunya sobreeixint per tot
arreu, alt testimoni d'un gran poble,
són tot el contrari d'un adéu, d'un
fer-se fonedis en el reo, tradicionaL
Ara corn ara és tot el contrari; és
un atansament al llindar de l'Espanya real. i un tust ressonant a la seva
porta. No és pas com ha obrar Catalunya que es palesa una desesperança: ningú anib una malla de sentit politic no pot equivocar-s'hi: el
nostre gest no és sitió rapellació contra un fall injust. una apellació a un
possible esperit cohecho. a una valuntat qui sap si prou escampada de
resurrecció, infinitament mis acimada que cap tribunal. I l'únic separa.
lista será qui no hi sàpiga respondre.
I qui rompi amb Catalunya se separata de l'imica Espanya encara possible.
BELLA FILA

El ministre Estadella
L'Ajuntament de Lleida
declara excedent forçós
Lleida, 14.— En la reunió de la Comissió de Govern de l'Ajuntament,
celebrada darrerament, s'ha acordat
declarar en excedencia forçosa de
l'em p lea de metge titular municipal,
el senyor Josep Estadella, actual ruin'stre de Treball del Gavera de
Madrid.

Els grans estatlistes

dir-se de Hitler.
No volem dir que de l'entrevista de

Venécia hagi de sortir una guerra ron,
a immediata ronseqüincia; perb és postibie que arribi a conclusions pot
falagueres per a fa tranquillitat euro-

Pea.
Albert !tilico. afirma, des del "Petit
Pa risien", que a Vendria es fan ges-

tions per a la farmori6 d'un bloc en el
qua' entrorien Al emanyc, Italia i ro.
!t'una. Per a contrapesar el formal per
les ;tocino,: demor ratiques. ¿Quina f
podria tenir aquesta separació de possos, quan el que cal por a la pou és una
rollaboraciA general, ton' establ c ir la
par, courernent les garanties de seguretat, en elaborari6 a Ginebrat Separar. o
MOZA / de separar, robinia — oblulant
compromisos :agro): i desconeivent el
son interés — ss IM deis artes tm‘s dc•
plorables de Yentes° itala-alentanra. La
coinridéncia del viatge de Goebels a
VarsOvia ; el de Hitler a renécia is
simptamdtita.
AViii els dos dietado rs tindran une
entrevista serreta, cosa que vol dir tanr
com que les teritables finalitats
questes entrevistes romamban en el soislen.
El disturs de (Mimarme a la Caic.
bra francesa detentar' l'anantent de les
despeses militart ¡ parlan' de eteressitata

SAMPER. - Vds dir que els (are por?
GIL ROBLES. — Mentre no lacia rime, ja kern be.
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L'empresonament del
L'adhesió dels enser
si
Sr.
Grauer
començaf a discutir-se el republicans esDos ilen s oreg
Barrera *
îífol XV6 de la Llei Municipal
panyols a la
referent alsfuncionaris municipals
Generalitat
diputats
Parlament de Catalunya

BALAOUER

kaireglameatació dela pertrodittcacid
"*

Ni Inés ni ifieffyi

que tot un Mbli
Die
nqta
del
l'escolapi que ele acompa!
Ha estat denegada la petinyava es fa escapol
se nVirfburanció d'incompeténela
Balaguar, 14 (a ISe 12, per te-

Is

formulen

110M401101

N

lelon). AVal, is (JOB quinte de

prees

El .Tutiat número dotze, després Si de la tarda ha nrorregui en
Durant tOt el dia d'ahir seguiren d'haver
efectuar diverses diligencies. ligues( el poblavil l i una sensible
i preütintes al Govern
rebent-se a la Generalitat Iletres, te- ha declarar clos el sumari qtre ins- ritsgriieiri que hit posaf en comradios
de
somenca la sessió a les sis de la la Comissió, defensa i presenta el dic- lefonemes. telegrames i
truia contra el conseller senyor Gra- morid Ira ci poble. A l'indret del
lidaritat a la gauss de Catalunya.
pila sota la presidencia del senyor tamen.
nier-Bartera, per suposades injúries al lloc conegut per la Multra del
A continuació reproduim el text can del Govern de la República.
Fa referencia aquest titol als fein'
asenoves.
Sileno han ntort ofegals al riu
banc vermell hi ha el consellet cionaris municipals. Consta de 33 ar- (falcones d'aquestes comunicaeions;
Ei Jutjat acudí ahir al mígdía a la n los nene de vuit i once anys,
Finances. eenyor Estere.
ríeles i de 2 transitoria. Recorda que
aenyor
oresó
per
a
comunicar
al
DORIGA,
CANONGE
LÓPEZ
'Eís escotes i lee tribunes torea des- la hei espen3• 01a nomes manif esta que
Granier Eadhament del surnari i em- respectivament, anomenats
DE (MANADA
ats. Es 'tenida i arro yada l'acta els funeionaris han de saber llegir
nlacar-lo, tenint en contase que el ceetç Minaves i Francesc Vilaer
don
Luis
Cont"Excmo.
sett
•
a—afegeixCataluns
eacriure. Paró a
'a -ttes0, anterior.
dit sumari sera trames a l'Audiència. desear, collegiats de les Escotes
aquells funeionaris rnunicipals estaran panys. — Presidente de la Generalit.egu : dam en t es pasea als
La causa ras g ara al fiscal per a la Pise.
preparats degudantent, segens la ea• dad de Catalufa. — Mi apreciado y
El fet ha °corregid de la sequalificació. Dins dele cinc dies
seva
tegoria que ocupin. atizó representará estimado amigo: Con el mismo fer- segúents haurl de celebrar-se la. vista, gilont manera:
PRECS I PREGUNTES
una garantia per als mateixos Ajunta- vor con que voté el Estatuto de esa .ai com ordena la Llei d'Ordre Públic.
Coin cada dijous, sortiren
E. sen v or SOLER I ERU demana ments i per als ciutadans en general. queridísima tierra, rne pon g o 11 03' a
preeiorent de la Generalitat que se
El _faene estigué ahir al metí a la passeig un Erup d'alumnes de
El senyor CASADEMUNT inter- disposición de V., digno presidente
Presidencia de l'Audiencia, i dona l'esmentat rollesi, en total de
;arintei xi en tot, els escrits oficiale vé Per nraniiestar que esta (record
paraula "provincia" usada per a amb l'orientacio daquest titol dedi- dcl país catalan, enviándole mi cor- ;orillase de l'acabament def sumari.
quince, visilats pel profussor exsenyalar les demarcacions territo- cas als funcionaris, i afegeix que en dial y SiRetfil adhesión.”
Per la sera batuda, el tribunal de udara Josep Maria Cortina.
:e catalanes.
Z1,8 PRESOS SOCIALS
la discussió de l'articular tara. 4.1gunes
udiencia
Provincial
ha
denrcat
la
'A
Tot d'un cop , aquest s'adona
EI CONSELLER DE FINAN. obserracions que tenchran a perfecDE MOTRIL
reticló de competencia soHicitada Pel que Pis dos nens havien caigut
manifesta que al sen seu depar- cionar la hei ionamental deis Munieilletrat del senyor Granier-Barrera,
adetril
saludan
al
sociales
"Plesoa
traeer.t. ja es cormleix aquest criteri. pis catalans.
aerque fos jutjat pel tribunal compost al rits , i es anett a l'aigua,
hombre viril y a Cataluaa libre."
.".7ru que eadaszit hi ha de posar la
tant de salvar els dissortats inde ser maglstrats.
El senyor ARNAU agraeix les magra part fine que sigui estahlerta la
NACIONALISTA
BASCA
esACCIO
Enten el tribunal cae ha estat su- fants, però foren inütils els
fes t acion s de l'anterior orador, i rec•
í . v.sisi territorial definitiva de Cata- ni
ggunA
tifica remarcara les garanties que es
marias d'acard amb la Ilei , ja que el forços realitzals per aconSeguirdonen als funcionaria en aquesta no"Aplaude calurosamente actitud Ca- lelicte que se li atribueix no fou coLlavors va recomanar als
,afegent que en :a confecció del
saltea en defensa libertades nacio- mes mentre exercia les funcions de altres nens que no escampessin
littesupost ha procurat esvair tots els ca hei.
Es passa 1 la discussiä de l'articulat nales ante maniobras del centralismo conseller.
la nora en arribar a la població.
provincials en la dernarcació comengat
per rarticle Se. ea el que! eststerel, deseando vivamente triunAhle visitaren el senyor Granier- i es dirigiren rapidament tots
L ee comarques. i acaba demanant es paria dels bens comunals.
fen
derechos
inviolables
pueblo
cataBarrera moles atufes.
sigui difús l'esperit descentralitpleg,als cap si convent. Un cop
El senyor CASADEMUNT densa- lán. — Cordiales saludos."
aJer entre les Comarques catalanes.
van arribar-hi , el professor anä
na que es posi a la Ilee que per a
celee
senyor
CONILLERA
▪
a canviar-se la sotana que duia
ralienació d'aquella béns caidrä
ORENSE
. ..a a raer dele serveis telefänlcs als referéndum.
mullada prer.ent alguns diners
"Representación Galicia auténtica
.les catalans. Manifi esta que la
El senyor ARNAU. de la Comissió, felicitamos Parlamento y Generaliva surtir del convent 1 anä a llo:*a:panyia, arnb gran despreocupaci6.
vegades es trobarien
que
Multes
creu
gar un taxi de la poblad() i se
¡-menta les tarifes. d'acorcl amb unes
Catalurra. — Pérez de Cabo i
4ue la majoria estaria interessada en dad
dirigí cap a la Son d'Urgell.
r:stiles establertes amb el Poder la
venda deis betas comunals. Per su- Martínez Zubiro."
Aquest
augment
és
a
vegades
No cal dir que la fugida tan
crtral.
que caldrà obteLlei
estableix
BILBAO
rca
la
:-tagable pele Municipis diquestes nir l'autoritzaci6 de la Generalitat.
inesperada d'aquest escolapi ha
:e:tes localitats, i llavors la compa"Bilbao. — Felicitänmele entusiásprornogut diversos rumors 1 coEl senyor RUIZ I PONSETI es
'73 les deixa sense cornunicaeid sen- mostra
d'aeord amb l'exposat pel se- ricamente decisión digna represenmentaris. TainhA ha estat molt
i;ap tramit. Demana que intervin- nyor Casademunt. Creo que l'interés tantes catalanes Madrid actitud gaAhir al migdia el senyor Coro. i.•omentat el fet que s'hagi retinri la Generalitat. la qual podria des- dels reine será sempre el del
llarda Parlamento catalán en defensa panys no va rebre els informaut al convent, de tOrnarla
-ir unes partides del Pressupost
legitimas aspiraciones gloriosa Ca- doro. En sortir del seu despatx l'excursió, tots els nens fins Ft
r: per realitzar préstecs a aquelles cipesobre la tenla aquest ar- taluf a, animándoles persistir sin des- per altar a visitar el senvor Seldeixa
alitats per tal que puguin tenir serles %mil del vespre, 1 que fins
mayo ni ceder justo anhelo libertad
ticle.
reiefemic.
ves freut saludal pels periodisfes. aquella hora hagi eslaf ignorada
Sense discussió és aprovat rarti- patria momentos solemnes. — Ofre•'Pregunta per que ha estat nomenat
que
la dessräcia que acaben/ de rescemos adhesión inquebrantable co- S el president els manifesta
delegat especial de Reforma Agri- cle 210.
110 tenia cap noticia de Madrid nj senyar. No cal dir que tot això
S'aproven tamicé els articles 211 i
a les comarques tarragonines, fet següents primers del titol XV. ca- me Nacionalistas vascos, poniendo
la
capital.
havia
parlat
amb
ha produit una (ortet excitació
au eiísposieión nuestras vidas caso fueha causat certa confusió entre els
I. que ian referemca als eecre- se precisa realización gra n dioso P a
A continuaciú va traslladar-se tot el ¡mide. — C.
-esos, que no saben si acudir a pitol
municipals, Ilurs funcione ¡
y er recogiendo
:est funcionari o a les Juntes Ar- taris categorice.
nomenaments i drets clamor popular. — :Vira Catalunya-triócodsua a la Consellerin de Governacjú,
on va romandre Ilarga estona.
dele
secretaris.
El CONSELLER DE FINAN:'hure! Gata Euzkadi askatutal —
Al migdia. el president ronvitiä
••
El senyor CASADElfUNT desu- Salazar, Otaola, Barna'', frareta go 7S manifesta que d'acord amb i'Es•
'u-- 7
a dinar, a la Torre ele Jaurne f.
na que l'anide 222 sigui portat nova- pena."
nt. els serveis telefònics tetan
•
:
bascos
resGovern,
els
diputats
melle
a
la
Comissió,
aixi
com
els
el
i sota la jurisdicció de l'Estat.
SANT SEBASTIA
•
senyor, Monz n ii j Irazusta, j pis
:t regula tota aquesta matèria. i per tants. que formen la secció quarta, que
•
"Ayuntamiento San Sebastián se- senyors Pere Mestres i Batista
:r.seqüencia la Generalita t no pot tracta dele drets dels secretaria.
El
PRESIDENT
trepen
el
debat.
sion acaba celebrar acordó enviarle I l'oca. de Palestra.
>re:venir directament en aquesta
7iestie. Afegeix que tots els nobles
testimonio solidaridad y simpatía por
.5
la eS
v Companys
•A la tarda el
:rflaran molt bones disposicions en LECTURA D'UNS DICTAMENS Su actitud ante sentencia Tribunal
va visitar la Fira de Mostres.
t Govern de la Generalitat.

El die d'ahir a
la Generalitat

senyor ARNAL: manifesta que
rna-comarca catalana in ha encara
e:: es incomunicats , als quals no han
aMat indicis de /a civilització. Cita
:es de Susqueda. i demana que el
,:aern exposi la sera opinió.
▪ CONSELLER DE FINAN- ES manifesta que aquests serveis
Ghres Paliques ea troben a min
repassar. Creu que la sera valoració
era una de les mes importants,
nOrS es podran atendre moltes neefa itats deis pobles catalans.
E: senvor RIERA foraula
tse que no arriba a la tribuna dels
Modistes. Seguidament es continua
Ordre del dia amb la discussió d'un
njecte sobre

UN SECRETARI dóna lectura a
un dictamen de la Comissió de Cultura sobre la coluerració del patrimoni artistic, històric i cientifie.
Tambe és llegit un altre dictamen
de la Comissió de Governació, i se•
guidament s'aixeca la sessió a un
quart de vuit del vespre.

Garantías que atropella derechos autonómicos consa g rarl o s en la Constitución. — Salúdale, Alcalde.**
JOVENTUTS DE BILBAO

PELS PASSADISSOS

ALACANT

"Juventud Izquierda Republicana
Bilbao se adhiere en absoluto política esquema, fiel reflejo Constitución espalda."

"Izquierda Republicana Alicante
exprésale fervorosa adliesióa digna
ELS DIPUTATS BASCOS VISI- actitud en defensa libertad Casales a,
protestando ataque fuerzas reaccioTEN EL PARLAMENT
narias antirrepublicanas."
Ouau ja acabava !a sessió van arriOVIEDO
bar al Parlament. per tal de visitar-lo,
els diputats bascos senyors Monzón
"Agrupación Izquierda Repthlicai Izaguita. Els acompanyava el senyor
na Oviedo aplaude *conducta ejemplar
MODIFICACIONS
Companys.
defen§a
DE LA LLEI MUNICIPAL
Van, conversar breument amb els ese Consejo y Parlamento
parlamentaris buscos. que es mostra- Estatuto y dignidad República es1-enee discussiCe és aprovat
17.c, que modifica l'arricie 57 ele la ren encantats per les ate:mimes rebu- aaf ola."
Municipal i la disposició transi- des i pel grandiós acolliment que els
JOVENTUT DE LA CORUÑA
dispensa el poble de Catalunya.
" Juventud Republicana I.a Cont— La bandera basca ton la mes
'p u• eda penden! diaprovacie
ra identificada actitud ese Gobierno.
aplaudida —va fer un periodista.
ofreciendo
apoyo fuese preciso para
—No —digne el senvor Monzón—.
EL TITOL XV
conseguir autentica República, cuya
Totes ho foren per igual.
DE LA LLEI MUNICIPAL
—1 quina actitud sembla que adop- base es hoy Catalufa."
ce presentat a siscuse:O el titol XV taran a aladriclí• —insistí el company.
PARTIT GALLEGISTA
—Cap, conformar-se. Quan a hores
tela Llei Municipal.
"Partido Galleguista felicita Catacl senyor ARNAU CORTINA. de d'ara no han reaccionat curara...
lur a, defensora nexo republicanismo
frente desvIrtuadores espirite, Estatuto y República."

h vaga deis contra-

PASAJES

"Reciba nuestra firme adhesión al

teslres segueix igual

acto digno defensa Antoneunia aceptada. — Junta Municipal de Pasajes

de San Juan."

-

en el mateix estat. Tot i les
que aquests das darrers die,
e 1ngut celebrant-se a la Consellede Treball, les uals han tingut per
e rrefixar orientacions concretes oer
tr,bar enlució rápida del confliete.
Alta'. a darrera hora ele la tarda, een
els representante dels pa▪ i dels Tamices. ami) l'objeete
f'!ebrar una nova reunió. El nrorAsit
,enr"r Barrera era d'intentar una
g :urid rápida del conflicte.
ILS V A GUISTES CELEBRARAN

VALDEPEÑAS
"Valdeperes. — Circulo Republicano, integrado cuatrocientos socios,
saluda en usted Catalure ante gesto
civilidad defendiendo postulado República 14 abril."
•
•
•

•
•

a • ',u

,
u

• •

SANT PAU (BRASIL)
"President Generalitat. Barcelona. — Catalans Brasil condemnen
indignare falsos catalanistes. Esperem
sabreu enfrontar dignament encames
costees llibertats. — Visca Catalunya!
Centre Cataie.•'

• aur
• • • 9• •
ROSARIO DE SANTA FE
La Junta de la Comarca de Barce••
;
—•
s'ata invita tots els seus aliliats a la re(ARGENTINA)
general extraordinaria otee se re"Centro Espaiml UniOn Republi.
rasarea rtal . a les non de la vetlla, al
rana felicita enérgica defensa fueros
t'asna Merldiana (Clot e. sota el segúent
,
consagrarlos Constitueirm, condenant rere del Sa e. Lee-tuca de l'acta de la
•
•
••
do coalieión monárquica clerical con.'
"un'ain anterice: 2. Una renresentació dei
traria República "
Cene ele vaga donará compte del seu
EL PARTIT FEDERAL
• Per tractar-se d'una assemblea
m áxima importancia. aouesta Junta
AUTONOM DE MADRID
ii.e ra fa puntual assístinria.
"Hemos de manifestar a usted que
reunirlo el Comisa Ejecutivo de este
., Tenne en compte que aquesta assemdel
pintor
Partido,
ha tomado el acuerdo de
T'a es va celebrar renderne dels dos
are/restar contra la decisión del Fridurant els quals sitan celehrat con- Enric Pasqual Montoriol
banal de G a r anties Constitucionales
ii‘trament conferentiee a la Canse:les-je
Ahir s'efectua l'enterrament del
la Ley de Cultivos votada
• Trehap. existeix la imoressi6 quc. pintor Emir' Pnaqual Monlorird, anulando
per el Parlamento Catalán, anulaloan d'a fi ne, t a reunió. pot minar-se la .l tief neta arte, que fou presidit cides que neutros consideramos, no
sólo> come un atentado al espiritu
pel b seus sermuns F e- reate i
de la vaga.
„ n ' un e aquests dos darrers dies ne It, lii assistiren nimia artistes ¡ autonomista de nuestra Constitucióa,
sino también tomo una agresión cuntaut registrat
eaeriPlor"•
incidente de cap mena.
era la región, que, manteniéndose dentro de las mas puras doctrenas democráticas, representa el espíritus izquierdista de la Repúbíica y el baluarte
más fuerte contra la reacciön.
El Partido federal Autenomo le
ofrece a usted, al mismo tiempo que
su adhesión, la solidaridad mas abso.
hita."

AVUI UNA REUNIÓ

arompanyat deis diptitals buscos.

Els detinguts del Ram
de la Pell, a disposi-

Fa una temporada que la policía ter.
cava uns (mame individne que es dedicaren a escriure caries als iabritenis i a les persones adinerades,
quantitats importante i amenaeant-los que, en el cas de no Lliurar-les, els inatarien.
Els individus que escrivien les cae-

ció del jutjat

te: no eren els rnateixos que les portaven, car aquesta comanda es ieia

Anís foren ponte a la disposició del
jutjat de guardia els onze individus que
torea detinguts al Sindicat del Han) ele
la Peli, del carrer d'En Guardia, atenIre cciebraven una reunid clanestina.
S'encararen Enríe Obregán Elan"':,
Francesc Martínez Morara, Ramon Camb ú alalonado, Felip Luto Pierda,
Salvador Alonso Beltran, Vicenç Lardies Puertolas, Joan Cartorell Buch,
Pau N'ilaiallela Pérez, Joaquim Espera:iza redro. pere Vidal Moix i Aguad Isard

En Ilurs declaracions, tots ells negaren
que estiguessin reunits clandestinament.
afegint que es trnbaven alli criats per
tractar de l'amenaça del deenonament
de la casa, degut al tenlos que fa que n
paguen per estar clausurat governativament cl dit Sindicat. Els altres digueren clac es trbleaven en aquell Ilse perqué els bavien dit que els facilitarien

treball.
Unicament etn crells anomenat
Obregón eligió que coneixia l'existencia dels segells de cotització i dels carnes, pecó que tu, pensaven bxar-los,
rota regada que ele creien seguro.
Es declarä responsable de la reunió,
pern dient que se celebrava per tractar
del desnonamen t del pis.
El jutjat ele guardia, després de r ebreas declaraciä, <beta contra els detinguts ame de processament i presa ,
tal com disposa la Ilei d'Otdre pelle%
Els será aplicat el proceiment d'urgencia.

A Sabadell ha començat la
vaga de Transports
Sabadell, tg. — Asmi al mati han
d e t a at de compareixer al suban els

obrers del rann de transports, i
ha comencat la vaga que temen anunciada, per no haver trobat arinença
en la discussió d'unes bases presentades a l'agrupació patronal.
Han quedat paralitrats completan'ene els transports industrials, i usares luan circulas els serveis de primera necessitat i els autobusos
tenir en compte que aquets darrers
implantaren fa poques set/mines unes
llores bases i es daría satiafacció a
les aspiracions °bretes.
Aquest conflicte afecta de inoment
uns 4 50 obrers, perö si no s'In troba
aviat tina malucha, prendra caires d'extrema gravetat, pub( que moltes in.
Mistries, ett veUre ' s privatles de l'apro.
visionament dc Ie, primeres materies,
hauran dallar paralitzant-sa rápida.
ment. — C.

Reynals

El recirree del cent per cent en els
drets d'edificació, mes tina multa que
s'aplica als que realitzen obres sense
haver demanat permis a l'Ajuntarnent,
fa que siguin relativament poca els que
s'avinguin a contraure aquesta responsabilitat de carácter ecnrannic. En cama,
eón nombrosos els casos en que es realitzen obres, una regada sollicitat el
perrnis, cense esperar la seva atorgaciO,
nerque la responsabilitat per la infracció queda recluida a la multa.

Tosa regada que les allegacions debe
infractors san invariable:ateos en el sent ir q ue la tramitació de la resoluciG
municipal és excessiranicnt lenta, el conseller regidor d'Urbanització ¡ Eixampia tracta de posar remei a aquelles infraccions ¡ a aquesta lentitud per maja
d'ordres donados a les oficines que intervenen en la concessió o denega.iió
del permis, fixant term:nis curts de tramitació; per la nimia:nació de Fabonament dels drets d'edificació en la Casa
de la Cintas, arnb paper de pagament 1
per la severitat amb qué corregirà lea
faltes de funcionaris i constructora.
La tratnitació de permisos d'obres ve
fixada per l'otdenanca fiscal núm. 17,
que tot interessat pot consultar.
Per l'informe previ del Servei de Tapograiia sobre remplaçantent de Indira
i alineacions, el del Servei d'Edificació
respecte liquidació de drets i fixachi dr
condicione tècniques i el que correspcn
ala Negociats d'Obres Particulars, d'obertura d'expedient i determinad() de
pälisses i segeils de reintegrament a
tenor de la hei del timbre, s'ha fixat el
terrnini de vuit dies, en expedient de
desnata normal, que Paseará tot 5ega.,1
a l'oficina d'Intervenciä d'Ingressos.
Per tant, als nou dies d'haver presentar la instancia en el Registre general de Secretaria, els interessats, sense
previ avis, poden intentar l'abonament
dels drets en resmentada Intervenció,
situada a l'entresol de la Casa de la
Ciutat, del qual import pudran assabentar-se en la mateixa Intervenció o en
el Negociar .administratiu d'Obres Particulars de Fornent o Eixarnpla, segons
orrespengui.
Uabonament dels drets, que fins ara
s'efectuara en nietalliz a ledsftci Illanicipal situat enfront al Palas: de Belies Arts. en enclavara es faran efectius,
tal com s'Ita cha a la Casa de la Ciu
tat, utilitzant paper de pagament, sanblant al de - Pag a s al Estado'', que es
vendrà en oficina especial als baixos de
la Casa,
Al cap de dos dies d'efectuat el pagament, si es tracta d'obres radicades
a l'Interior o als vuit dies si radica a
la zOna d'Eixampla, al Negociar corresponent será lliurat el pernil;, si la
resolució és favorable.
El conseller regidor d'Urbanització i
Eixamp:a espera que els interessats sabran apreciar aquestes facilitats, fent
present que desaparegut el motín o pretext allegat per a realitzar les obres
sense permis, será inexorable amb els
gute no s'atengan/ a l'ordenat, exigint
les degudes responsabilitats, ultra el
propietari, al constructor i al directo,
de la construcció.

a ina.
Altir, erran crhaver presentat una
deirancia un fabricant, la policia va
practicar diverses gestione i detingué
Josep Esplugues, el qual bou sanear
als calabossos de la Comissaria General d'Ordre Públic.
Tanthe iou detingut Candi Noguera, el qua!, segons sembla, mantenia
relació alub Esplugues. La policia
La n'a pastada. pels volts de dos
cerca encara un altre subjecte nue quarts de deu, dos individus tiraren
també dò autor d'alguna d'aquestes una ampolla plena de quitra contra
cartes.
el vidre de l'aparador de la ilegueria
establerta al correr ele Goya, 14, prop ietat de J osep Maria Crellol i Ribeta.
En topar i trencar-se Eampella es
trenca lambe el vidre de l'aparador.
Uns transeunts aconseguiren detenir
sss individu que fugia, con, um dele
autors de l'acre de sahotatge. El detingut digne dir-se Josep Ros-ce Ancón, de 19 anys, afiliar al Sindicar
flequers de la C. N. T. Nega
L'autbpsia del boxador que d'obrers
haver mtervingut en el fet ete que 'la
l'acusa.

Sabotatge en una fleca

mori al ring

El rnetge fnrense doctor J. Sehashk u Jorha
Inä ahir

baraja del llevador Julia Martín
Ctianzh fez (Martín II , . mort a
conseqiOncia led combat que Ya
dertuar te l'Olyinpia el dimecres

passat.
mort. segons el dictamen.
prodUbla pe' asfixia i es1 ngula
incompleta.
As sie lindra lloc l'enterrament,
i per part deis esportius hi
si peopi-iail evo constiturixi una
ver it a hle ceo anif est neta de dol.

Al

Morell

Un marit dispara contra la muller i intenta
suicidar-se

A

Girona

L'arribada dels dipu
• •
bits gironins

Tota unitat que no es lligt arras la
multitud és feble; tota multitud que no
es resol en unitat is igualment feble.
L'existència dels grava ideals dels nobles, d'alIO que comunament seas diu
ideal' patribtics, ti la virtut de conver.
tirlItar multitud en una unitat d'ordrt
superior, de manera ocie ella té la forta
multiplicada de cada individu i cada individa la del conjunt.
La jerarquia, l'autoritat en eis Paises
on eSO bi ha aquest sentiment natriótie
Ola d'ineosar d'una manera despótica,
¡ sempre está peimparada. En canvi
una nació que posseeixi una veritable
anima tollectiva és Eindividu gin "oluntiriament ocupa el seu lloc i ronsidera un pur alzar el fet d'estar al
cn-mandament o a l'obediencia. Identificas amb el total, ell se sent a la segada participar del que obeeix i del que
Mana. Quant a homes individuals, ells
eón mere instruments de la patria.
I el% nobles que no han posteit aquesta coadició es dissolen ripidament.

La intellieencia i la cultura de llur'.
nacional; !semi% els serveixen per terlos recloure din% la migrada vida física de cadascú. Els ciutadans d'agrieto
pisos només tenen vida privada.
Amb la treixenca del sentit national
attementa la virtut d'aquesta anima Per
exernale. Catalunya, que duele sesees de
decadencia s'anarquitzi progressivament;
peria en refer-se veiem com torna a coordinar-se i se li enrobusteix l'anima
colfectiva que la semi i la dará per camins de grandesa.
L'anima és MI/portal — diu urt "lea
ancles — ; pm') cal tenir-ne una.
si ma. Si demostrem q ue existeix la nostra Patria estará salvada, passi el goce
paSsi.
Per guan3•ar victóriee a l'exterior cal
abans haver guano - a la vicaria interiar. I eis nobles adquireixen aquest
mini interior en periodes de prova. La
tactica que usa la Lliga, durara la smaa
hegemonia, de no ler entrar mai el noble dintre els xocs q ue comporta la
creixença d'un país. no pot conduir a ree
de bo. Com un borne mal criat el la
infantesa i avesat a no mirar res de cara
a cara, qualsevol adversitat es fari la
mestressa dels ciutadans escampats i desmoralitzats abans de combatre,
I no hi ha poble que no ?liad fet
d'aquesta manera. Per acabar de fondre els egoismes humane i els partidismes no hi ha cae rnes cosa corn la
Iluita contra un enemic comí. La guerra
accentua entes les males. perä tumbé totes les bones gualitats deis hornea; una
d'elles , el sentir de companyonia i de
jerarquia.
Aquests dies ho vejen: sembla. si setstiu parlar la gent. Que d'un poble encara
ten >tic pueril que drena ahir. era hagi
,aervingut una lid de mejoría d'edat.
Pian esborrat una serie de mires i clan
curullat molts abismes i emplenat esquerdes. Fern história.
I ad està la virtut del gest. Dins
rambient tal: i mef•tic de la desnaturalitzada República alexandrina, un acre
veritable i un poble veritable pesen les
CC/5es al seu no, Toa el que sieui vivent a una banda. i la cometí.; i la
boira amb la van:mesa. a una altra
hunda. Cataluriya ha precipitat el conti g ut republicA que encara resta a la Re-

pnhlica.

Reassend LLATES

El tractat entre Es-

i

panya Holanda
Protesta deis ramaders de
la Cerdanya
Es verifica al teatre del Círcol
Agricola de Puigeerda una Assemblea

Ratnaders de la Comarca de Cerdatu, que estirad molt concorreguda,
amb l'objecte de protestar del Iractat
alias
S'acordaren per smanimitat les se-

anents conclusions:
"Essent la procluecia Petera, i en
zonseuuencia les industries derivades,
rúnica feas de riquesa de les Comarques
dels Pireneus, acardem::
A) Protestar ainb ter:mesa, davant el
envern d'Espanya, que es concedeixi en
el tractat ami), Halanda la rebaixa aranrclaria dels formatges del dit pais.
13) Que significant la dita rebaixa la

ruina total d'aquestes comarques, s'inviti l'Ajuntament de Puigcerdà perque,
d'acord amb el de la Seu d'Urgen. convocan una Asseniblea d'Ajuntaments
Girotta, 14. — Aquest vespre, en afectats a ii que es prenguin els &torda
l'exores de les 7'45. ban arribat els di- que calguin per a la defensa dels nosputare gironins Santaló, alarial i Mas- tres interessos, arriham idhuc, si tal,
dimissiO de tots ells.
cord, ele quals han estat ohjecte d'una a la
1-.1 Requerir del Govern de la Genegran rehuida per yacs del noble gironí.
ralitat
de Catalunya perquè deiensi els
En manifestació s'han trasnadat al local cien l'Esquerra Republicana, sense nostres interessos davant el govern espanyol.
que hi hagi aleut rarlainente. —
DI Demanar que no selament no si-

gran rehaixata els drets aranzelaria dels
intmato..es d'Holanda, sine: adhlic els

Agitador detingut

dels altres nabos_
E) Establir el contingent en els formatr% tenInt per narma lea entrado

Ahir, al Par: de la Ciutadella, horn irles . 1 l any 19.53,
nota que en un grup dels que solen
F/ Requerir a teas els diputas' reformar-sin cada cha hi regnava e:er- presentaras de lea nostres comaetkues
vesctmcia.
pugné cada un d'ells faci tuna opopria
Cli acudiren uns Inane% agetut
sistemática al Parlament espenyol. pan
la brigada social, els quals veieren es presenti a les Carts 13 ratifieaci,; ee•I
un india-S(1u que amasa la paraula
tramar anal Halanda.
Tat • ragona. 11. — Al 3farell grup. Sentiren aire n'expressava en
Ca Que l'Estar espanyol s'estigia mía
'
-- • •
feia ja temps h¡ hnsia con- tomes suolt violetas
ell sena ., reanisettes i institución.: arsna•
tinuals disguste ¡ nudin sties en- ,
¡ de Reneficaneia al Ce114,1111 de larL'orador eigootagi fou detingta
Ire els c n'uljugus Francesc Psnfluir,' de preexció nacional.
agents.
Resulta
isser
josep
qual i Turres, de 35 estiva, i
tera i Vila, de Sal( (Giroleal, amb doseta Torres ¡ Marsä, che 29. En
al :arree
número 111,
I heu iliscuasisi violenta, el 'tul
guau pis.
ha etigegat sis I • ets de ruväl•
El dit indi y idu ta basca estar devol- contra les seva multar, si la fingid ahans del 25 de desembre de
quid ha entisat ferides uf- avías ' - l'any 1932, i aleshores le ros ocupada, No poden' publicar es notes
cites. (11'P sent-la murta, alus cha- arran d'un escorcoll que la policía
parid des trefs. Ha queda' lam- -flema a casa Nevar, una maleta dintre pregades que no vinguin esba greamenl t'eh!. Anal) tosa In - de la qual hi havia vint-i-cine homhes.
ghtetit han ealitt.
n -nimbé ‘ letinguda la seva amiga crites en català i amb
Puilales Leplace.
VH0.010 de llene, on segtieilen .antóina
FI dia ,; sie desembre de rana 1O,33
en gnu, Al n'Input) ti Itim feil ded•elt novament i posat a la timbre o signatura coman"
S p litt trobades per les butxaques di s Poa ir i ó
-frelerSI derSmI rapsules ieits. — C.
dre Pahlie.

milizzainummousimmi

Diveneres, 15 de Juny de 19

LA PUIILIOITAT

Viestat de situaeió ele

l'Ajuntament, presentat
pel Sr. Ferran Boter
PRESSUPOST REFÖS 1932
Creditors, segons referid nominativa (anex ) 35.715.62905
Consigmacions compromeses (anex
......... 49.613.02343
(adjudicados i no adjudicades)
Romanent de consignacions (anex 3)
1.189.02614
PAESSUPOST EXTRAORDINARI EIXAMPLA 1927
Creditors s/. relació nominativa (ante 4'.......17.057,32727
Consignacions compromeses (anex 5)
8.900.03109
(adjudicades i no adjudicades)
Romanent de consignació (anea 6) ...
7.188.271'12
CREDITORS EXPOSICIO INTERNACIONAL
Creditors s/. relació nominativa (anex 7;

23.201.26768

RESULTES EIXAMPLA 1933
Creditors s/. relació nominativa aprovada
en 26-1-34; disminuida dels pagaments de
17.566.21892
PRESSUPOST LIQUIDACIO 1932
Creditors
relació nominativa (anex 8) ...
Creditors Exposició Nacional (anex 9)
Creditors 8/. relació "a redact ar"

5.242.83920
1.859.93802
43.931.293'49

RESULTES 1933
Saldo, basat en la relació nominativa aprovada
en 26-1-34; disminuida pels pagamenls
gener de 1934 i de la suma afectada al
Pressupost de Liquidació

15.770.57811

Total de lee Obligacions ... 197.271.4.1352
COMPTES D'ORDRE
Saldo subjecte a compensació

7.536.22146
205.007.66498

Total

• ••
ESTAT DE SITUACIO DELS RECURSOS FINANCERS
EN PRIMER DE FEBRER DE 1934
PRESSUPOST BEFOS 1932
Recaptació probable per millares (total) ••• •••
Saldo probable per Dècima ¡anual)

6.000.00000
1.000.000.00

RESULTES EIXAMPLA 1933
A

10.935.35267

cobrar en 1-11-34

RESULTES 1933

8.053 6 A'87

CAIXA

7.393.886'30

Saldo en efectiu

33.382.9048 4
COMPTES D'ORDRE
Saldo subjecte a compensació

7.736.22146

...

Total ......11.119.126'30

• ••
RESUM
OBLIGACIONS FINANCERES (en primer fehrer 19331
160.351.09174
Creditors s/. relacions nominatives
28.543.05452
Consignacions compromeses
(adjudicades i no adjudicades)
8.377.29726
Romanente de consignad()
Total ...

197.271.11352

RECURSOS (en primer febrer 1934)
.•• ••• •••
Recaptacions probables
..• ••• ••• •••
Resultes a cobrar
Existencia en efectiu

7.000.00000
16.989.01851
7.393.88630
33.382.90164

Total ..•

• ••
ESTAT DE SITUACIO DE LES OBLIGACIONS FINANCERES PENDENTS D'INMEDIATA »LUCIO, EN 1.er FERRER 1934
PRESSUPOST REFÖS .1932
Creditors e/. relació nominativa ...

15.715.62905

PRESSUPOST EXTRAORDINARI EIXAMPLA 1927
Creditors s/. retad() nominativa
CREDITORS EXPOSICIO INTERNACIONAL
Creditors sl. reta cid nominal iva (an ee

2.057.32127

7)

23.204.267'68

RESULTES EIXAMPLA 1933
Creditors s/. relació n ominativa aprovada
en 26-1-34; disminuida dels pa gament s
••• ••• ••• ••• •••
de gener de 1934 ...

17.566.21892

PRESSUPOST LIQUIDACIO 1932
Creditors 5/. relació nominativa (anee 8) ...
Creditors Exposició Nacional (anee 9)
Creditors s/. relació "a redactar"

5.242.83920
1.859.93802
43.931.29319

RESULTES 1933

6.770.57811
Total

116.351.091'74

LLIIIIIIIA CATALIMA
/
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RONDA DE SANT PERE. 3

Acaba de sortir la segona edició del
utilfssim llibre de PERE BENAVENT

COM HE DE CONSTRUIR
Un volum amb 100 figures entre text
Preu: 4 pessetes
Administrici6 i venda:
LLIBRERIA CATALONI A
3, Ronda de Sant Pere, 3

Mén dels

El'

E
L TEATRE

ELS AUTORS ANTICATALANS
Royo Villanova tenia al sea coatat,
dies passats, en un ban.fuet que dl presidia, els senyers Alvarez Quintero, Jacinto Bettne.Clide. Eduard Marquina... La
!aleta de Mudo:. Jeta tontra Cataltinya
iis sabuda de tothom. Moreno Toreaba
escrit•i un himeie feixista, del mis cunee,tic feixisme espitasen, que és un de:s
ene's aSScnvalens equitulcnts .anticatalans. .4 Barcelona, el dia de restrctia
de la darrera obra del .mcstre Torroba
s'hi eroduiren urt.S 'inmiscuís incidente,
que tothom recorda. Tan mindsculs, que
no haurien influir per a res en
de La chulapona si l'obra hapuis estat
bona. Cene que no ha i.s, ni de ban
tros, a desprat del recknt fantàstic
l'empresa, al cap ü vuinze dies de la
seva estrena ja colgué -reforgar el cartell °in& obres de reftertori cantades
pa tenor Läzaro, ftstivals extraordinares, funcions d'homenatge i tots aquells
aires trucs que el senyor Calvo te sc.: re com a recurs per a fcr suparlabl:s
els fein poral&
Però els autors de La chulapona, que
s'havien onlaminit amb Ferit dgiuelta
carrinclona Luisa-Fernanda i que ja
renio, coll avall dues-centes representacions a Barcelona i una cinquena »tes
per ICS festes majara d'arreu de Calaba/ya, a tarifa especial, han atribuir la
fallida de lea SCVCS ellUSiOnS a les protestes antifoxistes del dia de l'estrena,
i a uns comentarla dalguns periòdics
barcelonins. Entre ells LA PUBLIC1T.4T.
La reeensia qu en el 'lastre darr donaron deis fets fou tau • moderada con,
veridica. Deixarcm per dir una pila de
coses que hauricel empirjorat considerablement lo qüestió. Ens callaron, per
exemple, qiee cop te jer el tele p Cr
(farrera vcgada el solyor Frederic Romere dona un miting rabiosament antecatead; cn pie escel:ari... 1 que l'endei els seus collaboradors
eniprenien el viatge de tornada a Madezd
Per estalviar-5C la mala esiona de piesencjor la matt ifestacib antifei.rista que
aci se celebrava l dio scgiient, drixaat,
pera, escrites uneS caries en les quals
es vessava teta la bilis del coloniizader

defrauda!.
en, aseen
Ara, al cap dun enes i
ens fa a tnanS /01 exemplar del ir 4 maro
del diari Informaciones, de Madrid, del
dia 5 de mata, a les colmen:es del qual
el scuyor Romero, un cop s'ha trovar
a casa uva, s'Iza tret la careta i se'ns
mostra tal com es. El coneixicm prou!
En les relacions que htnn sostingset amb
ell, durara ° falleis anys, anib motiu de
earrecs honoraris que hem fingen a la
"Sociedad de Autores Españoles", de la
' mal ea is el tua.Viin ‚non ifasse
anib Sao de ministre, ho eta el (reguerete:
quan parlare del respecte, la conSiderarió t la SiM Pa lia que li Inereirren
els autors catakers i frs coses de Ceahinya. Cons g atent el frt perque es ven,
que no ens ha sortees la SeVa actitud cl
dia que ha vist fallats uns CONgtes que
per endavant s'havia fet.

Es d'esperar que a partir dad, ¡kilt'«
donara la cara contra els illusos 45e
l'han (regia home de bona fe, predisposat a facilitar la solució del piel
que els autora catalana ¡ene,: ami, la
"Seriedad General de Autores de España-.
Mis anal1 reproduint, intertres,
manifestacions del SColyor Frederic Romera. El/ eccu verant per a un actor
dramatie el fet que hogi de dedicar-se
a cifres adivitats de l'ofici descripto,
Per a puanyar-se la vida , i cris ho Ilen;a a lo caro. co,,: el maxint relret, otitis
seo
daut que ell cobrava
una part del qual eSCIfrça ' les nos/res
no
'lastre
patrionsme
liquidacions. El
ens premier encara estar-hi docord. Per.i
con, que no Sollt mesclis. potser . es a y , ,h ada l'hora que siguen: els autora que
hem de sar taft,tae 'al enéS pur catalantsme les conveniencies persentals, els qui
ens emprenguetti la tasca dimPossibi lilar que per enes !CHIPS se'n duguin els
dinero del /nadie del nostre pais els que
sön confites declarara. l'entre, i i/7‘i
ha per temps. Burs obres un s'imposm
per Ilur valor i t assenyalin una superoció +naif Per damunt de les mes mediocres que nosaltres trochen!,
e • •
Heus ari rarticle de ."Informaci o
-nes"tldiar'EMch,pems
senyes):
margen
de
un
incidmie
tea"Al
tral. — Conocido el piadoso propasito de un grupo de amargados para
enturbiar el éxito de "La chulapona"
en Barcelona, es interesante escuchar
lo que a este respecto hä dicho Federico Romero, uno de lös afortunados
autores de la obra:
_i Qué ha ocurrida en Barcelona:
—Desgraciadamente para mucha
gente que se ha trotado läs manos de
gusto, no ha ocurrido nada desagradable. Si no lo hubiera comprobado
"lado", habría creido en una "gran
reclame" ideada por Luis Calvo, hombre inquieto y de caudalosa imaginacian. Se In explicaré en cuatro palabras. Virgilio y el Dame. camino del
infierno, se detuvieron unos dais en
Barcelona. Soltaron la especie de que
Moreno Torroha era nada menos que
el autor del himne fascista y que
yo era monárquico. Virgilio y el Dante, protagonistas de esta divina comedia que se está representando en
la Espafia teatral, son das linces. En
mi casa se han reído nutchisano del
Dante y de Virgilio. Un papelito que
se publica en Barcelona repitia la especie indigesta; vamos, la regoldó.
para decirlo en buen castellano. Un
autorcete inédito y cojo que hace

vive del teatro, en cierto bar. Aquí
tienes uno, que le arrancó a bofetadas de la boca a uno de los individus un amigo nuestro.
El autor de "La chulapona" exhibe
un trocito de celuloide con dos flautitas del mismo producto y la inscripción: ''Pito reglamento Refala.
— ¿Quieres seguir el relato?
— Con mucho gusto. Yo sabía que
algo se tramaba porque unos amigos
y compañeros de Barcelona, que se
creian obligados a agasajarme, tuvieron especial empeño en que almorzáramos juntos "precisamente" antes
del estreno. Nada me dijeron; pero
ellos lo sabian. El almuerzo, después,
habría parecido un desagravio, y nadie se indispone con nadie.
—Pero formidable escándalo?...
—Nada de escándalo ni formidable. Im único formidable flié el éxito

de "La chulapona". superior a todo;

Coliseum
Darrers dies del doble
programa Paramount

i

Charles anules
Mary Bolaud

El

Cinema

LES ESTRENES

—

"chismes" en "El Diluvio", gran dian
rio barcelonés, ajeno por completo
a las amarguras del autorcete cojo.
insistió en el tema. Y el die del estreno de "La chulapona" fueron al Llegiu cada di;out
Novedades, atestado de nuestro buen
público, doce e catorce individuos, armados de unos pitos, que se repartieron por determinada persona que 11111111111111911011110111111111111111111111111111111111110

Festa de Germallor d'Orfeolls

El raso del ocaso

Un marido
en apuros

LES ESTRENE

Palau de la Música Catalana

Harem anunciat l'Orfeó Sallenti el
propasa de visitar Barcelona per tal de
donar-hi un concert, els Origons de la
nostra ciutat que en ocasions diverses
han estat a Sallent volgueren organitzar una festa de germaitor, i per tal de
rebre solemnement ragrupacbi sallentina
es retiraren al Palau de la Música Catalana l'Orfeó de Sants i l'Orfeó Montserrat. de Gracia.
bellissima comedia de
El concert fou començat per l'Orfei,
Saliente q ue despres de donar una exl'oest
auisida cemposicia de Lluis af elillet
titularla "Cant de la bandera'', interpreta diverses cançons popular; catalanes, harmonitzacions de Centelle; Ribú, Mas i Serracant i Sancho Marraco; les composicions de Jaunequin "Al
joliu bosc" i "Ocellada -; la mueressan obra "Les campanes de Nadal", de
Comes, masía valencia del segle XVII;
els cors de Pérez Moya "L'iniant i
"Sursum l" i un fragment
la mere"
Estacions", de
de l'Oratori "Les
Haydn.
L'Orfeó Sallentí ja salada fet coneixer ternps carera al piablic barccloni,
hom recorda l'èxit que obtingué. La
disciplina d'aquesta rnassa coral, que el
sen mestre Mossèn J. Rotelles ha organitzat amb un rar encert; la bona
emissió de les neus, el refinament dels
matisos, el to intelaigent i de cosa selecta que p ierde tata ractuacia de l'Orfeó Sallenti havien causat abans una
gran impressió, i desvetllaren també
aquesta vegada una admirada i un entusiasme ben frailes i unánimes. Cada
interpretada, fou rebuda anib una ovaEl gran espectacle que US ció calorosa, i el mestre Potelles, els
soliste; senyoretes Planes i Travesset,
farà fruir
/len Sabatés i senyors Rosés, Moreno
i Tort. i tots els cantaires de la notable entitat sallentina foren continuaruent íestejats areb les mes cordials deDilluns estrena de
mostracions d'afecte, produides també
en el moment que l'Orfeó de Sants feu
ofrena d'una Ilaeada catalana a l 'Orfeó Sallenti.

los que hemos alcanzado en Barcelona, donde el público nos quiere, por
lo que siempre le guardaremos eterna
gratitud. Se sepitieron los mismos números que en Madrid entre ovaciones clamorosas, se aplaudieron tres
escenas habladas, salirnos a escena en
cada acto seis u ocho veces — y no
hubo Mil s que una interrupción durante el segundo acto, cuando vieron
los "antifascistas de nuestra recaudación" que la obra se iba a las nubes.
El público en masa de todas las localidades se puso en pie, sin excluir
a las señoras, que asistían en gran
número, tributándonos la ovación
más emocionante que autor alguno
haya podido escuchar: A Torroba,
que desmintió la especie insidiosa, no
le dejaron hablar... los que aplaudían,
conto diciendo com sus palmadas:
"No se moleste, maestro".
—Y ¿después?
Después, nada. Unas gentiles palabras del presidente de la Generalidad
asegurándonos que lo ocurrido no se
repetiría porque las autoridades ampararían nuestro derecho, ya que el
dia anterior les cogió desprevenidas
el incidente, por lo mismo que no respondía a un movimiento politico, sino
a menudas pasioncillae de autorcetes
cojos, cantantes mudos y eineresarias
sin caballo blanco: una amplia y sa- Una comedia formidable
tisfactoria explicacian del propio "DiDos asos de la rialla
luvio - , cuyos directores participaron
de nuestra indignacian, diciéndonos,
sin ambages ni rodeos, quién era el
cojitranco envidioso e impotente;
gran crítica de la prensa barcelonesa,
a la que estamos sumamente reconocidos; teatro atestado en todas las
representaciones. y, como nota agradable, por q ue siempre es bueno saber con quién trata uno, cierta divagacian es,-rita rn LA PUBLICITAT
por un "amigo" y a cornpafiero a mío,
el autor Avelino Artis, intentando
complicar las Cosas citando ya tode
habia pasado. FI hombre no ha tenido t'en°. le ha ocurrido lo que
"Casa Internacional"
can sus comedias. que le tienen atenido a un eueldecitn en el diaria. don- Coltseum
Paramount
de lo 505tiliea bajo un seudanimo
l'ilm titriqif fea. hfiened Sutherland i
vergonzante.
—¿Y a e s o le llamas nota agrada- ene& cl seqüent repartinfeell: Toonmy
Nash, Stuart Erzein; Carel Forieseue,
ble?
—Naturalmente. Cuando tn crees Sor: ataraza: Peggy llopkins Joyce,
alte vas a encontrarte con un hom- Pcg av Hopkins Joyee: Professor
rields: Doctor Rices, George
bre, preparas la mano para estrechar
Bela
la suya. Cuando sabes, en cambio, Entena; Nurse All, - n, Gracie Allen;
q ue vas a dar con un eapito, alzas Lage,;, i delires.
la bata para aplastarla con la mela.
Ilem de començar per dir, parlant
;Tendría- gracia que alargases la mad'aquest film. que tic, entenem com ha
no y te babeara en ella el sapitol
estat
presentat quan es pot dir que la
—En resumen, que e5táis satisfetemporada estä acabada, i nn al cochos.
—Satisfechisimos. Mucho tenemos mençament (mate anib unapropaganda
t ett tot el
nue acradecer de siempre al público adequada, podria esser aprecia
objecte duna represa
de Barcelona. pero nunca pudiéramos n'a valor i esser
en el termas de les represes Ara no sosospechar que fuera tan adicto a noslament llama passat desapercebut, sinó
otros. ;Vira Barcelona, chico!"
per dues
que la represa es farä
ca: 'ii' er ésser massa tacant a l'estrena i per no altar precedida de cap
mena de propaganda durant el temps
d'aquella. Tata'. un bon film perdut.
lata bon film: un han film camic
"Las chicas del en el qual els trucs ¡ les ironies s'acumulen a tin ritme trepidant . No poden/
ring", de F. L. Campua da. que Mima argument. ja que aquest
i S. Adam, amb música de resulta tan erim q ue no serveix mes
que per aguantar les incidancies i els
Faixà i Mollä
episndis. En re s urta es tracta d'un aines
que
ha deseaban un aparen de televisia
l.a rama revista es, si fa na fa, con?
que es disputen representant s de diver•
totes les del mateix genere que ens serses
comparraies.
que e, reint oixen en un
veixen els autor, madrilellys. FI, qualintel que porta per nom el titol del
dres mes o menys sum pteosas hi alterfilm. Di ha, encara, un milianari etanen amb dielees eencralment me , : pibriae, Ve. ta Vicias, que vi ai la a lord
cants que emainensca• Tet plreat, un
d'un autagir. i el set: pis ia marcat
pretext per a la desfilada de nus ainh mas ferits que causen bes seves ampominimes falles de parra n dr parran
lles Hales. Despees lii ha el repre s ende seda. En aisl, cansisteix en realitat tot
tant arteria que sempre te malalties
lanteres d'aquesta revista, rom d'altres
infantil,.
revistes semi-latir s . que fan pensar en la
Ve, despré5, Pegey Hopkins. Joyfe,
era,, penaria dimaginacia i d'enginv que
amh el set/ prora riont i amb la seva
In ha al pals. Sartnsament. les noies hofama de volee casar-se atab miliona/armes ahunien i. cucan que no anaris per tots els Majan,. i t at el refeven tetes sentpre nvalt a l'hora. s e,ttpre.
rent a ella és d'un rinkille ni
naturalment. feien banic. Una música que
ha tina inferniera dama imbecilitat posi porta pingues novetats sempre ale(tríen .' dir tinica; fit marit g rat e5r . n Ple
gre. picada i Ileneera. hei acabava d'a- el fa Bela ifigosi. el farnAs varnpir; % in
nimar.
gerent de l'hotel. al qual constantment
El públir a p laudí. sohretne con, ets
fan caure el taeler de les /leas td .ade hiel. Lema Pi,iillss i la bailarina 1,aqUe , t tritc, se n'hauria rngut treure
bel Hernandez. Tantlei cal sien/afilar
partit extraordinarit i alguns números
aixa cm a cosa a rart de la revisde revista i. en l'aparell ib, teledsia
ta — que .alady. hi °Me un axit per- 'veirm sentina Palay Vence, el qual.
i
sonal.
en ¿'ser interromput en la seva caneó.
Un hallahle que nrodni. per camba. enntesta que li dein/in acabar el m'enero.
rucia dels color, deis t'e'tas. ulla ban- i una revista naval centra la qua l tira
dera mnna rquica. rumore unes nuantes
el milionari enihriac 1 enfonsa lin cita
eitilades. Els autors , en acabar. van da- rassat. Tot
el film és in) seguit de truca.
nar tota mena d'excuses. L'abra hada malts d'el!, derivara; d'altres coneguts.
-'tat a ssa i eda sense vestits. etc., etc. En
i daltre5 de nents . otte Ii donen. en ranfi. heim fati une mica de míting rerm. a/tu. un aire de numero
de rIMV1 1 5 llave
laica ; al final Mala sabia 5 ; aa. i !ligar per 1M arma/era.
amh
plandia l'obra n la Pepahlica. —
ta m/s intencie que els nítmeros
sohretot, amh tina cnntinuitat
rents
me- evita la fatiga de le , venreses.
tenrii, eme s'observa en els inírneros de
— vista o de ci-c en mancatabi la Mar-1, ntre porta d'una 'caja a l'altra.
En fi, un film delicias.
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Espectacles

Palau de Belles Arts
BANDA MUNICIPAL
Els concerts sinifónies populars que
la Banda Municipal densa. a. Belles Art.;
continuen reunan el ptiblic nomhrús i
entusiasta que segueix atentament robra de divulgació de la bona música que
realitza l'entitat esmentada, sota la direacia del mestre J. Lamote de Grignon.
En el penúltim dels concerts celebrats
prengué part la pianista senyoreta Carme Mus/nos, que interrretä el "Concertn" en mi bem o l!, de Mozart. per a piano i orquestra. La jove artista executá
amb inelt fina expressió la dificil part
de snlista d'aquesta abra, i escoltä una
!larga ovada del palie.
En el programa del concert següent
destacava una obra l'execució de la qual
tIll esperada amb especial inters r la
"Suite empordanesa", de Garreta. transcrita pel mestre Ricard Lamote de Grignnn, sotsdirectnr de la Banda Municipal. El treball d'adaptada d'aquesta
voluminosa partitura al conjunt d'instruments de vent és un treball de proporciares impressionants que representa un
niagnific homenatge del jove mestre a
l'enyorat compositor empordanès.
transcripció és una meravella per le
minuciositat i precisa', anih que els timbres i el; matisos de sonoritat san aconseguits, i el conjunt d'aquest trehall revela un magistral &mitin deis recursos
que l'orquestra de vent viereis i un
gust i un refinament que ja amb altres
randuccions ens ha fet admirar Ricard
Lamote de Grienon. L'execticia d'anueste obra, dirigida per rautnr de la transcripció, fnu perfecta. i el públic rovacione amb gran entusiasme.
Completaven aquests programes la
cinquena simfania de Dvorak, aita "Del
nou retan": les "Eestes . romanes".
Respighi". la Suite de concert de la
eataadia lírica "Don Lucas del Cigarral". de Vives: "F.spatadantza".
l'Apera "Atnaia". de Guiada i diversos
daalbanir. obres
fragments
que (oren tOte5 superbament executades.
sota la direccia del mestre Talit La-

Histenia de la tectuca
cinematogràfica
A ERANÇA
Les recerques originals sobre el r . gistre fotógráfir del so les constiiu,,,xen quasi ti/cante/u a Franca els trelaaas
els laboratoris de la caaa
empresos
1iatimont.
e dirigeixen el; etieumcis
(latieseis
i Paulen.
Danaren aomene en io2o.
II procediment de densitat consiaut
l'oscilliagraf de Blondea GatimortPetersen i Paulen s'usa aria eneara.
Aviat tindretu ocasió d'ocupar-nos me,
ampliament d'aquest sistema.

CINEMA AMATEUR
DUES SESSIONS

rutiLiQui:s

Després de l'ópera, la comedia i la
re/isla menrava encara una actuacia
pública d'un altre caire artista: no
mema important: el cinema amateur.
Aquesta manifestada artística :adra
Ilac al cinema Kursaal les nits dels Mes
¡ 21 del corrent, ami) la projeacia
d'un programa de Bines escenas pel
prepi jurat del III Condes Catale de
l • Menla amateur, que atalb tant d'èxit
acaba de celebrar-se al Centre Excursionista de Cataltinya. Fit aquestrs srssians prelrem veure el millar dels nostres amateurs i tambe d'altres estram
gr i s qué han Sres part en aquest Concurs.
Les invitaeions poden demanar-se al
Centre E. de C. (Paradis, in) i a les
A. FERRAN cases de senda de Fotografia i cinema.

A la darrera part del programa ta
quatre Orfeons reunits al Palau ajuma ,
ren els seus cantaires, que formarte
un conjunt de mis de sis-cents exeo,
tants. Abans de comenear l'execució a
les obres que canstituien el prograr,.
d'aquesta part, el mestre Lluís Milat
com a president de la Germanor cra,.
feons de Catalunya , lliuri a l'Ora¡
Montserrat, de Gracia, una semen
oferta pels Orfeons que constitueix._
• Gertnanor. El mestre afilies adra
eá als cantaires un magnífic parlam0.
pie de fe patriòtica i de vibrante ea
hortacions. El cant és un Ilengesta
excels, digué rillustre director de l'Or,
fea Calais ; poble que canta i canta la
amb aquell afany de venta), d'amor i
bellesa que fan teta la noblesa de a
humanitat, aquest poble és un poble
que porta el progrés en les seves entra
nyes, per a complir els alts denles ea
la Providencia li imposa.
Una !larga ovació corona els dama/
mots del mestre Millet, i seguidamee
bou représ el concert. L'efecte dei cm.
junt nombrosissim fou d'una grandioe
tat magnifica. El mestre Millet
e! ''Cant a la senyera": el mestre PiTez Moya les seves composicions "al
galant desdenyat" i "Bella compara/ala
el mestre Potelles dirigi el responsai
de Victòria "Caligaverunt °culi meia¡
el mesure afillet. per acabar, el Crea
de la missa "Papa Marcel'', de Paae
trina. i "Els segadors"..
Flora no oblidarä, verament. latne
• desvetllada per aquesta part del cce,
cert, que amb la unió de tants cante.
res olerla un eloqüent simbolisme. la
ovacions de l'auditori foren in/presea.
nants, i tots assistents a la ba'
leste sortiren del Palau íntima
commoguts.
Es bo que es repeteixin sovint feil
com aquesta que donen un alt exente
de virtuts que més que mai cal herre
natjar i fomentar.
mote de Grignon. ene arte eh sti
collaboradors esecata r-eetides vadea
del públic.
B. S

NOTICIARI
Homenatge al mestre Pau Cases.

El gran Concert al Palau NacionalEl &ayas començara la venda de
calitatS per al gran concert d'hotne
natge al mestre Pau Casals, que teclea cfcene diumenge, a la nit, al Pa
lau Nacional.
Hi ha una expectació enorme pr
anuest cancere molt mes en anca
ciar-se que el mestre Casal s , con a
retnerciament per l'homenatge
Barcelona li tributa, fara sentir d
3eu violoncel subline per a la Mur/
Pretacia dc les obres que oportuno
ment seran anunciades.
Festival Infantil.— Hon rebut ti
programa dun simpàtic festival afantil ente se celebrara el proper die
menge. a la tarda. al Casal Naciste
laaa. Alegria, 25. organitzat pel Cola.
g i Barceloneta. amb la collaborial
del mestre compositor Eont-Palreerea
i rescrMtera senyoreta Maria del Cae
tile Nicolau.

A remarcar la part musical de
mentat programa, on sanclouen, ulte

les més escollides cançons
Narcisa Freixes, les darreres ere
dueeions del vapular mestre Font-P i
-niarol.quem,tdncrha
rial el cultiu daquesta modalitat
e
musical.
Entre
altree
figuren
rart
el programa, les segiients cantera
l,a canzO
"E.1 bon caçador.
nastoret", "Porta la Rufa" i "1E11
de

originals de l'esmentat
positer.
De mes a m/s. la senyoreta 1,
Carme Nicolau , di55ertarà sobre: "./..3
infants i la música". Des/teto
axit a aqusts entusiastes organite
dors.

Peter Lorre ha marxat
a Hollywood
L'exaellent intèrpret del film de
Lang a M" ("El vampir de Dus/,'
don"), &Tres duna ilarga estada'
París sense que cap productor hagi
gut la intellIgencia cremprar-lo.
cament el vcierent en "14 juliol","
Rene Clair, en un paper secundan,
mareat cap a America arnb un centra
te per a cine anys que ha signat
la "Columbia Pictures". Aquesta e
mana rodará, no obstant, un film
Londres per la "Gaumant-British-;
pres a liollywoad començarà la St.
1arrera en un Blill de Frank Capta.°
realitzador de "Datna per tan dia ,
estrcnat aca encara, i que guama el
/ni de la millar direccia cinentathç
fica de 1933. "Laaily Miura'', que aniß

ment orgaintra un concurs, ha elb,
cal Peter acere a segon, per cert
malt lhiny de Charles Laughton.
és el guanyador.
Ens ve a la inemaria una articee
que mativä la seca expulsia
nya. El Dr. Goehhels era un admires
de Peter Lame; un din ele visita
uns estudis en els quals precisa
treballava aquest actor, inanifestä
setas desigs de saludar-lo personahaa
algn, me), assabentat de les intena
del I ninistre 'M'era, es derti presta a
seguit d'assabentar-lo que Peter Lat
no és alemany, es juma de cap a n
No cal dir que Goebbels no el sal
i que ami) la mejor rapidesa e5
tä (5 a invitar-lo a qui abandonis
manya.

LA puutormr _
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AL
Autoritzar el tancament del Parc ele
Montjulc dieesbte, dia 16, al vtspre,
amb motín de la revetlla que celebra
la Eire de Mostres de Barcelona, f diumenge, dia 24, äl mata antb motiu de
l'arribada dels corredor, de la Volta
Ciclista a Catalunya.
Visites a l'alealde.—L'alc.alde,
senyor Caries Pi i Sunyer, va rebre altir. entre altrea, les viSites
següents:
•
Mr. Cdtlt de Ruttkay, Gomita
executiu de la Federació de Municipis Catalana; diputat senyur
:Marjal; Cornissió inspectora de
l'Ulicina de Conoced() Obrera;
senyor Rafel Barros i Merino,
professor de l'Escota d'Arta i
°Deis Artistics de La Coruña, el
qual li ha trames una carta de
salulació del senyor alcalde de
La Corneta.

•n••n•n••••••nnnn•••n••yee•n•••••••••••••nn•••n

Servei Meteorològic
de Catalunya

el presente se anuncia la venta en pila:ice subasta por primera vez y termisto de veinte días de los siguientes
bienes:
Toda aquella porción dé terreno edifictale con des cesas, une de ellas ya
terminada y la otra en construcción,
situadas en la barriada de San Andrés
de Peicclat de es ta ciudad con frente
a dos calles en proyecto de ocho metros de ancho cada una de ellas, dennminadas de Finestrellas y Florida y se.
Saladas con lat letras I i H en el plano
de urbanización del inmueble de que
procede el referido terreno; ocupa una
superficie aproximada de 345 metros
sio decimetros equivalentes a 1448 pan.
;mis, comprende los solares números 29,
30, 53 y 36 del mencionado plano y linda tomando como frente principal el
que da a la proyectada calle letra I, por
su frente Este con la referida calle, por
la derecha entrando Norte, parte con
Don Gabriel Pascual y parte con Doña
Teresa Bas; por detrás Geste, cut la
calle en proyecto letra 1-i; y par la
izquierda Sud con Don José Borras,
inscrita en el Registro de la Propiedad
de Oriente de esta ciudad, al folio 17o
tonto 1165, archivo libro 112 de la sección 7, finca número 466a inscripción
primera.
Valorado en la cantidad de veinticinco mil pesetas.
El remate tendrá lugar el día diez y
seis de julio próximo a las doce horas
en la Sala audiencia de este Juzgado,
sito en el Palacio de Justicia, Salón de
Fermin Galán, bajo las condiciones siguientes:
Primera: No se admitirá postura
que no cubra las das terceras partes
de valoración.
Segunda: Para tomar parte en la
subasta deberán los licitadores consignar previamente en la Caja General ne
Depósitos de esta Provincia una cantidad igual, por lo menos, al diez pos
ciento eiecti y o del valor de los bienes,
sin cuyo requisito no serán admitidos.
Tercera: Lee gastos de subasta y pago de derechos a la Hacienda vendrán
a cargo del rematante.
Los autos y la certificaci g n del registro están de manifiesto en la Secretaria. debiendo advertirse a los licitadores que se entenderá que aceptan couno bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes si los hubiere al crédito del
actor, continuarán subsistentes entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos sin destinarse a su extincien el precio del remate.
Barcelona, des de junio de mil novecientos treinta y cuatro.

La Mari l'Aire

Obertura de concurs per a l'adqui411/111111191. IITINOSPEEICI
sició de graveta de mar per engraviSEMAFOR DE MONTJUIC aMb cärrega ..gettOral, Cap a Se.
D'EUROPA A LIS 7 DORES OIL DIE
llar
les esplanades del cementiri del
lief; el "Cala Gasten". arub chr.
1 4 DE JUNY DI 1934
Coi/sellarla de Governaoló. —
Observaciones metoorolbglaues: vega general, cap a Ganclia;
Ahir al migdia el conseller in- sud-oest.
Ni
ha
bala«
prouslon•
a
la
mar
Designar els consellers-regidors seA sol ixont cent al S. fluir, cercle -Salinera", /mil, carrega general,
ten de Governaciú, senyor Den~tiro I • ratläntlo nord, gua pronyors Hurtado i \r eineis perquè forduelion mal imito ala Paltos Eaboirós; al migdia $. $. O. freSe, cap a Lartagena.
cas, va manifestar als periudis- min
la mesa encarreggcla d'obzir el,
endlnatm, a In lun Eirltiniquos i
cel amb stratuts i horittons clara,
al nora do Frenes, on la nobuloanat
tes que tot i la gentada enorme plecs i fer l'adjudicació provisional
ea general I el registren alguno
i a sol ponent S. O. també fresc,
que hacia acudit a l'eatacio a de les obres urgente que cel reaiitzer
pitidos.
MOVIMENT D'AVIONS
mer marejadeta del 5 0, i
Des de la PonInaula Ibärlet
rebre els parlamentaria eatalans a liscorxador.
• t'Europa central parslatela el recercle queda coberl.
Aprovar el fan del Tribunal designo es produi ni un sol incident.
glm do bon tomos, amb nat 'eta
Baròmetre, 7a5'3.
Termöpensiona I temperaturas altas.
ANIR
Digné que la D'engullida', era nar per proveir una vacant de bompreferent en la forma reglamenmetre, 235.
absoluta a tot Catalunya
Catalunya, i que ber
Aerbdrom de l'Alr France. —
taria.
11.4TAT DM. TEEIPS
les vagues pendents es
Moviment de valsella a posta Procedente de Tolosa , a les 6'2(
Autoritzar el conseller-regidor de
A EATALUNP4. A 1.11 WUST
dellacen nunnalment.
de sol. — Demoren a l'E, dus arriba l'avió arub corren , mena
Circulació i Policia urbana Parqué
El tonos 6a bo I NI redlotrenalReferent als actas que tenia disposi que siguin immediatarnent rebergantins goleta C/1111 Vil rf en derits j senae passatgers.
guna ndvola tenlo Importancia e 1 •5
comarques ~donares I col temple.
anunciats la Lliga Catalana a tirats aquells anuncie de drap o de
pupa,
un
gatea
un
hergantl
Procedente
de
alarsella.
a
les
tement seré a l'Interior del palo.
Barcelona i a fina, disuä que. paper que, pel ecu estar de conservaEls venta adn flulzos 1 variables,
goleta italians que cenen de la 7'16 arriba l'avió amb corren
lea temperaturas tendolzon e augd'acord ainb el Govern de la Os- vid, tamany• o situació, vulnerin les
soll de tura. Pel S. un pailebot mercaderies 1 sense passatgers.
mentar.
Ordenances
Municipals,
i
acordar
que
neralitat, havien estat autoritEn le. el
El Patronat de l'Habltscles. —
a mator de tres pele que passe
24 flores es reProcedent de Casablanca, a les
Ca considera' anuncia de liquidacions
gistren
rulaate
1
tempeateo
•
le
pleats tots els que se celebrin
Ilecant, 1 uit 5. U. dos padebots, 12'22 arriba l'act() amb correu,
na de Ele 1 a les Cullleeles, havent- s e
simulades eis que portin mes de tres L'alcalde, senyor Carlee Pi 1 SuBarcelona, i àdhuc hacia orde- mesos de permanancia.
escollit 11 Millo d• puje per metro
nyer, va aesistir a la reunió de
una aolela i dos bergantins go- mercaderies i 4 passatgers.
quadrat • Sant Julia de Vilatorta.
nat als censors que deixeas¡n Denegació de permisos d'obres par- la Junta del Patronat de l'Haleta que van de bolina. un palA les 1'2'29 earti Yació cap a
(Les observen:tono um temps •
passar integres els discursos, ticulars, imposició de penyores per
lebut a motor de tres pals que Tolosa ene corren, Mercaderiei
eareeiona, a les set, van • la eapsempre i quan no 5'111 facin manca de permis i incompliment d'aere
to,ri
i
tres que can s'er g la
eslora e. la primera CaLPItlad
1 passatger.
Dles de rebre. — El conseller
cords municipal; i ordres d'enderroc
afirmacions greus.
mateixa (brevete); de vela Ilatine
A les 1227 sortf l'avió cap
Referent ale que estaven anuo- imniediat de construccions que cons- delegat del di,,Ariete según, setres falutxos vera diVPI'SPS
Marsella amb corren, rnereade..:
un perill pel sen estat
nyo? Rossell i Montaner, prengué ial de la Generalitat de Cafaluma nú
ciats fora de Barcelona, no han titueixen
,..lops 1 ttiI rarl a aqueat port,
ruma.
ries j a passatgers.
possessió del seu carrec ahatis- mero lea, de fecha 24 de mayo prexi
estat autoritzats degut a que
N'elida de petites parcelles, adquisi.
A lAs 716 borli laciO cap e
pels nobles hi hacia molla efer- ció d'altre 5 i expedients d'expropia- d'altir ial malf, i fa avinent al pú- lo pasado, y en el Diario LA PUBLI
Casablanca amb corren, mercaMOVIMENT DEI PORT
vescencia. j amb l'objecte, per ció de finques afectades per la urba- lale que rebra els visitants cada LITAT número 18.64n, de fecha rg d
deries i sense passatgers.
diyendres, de les 12 a les 13 ho- dicho Ines, se celebrará en el local au
tant, d'evitar alteracions d'ordre nització de diferents carrers.
Vaixells entraba. — De Trieste
.Adjudicació de la subliasta celebra- pee, al S4'1.1 dorifiiitlr de la Conse- diencia del referido Juzgado el di
Aeròdrom de l'AerenAutica Na.
públic.
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de julio próximo a la misma hora
i eiscales, amb 2i passatgers pui val. ---- Procedent d'Estutgard,
da per a l'enderroc d'una casa aferra- lleria, correr fle Calabria, núme* Al vespre els digne que da per l'obertura de la Gran Via ro iii, baixos.
lo que se hace público para el coneci
aquebt por( i 2 de transit i tunal arnb eecales a Ginebra ¡ Marmiento de las personan que deseen to
s' havien declarat en vaga els Bernal Metge.
carrega general i de tratisit, el sella, a les 1 7'5 5 arribà
Notes le preus. — A les ofici- mar parte en dicha subasta.
obrers del ram de transports de
Adjudicacia, en merits del coneurs
¡noten Ralla "Puceini", del se- "ROHRBACH D-1727' amb
Barcelona, 14 de junio de 5o34.
Eabadell, j que, per la seca part, celebrat, de les obres d'arranjament nes de Colindes Escolars, atinanyor E. Carandini; de Roses, ainb veu , mercaderies i t passat gen.
El Secretario
des al Pelan de Betlee Arte, des
en combinació amb l'alcalde, ha- del carrer de Vilanova.
carrega
general, el vaixell espaTOMAS RIERA Y SANS
Procedant de Madrid, a les 12
Resolució de consultes sobre els del dia 18 al 23 del corrent, de
cien pres les mesures necessaries
nyol “Ampurdan", de la senyora arriba l'avió "FOKKER 11 ECa fi que no manquin verdures, iimits de la zona general d'edificacie les deu del mati a la una de la
Vidua
de
C.
Martorell;
d'Algea n extrem oest del serme municipal,
PPA" amb correu, mereaderieS
EDICTO
fruites 1 altres alimente als mer- aclarint en aquest pum les Ordenan- tarda, s'hi adinetran notes de
ciras i es-cales, amb 6 9 pa s sat- i 7 passatgers.
neue per al subministrament i
gals d'aquella població.
Par el presente en virtud de provigers i carrega general, el visuell
ces Municipals relatives a la coasA les 710 serti Pació "ROERinsludlació de deu aparells exlin- delicia del Sr. Juez de primera insLa part social i de reivindica- trucció.
"Manía lb.", del senyor Fill de BACH D-17.15" cap a Estutgard,
rió—digué—correspon al C0/1.Sfli.
Destinar un crèdit per als serveis tors d'ineendie a la Col h nia Es- tancia numero veinte de esta Capital
Rd111011 A. Ramos; de Newcastle,
Per de Treball, el qual ja hi in- de nova rottilació de carrers i place:. colar Permanent de Can Puig en providencia dictada en b <ha de huy
amb carbó, el vaixell nomine amb escales a Marbella I Gineen los autos promovidos por el Procubra, arnb corren, mercaderies
terca. per be que l'alcalde, en a Fohjecte d'iniciar la nava rotulació. (La Rabassada').
"Oreathope; de Hornbai, Port- 10 passatgers.
rador Don Federico Abarrategui
donar-li la noticia de la vaga
Sudan, Port-Said i Maraella, amb
i tambre del Banco Hipotecario de Espa
A les 930 sortf 'FOXcomunica aixf mateix que concarrega general i de trànsit i
fia contra don Joaquín Lonella y Josa,
REO 10 ECaAalA" cap a Madrid
fiaca que s arribaria a una sosobre secuestro y posesión interina de
amh 101 passatgers de transil, amb corren. mercaderies i 8 paslució immediata.
una finca hipotecada es garantía de
el vaixell angles "Castalia", tots
satgers.
un prestamo de setenta y siete mil quiUn periodista Ii pregunta si
das de l'Agencia Marítima Wille;
nientas pesetas de principal intereses y
amb rnotiu d'apesta vaga , i a
Base Aeronaval. — Procedent
de Génova, amb carrega general
eollicita
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dies.
La
pena
que
el
fiscustas
:e
saca
a
la
venta
por
primera
conseqüència d'algunes amena- CAUSES VISTES AHIR
i de trànsit, el vaixell noruec de Roma .i, Marsella, a les 1255
cal,
el
qual
considera
els
fets
com
a
vez
en
pública
subasta
la
siguiente
ces, s'havien pres precaucione.
-"San Miguel", dels senyors Ta- arriba l'hidroavió italiä "I-VAFINCA. — En Barcelona. — Casa
A la Secció Primera es veté una robatori irustrat amb violencia, !S la
El senyor Dencas manifestà
lavera j Filie; de Palma, amb LE" amb correu, mercaderies i
de cinc anys de presó i a indeinnitzaciO núniero 170 de la calle de Vallespir,
causa
per
furt
contra
Teresa
Trios,
que s'havien adoptat algunes
mercaderies ¡ 113 pas- 3 passatgers.
corresponent.
que consta de planta entresuelo, baja,
mesures de prudencia; no perque acusada que fent de minyona en una
Quant a la tinença illicita d'arma, per principal, primera, segunda, tercera,
salgere, el motor corren "Ciudad
casa. s'apodera d'un rellotge de polEl
Secretario
fossin necessäries de moment. sera i una unça dur. El fiscal oolli- estar compresa en l'indult, no demana cuarta y otra en el terrado o sea en
JOSE hl. GUARDIOLA de Palma"; de València, amb
De tetes maneres—acaba dient— cita que li fos aplicada la pena d'un cap pena.
total de echte plantas, ocupa una supercorren, mereaderiee i 185 pasmetros
cuadrados
equi248
.
17
ficie
de
estic decida a mantenir l'ordre any de presó i 20 0 pessetes de multa.
safgers, el motor correu "Ciudad
* Per al dia 19 del corrent i pel valentes a 3.19771 pies cuadrados de
EDICTO
arribant fins al darrer
de Valencia", tots dos de la ComA les seccione Segona i Tercera Tribunal d'urgència es veurà la causa
NOU CURS DE CATALA
extrem. i mes en les circumetän- se* suspengueren els jurats que esta- per actes de sabotatge contra Josep los cuales lo edificado en entresuelo o
En virtud de providencia dictada pot
A "PALESTRA"
sótano comprende 151,5o metros cua- e; senior Juez de primera instancia nú- panyia Transmediterrisnia;
Plans.
jceep
Moix,
Angel
Aso
i
Jaume
cies actuals.
ven assenyalats.
Bilbao, I escales, amb carrega
drados
y
el
resto
se
deStina
a
patio
o
mero nueve de esta Capital, en autos general i de trensit, el caixell
lila, acusats d'haver penetrat als laDintre la stgona quinzena daque,i
* A la Sudó Quarta, i a porta tiere d'En Pere Siscart, de Sabadell. i testero. Linda al frente Oeste, can la que sigue el Banco Hipotecario de Estancada, es veie una causa per avorta- dbaver-hi comes danys per valor d'u- calle de Vallespir en una extensión li- paña, contra D. Carlos Gascona Nadal, -Cabo Esparter, del senyor Fill mes començarà a **Palestra - un Cllrs
COMISSARIA GENERAL
ment contra Pre5entació Garcia. Fou nes set mil pessetes. El fiscal, en les nea de nueve metros, por la izquierda sobre secuestro, se saca a la venta en de Rórntil Bosch; de GaritO, ami/ de catali elentental. La durada será
absolta pel Tribunal, després dhaver seves conclusions demana per a cada entrando N or t e cue o lado mide Publica y tercera subasta, por término carbó mineral, el vaixell noruee, de 25 lliçons, que es donaran Cada diD'ORDRE PUBLIC
dictat el juras un veredicte d'inculpa- un deis processats la pena de dos anys 27 te metros, por la izquierda en- de quince dias y sin sujecinn a tipo, la "Falta 3"; de Ceuta i escales, arnb marts i dijous. de dos quarts de vira
a dos quarts de nou del vespre. ¡ an:bilitat.
carrega general ¡ trànsit, el ran a cartee del professor Jaunte
i un dia de pres6. La defensa, a arre u trando can finca de Don Prudencio finca siguiente:
El comissarj general d'Ordre
UNA CASA va totalmente construí- vaixell espanyol "Atlante", de la AM/a. La matricula val dotze pessedel lletrat senyor Padulles, demana l'ab- C.-bo; por la derecha Sur que es una
Públic, senyor Cola va dir ahir
linea de 27 .60 metros ron terreno de da en la Ciudad. de Barcelona, barrio
;olució.
tes per tot el curs: el socis de "Paals periodistes que hacia rebut
VARIA
las Sras. Doña Juana Zabaleta y De. de Sarria y su Paseo llamado de Bo- Cia. Transtnediterränia.
lestra" mames en pagaran sis. Per a
la visita del director i de l'admi* La policia va posee ahir a dispo- ha Luisa Nanot, i y por el fendo Este inicua, antes del Obispo Nlorgades, y
Vols.—De Palma , amb earrega matricules, a la secretaria de "PulesNovament a la secretaria de l'Au- sició del Jutjat de guardia Guillern Ca- en una linea cuya longitud no consta
nistrador de "El Correo Catadiencia slan acabat els diners desti- bot ¡ Borràs i Maria Parminio, per lis- crin finca propia de Don José Llovet con mayor antigitedad de Bananera. general , Pi pailebot "Estela"; de tra - (Corts Catalanes. 592, pral 1. de
län", els quals li parlaren de la nats al pagament dels jurats que funcorrespondiéndole en el el número se- Propiano, azul/ carleó, el bergantf dotze a dues i de set a nou.
ver-se inso:entat contra els agente de Catili.
Suspensia, del dit diari i li. de- cionaven a ice diverses Salee..
tenta y cinco. Consta de s.'ítanos en par- II aliä "N'inicio'.
l'autoritat, el primer al carrer d'EntenDicha sitha5ta tendrá lunar doble y te. planta baja y pisos primero y seananaren la seca prc,mpla reapaPer a ahir eeraven assenyalats tres e a . i la
simultaneamente en este Juzgado. ',ira gundo. El solar tiene forma rectanguAl Port. — El transport
eegona a la placa de Palau.
riel& El senyor Coll va prome- causes per jurats. Com que no hi haPER A AVUI
Fou dictat ante de processament con- en la rasa número tino de la calle del lar y mide unos diez metros de línea guerra -Almirante Lobo".
via prou diners per a pagar-los tots,
jre estudiar l'assumpte.
tra tete dos. aplicant-les el sumari der. General C2Stlf105 y en el de primera de fachada, comprendiendo una superii.
només
cobraren
ele
de
la
Secció
QuarVaixells sortits. — Distancia
També va dir que avui queda- ta,
Ateneu Enciclopèdic Popular. — A
d'acard amb la llei d'Ordre pú- instancia de Barcelona el dia diez de ele de 555 metrOs 7 decímetros cuadraque eren de Manresa. Els de les
iiilio próximo y hora de las in y media das, igual a 53433 palmos go décimos navegada dels vaixells que han les 2 (5 conferencia pel dector Comes
rien seleccionats els aspirante a altres seccion3, que eren de Barcelo- blic.
guàrdies d'Asealt, per a cobrir na. no cobraren.
ck otro; y linda por el irente o Norte sortit: fora d'horitzta es troben i Sola. Tema: "Els darrers m-anos
* 1:ancia Joaquim Galceran i Gmu che su mañana bajo las siguientes
Je s vacante que es vagin proen línea de diez metros con el citado aja espanyols: el motor "Ebro-, de rastrefieita".
Per la Presidencia de l'Audiencia de 60 any s. pe si fi a la seva vida penCONDICIONES
— A les 23: "Ha existir Jesúsr,
ibiint. Da moment es cobriran ha estar tramesa una petició al Go- jant-se a l'Asil del Parc, on esteva er
PRIMERA. — La referida finca sa- Pasea de Bannnova; par la derecha sa- ainb 2 passatgers d'aqueat port conferincia per Emili Sahater.
unes 150 placee. Despres, amb vern de la Generalitat demanant-li ruht. El urnas de guardia ordena el le a pública subasta per primera vez liendo o Este con terreno de D. Ele- i 1 de traneit. i arnb carrega geArenen Barcelonès. — A les 2255,
is aprovats i seleccianats per que ajudi la Justicia facilitant eLs d1- trasllat del cadáver al Dipòsit judicial. en la cantidad de ciento cincuenta y cin- reacio Prat: par la izquierda u Oeste neral i de tränsit , cap a LAS Palitere necessaris per al pagament dels
con terreno de D. José Vila Merques. luise i eScales, de Comercial Ciam- conferencia a carric de la senyora
les puntuarians obtingudes,
(O mil peseteas, precio convenido per
jurats i dels testinionis.
y per la espalda e Sur ron propiedad
las partes para este case.
halla Sag• cera; el -Cabo Rajo". nie Mauri. que disserrari en llenen
tiran rebrint les vacante que es
italiana sobre el tenla La música .10
* Aliir al mati ele procurarlors ASSENYALAMENTS
SEGUNDA. — No se admitirán pos- de Dona Justiea Andreu.
ainb carrega generel i de transit, gliocchi. a) La danza in Grecia. b ) La
prOdueixin.
Para
cuyo
remate,
que
será
doble
y
fiecals municipals efectuaren la visita
du terreras
turas
que
ne
cubran
las
cap
a
Bilbaa
i
escales.
del
senyar
PER A AVUI
bellezza plastica. e) La peicologia
simultáneo en dicho Juzgado y en el
oficial al President i als t i nents fi/pactes de la expre s ada cantidad.
Eill de Römul Boseh; el "Segun- dell*Arte".
rals de l'Audiencia.
TERCERA. — Para tomar parte en de igual clase ele Barcelona que por /o". amb passatge i carrega geturno
corresponda,
se
ha
seaalado
el
AJUNTAMENT
AUDIENCIA TERRITORIAL
la cubista deberán consignar previa* El guardia de seeuretat Daniel
dia diez y ocho de julio próximo a las nernl, eap a Carta g ena: el `Rfo
Sala Primera, — Dos inridents: A. /110,1'2e los iiritadOre, VI la mesa del
Fuster, que via al carrcr de Joaquim
ACORDS DE LA COMISSIO DE Costa ha denunciar que te la sospita Aulestia contra A. de Portera; C. Juz gado a en la Caja Genital de De- doce de la mañana en ha Sala Audien- Res4". amb ['nu e za general.
,GOVERN DE LA SESSIO DEL que a la casa on viu voten emmetzi- Garriga contra ía ert i Companyia. Di. pósitos el diez por riente, de 1/5 expre- cia de anthos. advirtiéndose: que para cap a Bilbao ¡ esealas; ele sertomar parte en la subasta deberán crinla DE JUNY DE rase
nar-lo, ja que l'aigua que li donen per yorci, Domenec Prat i Santpone con. sada, les, esta sin cuya realuisito no s e- signar les licitadores la 'lima de cator- rana "Ciudad de Pelma", ene
rin admitidos,
passatge i carrega general, eae
a beure és acolorida, i sempre que en (ma Carme Camarasa.
ce
mil doscientas cincuenta pesetas, diez
Enrarregar als consellers-regidors beu Ii produeix uns dolors molt esCUARTA. — Si se hiciesen do'
Sala Segona. — Menor quantia:
a Palma, i "Ciudad de Valencie-.
— L'Agrupacaa Sardanista de
de Circulació i Policia urbana i de tranys. Ha trames al Jutiat una am- Amadeu Pueyo contra Ferrocarril de taras inici e s se ahelee nueva licita- por ciento del tipo de la segunda su- .irob passatge i cärrega general.
Bareelona ha organitzat per a
basta:
que
se
admitirá
cualquier
postueontractes i serveis públis perrilla amb polla plena de la d;ta aigua perque
Estad Incident: Banc d'Espanya ción entre le s des rematantes.
de
la
rap
a
Valencia
uds
qualm
ra que se hiriere, pero si fuese inferior
diumenge vinent, el VII Aplec a
ia mejor urgencia possible lacia una sigui analitzada.
contra Comité liquidador del Osar de
QUINTA, — (Si se luciesen dee pes- a
la Mr.a de neventa y cinco mil pe- Cia , Transmediterrania: l'anglas Les Fontetes de Cerdanyola, a
proposta a la Comissiói de Gavera per
Ca talunya.
tu cas izuales.1 La rensienacian del pre*
Ahir
setas,
des
terceras
partes
de
dicha
seva
prendre
novarnent
pos.
-City
of
Salisbury",
amb
carrega
cal que aquesta pugui elevar-la al Ple
carrec de les cables La Principal
cie se yerificarä a les echa días siguien- gunda subasta,
con suspeneidn de la general i de transar, cap a DunConsistorial, sobre la manera de do- sessió del Jutjat número cinc el sen
AUDIENCIA PROVINCIAL
tes al d e la aprohaeidín del remate.
Cassa de la Selva i Cetalunyaa
aprobacien del remate, habrá de darse kerque, de VAgenria alaritima Tamhó
mar rápida solució al problema de les jutge propietari. senyor Joan Pastor.
SEXTA.
—
Que
lo;
titules
suplidos
hl prendran part les S e oSecció Primera. — in jurat per
que
ja
esta
restablert
de
l'operada
cumplimiento
a
lo
que
dispone
el
arcomunications per mitji d'autOinnibus
Clon5 de taticmes d'Aceita Catarobatori contra Joan Baeta. Tres p ar certificxe% del Registro se halla- ticulo mil quinientos Seis de la Lee de Witty; tatalia "Pnecini", amb
de les barriades extremes, en la for- que li fou practicada.
arate per expeditar de vagabund, vio - ean de manifiesto en la Secretaria hasta Enjuiciciamiento Civil; que si se Mete- passalgers de trànsit i eärrega lana de la Bareeluneta 1 la Secritt
ma que resulti mes beneficiosa per a
* Ahir a la matinada i negus, sen' lacia, de morada i robatori, contra
el acto del remate. debiendo confirmarren dos posturas iguales, se abrirá nue- general i de transit, cap a Valen- infantil de l'Orlen El Roser.
la durar.
dulae . al'earis d treball, l'oficial del Joan Aquerra, Joan
i Emili se ron elles los licitadores sin tener de- va licitación entre les des rematantes. cia ¡ Gen a va, del senyor E. Ca-- El dinmenge vinent . die 17,
Resolucia d'una consulta referent a Jutjat de guardia seneor Joan Ferrer Otenza. Un divorci. T.Sale:
recho a exigir nin gun os otros: y'
Villalta
conel Foil"( de la Sardana de Bala constitució de la fiança obligató- ya soirir un defalliment. L'assistí el tra J. Forch.
SEPTIMA. — Que las careas y gra- que la consignación del precio se yeti- randIlli.
tirará a las orbe das siguientes al de
ria per als concessionaris de dipOsits metge de la rasa de Sacare. AfortuVela.—El herganti italiä "San- dalona celebrara el ecu
Secció Segona. — Tres orate per vAreenes anteriores y los preferentes 5i
domestica, d'acord amb el que dispo- nadament el defalliment va éster pes. turt, robatori i estafa. contra Gunter les hubiere el crédito arree conti- la aprobación del remate; que los ti- •o". en Ilaet, eap a La Nauvalle;
Apler ile la Sarelaea, que lin.
urgen El senyor Ferrer, un cop re- Undrich, Gregori lutartince j Joaquim nuarán subs'etentes, entendiéndene ene tules de penalti:1ml, suplidas per certi- el "Carmen", amb earrega pene' drä Il a e mati i larda ale terrems
sen les Ordenances Municipals.
del Registro, están de maniInterposieió de recursos contra ten- fet, va poder continuar la guardia.
el rematante les acens a y queda si/bre- ficación
Royo, respectivarnent.
fieste en Secretaria, debiendo los lici- mal. cap a Pahua: el "Murillo", de l'insidia Pajel. a Manteada.
eencies del Tribunal econdmico-admiUn divorci: Salvador Bolet contra gada en la responsabilidad ti e leus mis- tadores conformarse con
* Per al dia d'aquest mes ha
ellos. sin tener ¡mb earrega general. cap a An- i a la nit a la Plac,a de la Renistratiu provincial, relatius a acorde estat assenyalada la vista de la causa Cristina Pone i Sola.
mos s in destinarse a !U extinciiin el prederecha a exigir ningunos alees: y ente drailx: 01 "T. Concepción", amb pública de Badalona. Les elidíde l'Ajuntament, referente a l'arbitri per l'atracament comas durant la nit
Seceiä Tercera. — Un oral per le- cio del remate.
O
gravámenes
anteriores Y
las carga s
el -San eions Flt/1 a carree de les cables
de Plus Valua.
del 30 de desemhre de rany passat siona contra Toribi Martínez,
DADO en Madrid a cinco de ¡unid los preferentes, si los hubiere, al cré- ciment. cap a Vinarae;
la Principal de La Aisbal. racObertura de concurs entre funcio- al dependent de la farmäcia de l'Avinafael", amb eärrega general,
Seccie Quarta. — Un eral per ur- de mil novecientos treinta y centro.
dito del actor, continuarán subsistente,,
naris municipals per a la provisió de goda Gaudí.
gencia contra :,,fanuel af artínez per
Entre paréntesis: Si se hiciesen dos entendiendese que el rematante los acep- I "Cala Murta - . Pla IlaSf, Cap 1 cel e na j La Prineipal de Baget.
set places vaants d'ofitials, segons litinença d'armes. Un oral per falseilat paSturas iguales: no vale.
Mu hatira servei extrnmrdinari
ä11118; Cl 'A. Berdnnes". amb
* El Jutjat nnmero sis ha acabat contra Kurk Winelesman.
ta y queda subrogada en la respeinsabiquidadors lletrats del Negociat de
Visto Bueno. — El Juez de re Ins- lidad de los mismos, sin destinarse a su }:arrega general. ca p a Tlin Mnr- d • atitohnanibos de Badalona
el sumari instruir amb motiu de l'alza1us Vàlua,
tancia. Solano. — El Seeretario. Ante extinción el precio del remate.
lita: el "Vir gen del Remedia". Ilae do la festa.
Jubilacions de funeionaris, canees- carnent a l'auto de la "Cines", ocormi. Firma ilegible.
Y para tu publicación en une de les
a jó de pensions, pagaments de gracia regut durant la nit del 21 de maig al
NOTA. — Por la presente se hace
i expediente de reposició, excedineies carrer de Mallorca. El jet va costar ANUNCIS JUDICIALS saber que la subasta a que hace rete. periódicos de BARCELONA. le ex- 1rnmaillisiliiiminna•••••11111111111111zawm zaz•air
la vida a l'agent de policia senyor
pide el presente en Madrid a seis de
llicències de funcionaria.
mona el anterior edicto tendrá lugar junio -de mil novecientos treinta y cuaGuevara. Hi ha un sol processat per
Aprovació de comptes justificare i aquest fet: Eduard González. Els aloyes ett Bi
también en el Juzgado de Primera Ins- tro.
EDICTO
de factures deis Negociats de Com- tres individua que foren detinguts i
tancia número 7 de esta Ciudad, sito
eedier4
V.*
B.°.
El
Juez.
firme
ilegible.
•
Por el presente que se expide en cum- en el Palacio de justicia. el propia die
pre!, d'Higiene i Sanitat, de Parc i processats amb motiu del dit atraEl Secretario. firma ilegible.
Palana de Montjuic i d'Obres Públi- cament catan en Ilibertat.
plimiento de lo dispuesto por el sehor diez de julio próximo a las done de la
EL INFRASCRITO SECRETAquee.
Juez de primera Instancia del Juzgado
— Barcelona, once de ¡unía de RIO
* Davant el Jurar de la secció ¡Minero cinco de esta ciudad, en provi- mantana.
Acordar el tancament durant un mes
mil novecientas frente y cuatro.
de vuit ileteries per reincidencia cona- quarta es veurá avui la causa per ro- dencia del cha de huy, dictada en los
CERTIFICO::
que la subasta a que
J19
El Secretario
baron a mj armada contra Antoni Fer- autos sobre procedimiento judicial su;trovada en l'adulteraci6 de la llet.
E. COSTA hace referencia el anterior edicto te
celebrara simultaneamente en el JuzgaNomenament d'una Ponencia inte- nindez Ximeno, el qual el 18 de de- mario regulado por la Uy HiPetecaria,
grada per representants de l'Acade- sembre de 5932. al carrer Baix de Sant promovidos por don ALFONSO CAdo número nueve de Madrid y en el núEDICTO
mero 2 de esta ciudad al que ha corresrnia de Medicina, Facultat de Medici- Pere, ve j e sortir d'un cale dos indivi- SALS DURAN contra don EUSEna i Institut d'Assistincia Medica, dus que havien guanyat diners jugant 1310 CARRERAS CORONAS, seguiy
En virtud de lo diepueste por el se- pondido el exhorto por turne de repares proposä atracar-los.
perque esfudii i proposi els medicaExIglu els cafts del Brasil, ten els rAtis fin g 1 aromätles
dos ante dicho Juzgado y Secretaría del nior Juez de primera Instancia número 2 timiento
e
En
intentar-ho,
pistola
en
mä,
els
Barcelena. doce de junio de mil nove
mente més imprescindibles que hagin
que refreni. se hace setter que la su- de los de esta ciudad en providencia de
III
o
d'integrar el nou petitori d'assistón- presumptes robase es feren escäpols. El basta que había de celebrarse en méri- fecha veintitrés de mayo Ultimo dictada cieltes treinta y cuatro.
CASES BRASIL
e
El So cretaria Judicial
cia municipal.
processat dieparä repetits cope la seca tos de dichos autos el día ti del ac- en los autos de juicio ejecutivo promon
:
Altes, baixes i rectificacion, en el pistola, i ferí un dels dos individus, tual a las diez y media anunciada en vidos por Don Juan Camps Bernal conPor ID. %Sé M.' Guardiola 1 PALAY°
CARIOCA
causant-li lesions que larciaren en curar Ins edictos insertos en el Butlleti Oii- tra Don Bernardo Crespo y Apere, por
pedró de veins.
ADOLFO BUIZIALES
e
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BARCELONA
que les condul a la Delegac¡G del
districte.
— Al Dispensan de Gracia
auxiliat titear(' Martorell, de
canvia Són che remarcar, perla, algunef
14 liuys, cpie habita al earrer de
ferencia al nostre estatge, carrer
baixes que corresponen a e;missions que
Milà i Fontannis, 84, quart, el
Sant Miguel, 3. La conferencia será
no s'havien cperat en la jornada antequa I presentava contusiona
càrrec d'un nacionalista gallera que
rior.
MERCAT LLILRE
Les Diputacions i cèdules. escassal'ull esquerre, que es produi duoportunainent esmentarem, i el tema
será sobre la llibertat de Galicia.
La Junta del Mercas Llittre de Va- nie!nt operades, queden a nivells pea
ran': 1111i1 baralla amb un nitre
modificats.
lors dezadi ainecar la restricciO que
noi, al qual no coners.
L'Ateneu d'Acció Catalana Republiposa en la jornada anterior. En la tau- El grup ferroviari prossegueix ano
— Al carrer de Jaume I fou la d'anuncis hora pague llega. la se- actiu, i dóna mostres de Ileugera feicana del Camp d'En Grassot
nAKMIOAMAAIISINIIIIMAINIMI13n140101131111;111111111100/1(11.1111111a1111
atropellat per un auto de l'es- güent comunicació: Suspensn; del ro- xugor en posicions. Modifiquen Inés:
(en organització)
coda del president de la Gene- mil
m
. —E
sraides les leences
que ni- Nords (marta serie, 51'50 (-1'30); Ese
TOMBOLA BENEFICA
Tot just irla pública, per mitjà
ralitat Josep Ginabert I Garcia, dui ren la Junta que provisionalment fas pecials Almansa, 56'75 (—T'oca seriG,
'a premsa, la idea d'un grup d'addt,›
/Leo 1111 cami per a cada valor, que 11 dels .Alacants, 7350 (- 2.00).
de 38 anys, que resulta amb
D'ACCIO CATALANA
tes al partit d'AceiO Catalana RepuDels Tramvies és de notar la cenit.
verses lesiOns al peu dret, de les servia de topa,' minnu per a la contracblicana. de constituir una entitat de
quals ton assistit al Dispensan lució daquesrs, sessió da:ni ha pres zaciö de St. Andreu, que no slaviez
REPUBLICANA
l'esmentada ideologia, a la barriada
snspens aqncl!a contractat de fa dos mesas, 60'5e
en
l'acord
dc
deixar
de les Cases Consistorials.
; del Camo d'En Grassot, la Comissió
disposició — 14 de juny (-4'501
Després de coral passa i seu cirrumslancial
-reanitzadora no ha deixat de rebre
Dels valor; navilers oaerats en aques.
Q1'
del 1934 — El Vocal Secretari. Aura:rnnortants i valuoses inscripcions d'ata jornada s'han observat en algune
ni Revira,
l/1 ,as i situpatitzants que s'apressen a
Celebren aquesta clecisió, i com s'ha emissions millones que oscillen entona
— En un descuit dels seus posas compensar, els valors no s'han d'un quart d'enser.
Denla. dissable. din 16. a la
ELS MESTRES
alli s tar-se als rengles d'aquesta no_
pares, la nena de dus anys Jo vist arrossegats per una, marcada devena entitat.
Les obligacions d'indastrfes diverse,
7, tarda. sera, inaugurada la
selinti Fernandez Jarque, que vio presa,.
Es orega a tots aquella que encara
ha
amb migrat negoci. es limiten a manteT(i niboka, insiallada al c arFederada de Mestrea Nacionals de
te ho hagin fet. que se serveixin passar
al carrer de la Lluna, 29, va inLa tónica que domina en aquest sec- sur nivells precedents, i fins es pot dir
curat el m'u •iternac...1
rer del Consell de Cent, 349
inscriure's prl local provisional, car- Catalunya.— Eis mestres inscrita per
gerir una regular quantitat,
tor en le; reunions celebrades aiür es que domina quelcom de tendencia de
ter g2, impremta. tots els a assistir a la Conversa malanitzada
que
li
produi
una
intoxi¡ 331. baixos
destaca
per la manca de decisió opera- millora. i s'observen alguns avanços enlleixiu,
Indubtabiement Es e/ traea !luna. dirnecres i divendres. de vuit per l'Associació del Partit de Berga.
dora, ¡ gairebé es comprensible aques- torn d'un quart d'enter.
caen> ile pronbstie reserval.
hauran de reunir-se a les set tut pum
ittattutintuutunntununimninunuini a nou del vespre.
; . iinninattnnninunnitimn
tarnent mes eficaç per a les
Lea acción% no presenten cap parti.
t'asistida al Dispensad del Talt- ta inhibició davant la situació excepciodel mati del diumenge vinent, davant
malalties de l'estómac i in.
Pel que respec- ettlaritat a remarcar.
Tómbola Benefica d'Acció Catalana
del Casal del Mestre, on trobaran cis
tal, j després passä al seta dona- nal pu que es travessa.
festins."
no
veure's
molt
sosals
canvis.
tot
i
ta
autocars que els traslladaran a aqueeiii.
Els donatius rebuts fins ara ja pa-.
Aixi ho declaren initio!» i
tinguts, continuament han presentat oslla ciutat.
sea del miler. Continuant la llista dc
"PATRIA NOVA"
mihons de malalts que, can.•
i queden a darrera hora a
— Ahir al mati es presentaaanants. aval ens cal esmentar a
5ats
dels
sofriments
Francès
A
l'Institut
de
la
postra
lt
nivells quelcom mes baixos que els dc
ren 11115 desconeguls a casa i
Tasis, Rosa Llores. Josep Tort. JOVENTUT D'ESQUERRA NA- capital van tenir lloc, de l'u al 13
cions a qué es veien sotme.
la
jornada
anterior.
al
earrer
Yelieitat Sanlantaria,
CIONALISTA RADICAL
Guarro. Josep Juncosa, Enric
cos, han recobras la salta
La sessió d'ella- va ésser pocl
de juny els exiimens del batx:llerat
Tanca finada pel Mercat Lliure de
de Montaner, sol-licita/a que els
:Izalez, López Llausas. La Flottamb
aquest
t'amó.%
medica.
trances,
primera
i
segona
parts.
El
concorreguda, i les transaccione
Valora en la reunió de Borsa:
Aquesta emitas prega a tots els
deixes
veure
una
l'Atraen:.
que
Félix Capella. Francesc Marques. seas socis i simpatitzants, de no.man- tribunal va ésser formas per catea
suena únic per als tualalts de
d'escassa importancia. No ha de
j. Vehils Vidal. jancint Esteva. jan- car el proper diumenge. cl:a 17. a les drätics de les Facultats de Llueca i 1.•
te per Hogar.
Dia 14 Tance Alca o
Vahrs
sorprendre aquesta manca d'accint Oliver, Pilar Ruii. Claudi
•stórnac
•
—
talara
de
Ciencies
de
Tolosa,
amb
els
proanterior
deu del mata al seu local social, carQuan fonen folia, mestressa
tivitat, ja que gairebé sempre
I la. Josep A. Batlle, Francesc Al- rer Bonavista, 39, per tal d'anar al iessors de l'Institut.
del pis es dona compte que hasucceeix aixf en trobar-nos ale
varez, Pep:ta. Servitge.
Els resultats proclamats són els
Fossar Vela a dipositar unes ¡bar:
vien desaparegut d' y e-se, jeies Nords
—0'55 voltants de la nova collita.
49'00
49'55
seatients:
darnunt la fosa del doctor Martí i
que guardava dais d'un armari,.
—o'do
joventut Nacionalista
42.'io
Blats: Continua la manca kie
Alacants
42'90
Primera part: Serie A.— 'afile. Boer,
i ensems assistir a l'acte patriòtic
crAcció Catalana de la Barceloneta de la inaugural de l'"Ateneu Martí i Noelle. aprovat. M. Boceen, Antón:,
—o'86 contpradors, i encara que l'ofe55'65
E. Rif
54.85
— 'Viatjant en un tramvia
—&25
Montserrat
6475
64'50
riment sigui mes extens amb
Denla, dissabte. dia ti. a :es den Julia", domiciliat a FAvinguaa Via sobresallent.— Serie B: M. de Giorla línia 29. a Rafel Salcedo de Explosius
gis, Victor, aprovat. lIlIe, Poncin,
119.75 aaa'75
bon desig de vendre, no hi ha
Ce :a xe:lla , sera donada una con- aleeicFana. 123, Clot.
prengueren la enriela Au
52 anys,
—
164•50
16450
.aatoinette.
aprovada.—
Segona
part:
coca
possibilitat de poder encarrtlar,
butxaca del Colonial
Filosofia. M. Chaidron, Pierre, sobrea775
47.00
SOCIAL que por' ava a la contenia
unes Chades
—330 negoci. Cal esperar, dones, que
335'50 339.co
pantalon, la quia
salient. Noreu. Enric, sobresalient.
+6'05 s'ofereixi de rli3L1 per a registrae
7'00
Ribeyron. Charles, aprovat.— Mate7'05
1.000 pessetes.
Petrolis
—1'65 algunes operacions.
03.15
ELS JURATS MIXTOS
mitigues: M. Frey, la'illiana aprovat.
erSo
Astand
— Al carrer de la Creu CoFarines: Els preus de les con-'
afile. Migui, Jeanne, sohresalient.
Els perruquers per a senyores.
domicili de Francisca EsLa tanta anterior dels As:and es del renta tendeixen a afeblir-se una
L'ESCOLARITAT OBLIGATÓRIA
Factors que han determinat la pro.
un
El Jurat .11ixt de Petruquets per carber i 3Ias, hl fou comès
dia 7 del mes que sorra
mica, degut a la poca acceptaciA
Magació de l'ensenyanea obligatiaria.
I LA SEVA PROLONGACIO
a senyores la avinent a patrons robatori. Els 'ladres se n'ernque traben per part de la [leSolucions Previstes.
y
aAL
COMPTAT
n
objeoles
¡
joies
per
BORSA
i obrers de Folie.' que el periode p o rtar e
quena, i degut al temps que son(
Dificultats d'ordre pedagagic, soA netició de l'Oficina Internacionel
la
d'unes
800
pesseles.
q.
dc Treball, 1 . 0Ecina Internacional cial o econòmic ami) que sisa topas. VIDA CORPORATIVA de vacances que ti'aeord anib
Els rotlles de comptat cada dia que es fa precis emprar bona genePrograma deis darrers anys Obli.I'Educació va realitzar en 1927 una
liso te dreh a gaudir el peraunal
passa es veten mis desanimats, i en res. Els preus sOn entre
eaquesta sobre el treball del.; nene gatoria.
aquesta jornada el volum d'operacions 7150 i 72 pessetes. les corrents,
de radies en el corrent any, co'
menor; de catorce anys que no es
Prog rama previst per al periodc
és migrat cera poqUes vegades. Els can- i de 75 a 77, les superiora i ex,
Cont ja avaro:aren) en una an- rol...tirara el 2 I de acabara
L'Institut d'Assistència
subjectes a l'obligació es- escolar compres en la prolongació.
vis, peró, no donen mostres de gran
el II d • oclubre. i el personal que
tres.
terior
ediciö,
dissabte.
: 17. L'Oficina Internacional crEduMètodes pedagógica especials preieixiagor, i en general e; pot dir que
Médica Municipal
Despulles: La manca de comdie 16, a les den del vespre, en la darrera dala no porti usa
..acM va emprendre 11/é5 tard una vistos per a aquest periode.
domina tendencia sostinguda.
meso;
prestant
els
seus
serreta
aova enquesta sobre l'ensenyanea oblide l'Estat en aquesta jor- pradors es ben palesa per a:
El volum redactas per la Divisió lindrit lloc a l'Orfeö Graden..
Els
deutes
eatória i la seva prolongació. Quaran- d'investigacions de l'OficinaInteraa- una Junta general extraordina- cii Vestablincin no lindrit drei
Servels prestats durant el mes nada extremen llur inactivitat, i el vo- aquest genere, i tot fa ereure
..a-set països han contestas el Mies- cional d'Educació conté una' visió
ria, continuació de la celebrada gaudir de va a ancea fins a rally
lum realitzat és de ben poca importan- que els preus puguin minvar una.
de maig
:onari trames per l'Oiiéina.
n ineld i iliisl re el lerinini quo per
conjunt del problema de l'ensenyanca
cia. Pei que respecta als camas. co ge- mica ntés dels actuals. Per altra
La crisi económica i les seves re- cbligatória, un estudi per paisos ba- el dia 2, la qua!, per la molla a les vacances assenyali tiquest
Als 13 Dispensaris medico-qui- neral domina la invariabilitat de cota- banda, la molta existencia i lee
percussions sobre el treball de la jo- sas en les respostes trameses Pela mi- extensi.a i imporlata-ja dels as- Jura!: peral) el en cumplir l'any rúrgies: Ferils auxiliats. 1.529; zacions, i les poques oscillacions consnornbroses ofertes que hi ha, revenus han contribuit a donar a aques- niateris d'Instrucció Pública i, • en sumptes que s'hi dehatien—pro,Teracions practicades, 96; visi- tatades no iban remarcables.
colzen aquesta suposició nostra,
ta qüestid un carácter de gran actua - forma d'anea, alguns avant-projectes jecte de nous Estattits i Regla- de prestar servei en l'e:sial-di- tes gratuites en els locals, 5.818;
Un
nie
mes
eiectius
que
en
sessions
Dels nitres generes en taren&
'as. De mes a mes. el Consell de de la Bel prolongant l'ensenyança ment. interior — no pague fina- inent fos acomiadat, se l'hauria
precedents,
els
Ajuntaments
es
veuen
a
donticili,
413;
urgents
visites
(Finaban tia za r.
n a lacina Internacional de Treball. ha obligatòria. (Butlleti de l'Oficina In- litzar-se. Els senyors socis
alai mateix mis ben sostinguts en Ilurs referencia.
reconeixements
a
persones,
497;
H.1. 7t en Fordre del dia de la Con- ternacional d'Educació.)
Rel Jurat 31ixt es facilitaran
l'Orfeö Graciene salm criulsit e.
atrencia Internacional de Treball de
uns llsapnetSUS, on lahm ei' fa ra reeoneixements a persones alie,Iones, 'a assistir-hi.
la qüestió de lacar ¡oreó; de la
e ons-lar la data en la qual, dintre nades. 11; eertificacions i inforjaventut.
mes, 2.318; auxilia a aleoholitENSENYAMENTS
periode i»dieal, comenet lee
El Comité executiu de l'Oficina Inzats. 68: vadmaeions. 2.113;
Et Federatiu de la vacances, i d'aquests
ESPECIALS
ternacional cFEducació ha opinas que
Federacid de Sindirias Musicals que signaran per duplicat ptitrú serveis diversos, 881.
seria mot interessant que el probteA les 4 Cases de Saciare: 'VisiEl senyor F. Loraine ens prega que de Construcció, 171.479, i Emili GarEl pla destudis de l'Escota Muni- de Catalunya litt Inedia consli'-a pegues ésser estudias aban3 pels
obrer, haura d'ésser Iliurat per
tes de cirurgia, '736; visites de rectifiquent la noticia apareguda en cia, 53.30525.
d'Instrucció Pública. ja que cipal d'Aprenents Jardinera.— Sap/o- tila de la MnI1Pra següent: Pre- tiquest darrer uit exemplae
algun periòdic i emanada de la no037
:Aubtable que la qüestió de ratur p a l'epoca de matrícula de l'Escota siden:, Janme Brue,, e0 i CitirO; Jura( Mixt.
El Comité ID:rectiu central del "Se..
-,. , s de la joventut interessa a la ve- aluMcipal d'Aprenents jardiners. que v 5 n .9'-presiden1, Joaquim Vidid i
A l'Eseorxad o r: Aceidents ticia, segons la qual, el dit senyor gel( Pro-Iniáncia" recorda novament
s'llava quedas una quantitat de diners
a a les administracions escolars i estará oberta durant la acriolla qum- Vtuni; ' secretad general,
mais, 99; visites i cures. 371.
a
les
persones que desitgin prendre
d'un
jove.
El
nostre
comunicant
ens
a :as administracions socials de cada cena d'agost propvinent. En aquesta Torrenls i Mainiir;
.11s laispensaris
• vive seernELS OBRERS
as-cesura que la noticia no és certa, part en el concurs de cartells orgap uls. Per això ha inscrit aquesta qües- Escala sdn cursats els estudia seOftalmologia:
visites
pracnitzat
per l'esmentada Institució, que
venjança
persona.
i l'atribueix a una
t'O en Fordre del dia de la Tercera g iaents: en el preparatori: practiques Inri, Franeese Jorba i Jorba;
a les set de la tarda. acaba e:
Els camera, — 1. ' .Artistica Ii.nides, 2.736; operaeions. 10; Queda complagut.
Conferencia Internacional d'Instruc- elementals dc viver (classe diaria): tresorer, Vicenç Morales i Antetertnini final per a l'admissió de tre.
i Culinaria de Calalunya celebrara oto-rino-laringologia: visites
cM Pública que se celebrará a Gine- comentari teäric de les notes de cada rola; complador, Jant»e
balls, els quals seran rebuts a les olaalumne sobre les seves practiques: Juli; vi..eals:.Josep
¡ (te- reunió general eatraor,ilnarm prarticades, 987; operacions, 21.
bra el juliol vinent.
La Secci,i de Beneficencia del "Cen_ cines del "Segell Pro-Infància", Mea.
Venerologia, 1)ermatologia i I'ro- Ira» Andaluz", com a resultas de la
El problema de Fensenyanea obli- (setnianla); botanica: primera rencli- aal, Emili Saló 1 Ratnell.
dissable, a dos quarts
talegre, 5 (Casa de Caritat).
gatòria i de la seca prolongació pre- inents i nomenclatura (alterna), a una Casanoves i lluus, Itannon Babo: qiiatre de .1a tarda, de primera logia: visites praclivades, 2.597; T,Mibola de Miles fa poc celebrada,
senta, tal i com Iba enfoca: l'Oficina. Escota MuMcipal Complementa...a
,.peravions, 10. Purrivultura
ha repartit uns bons per als pobres,
vonvovaltirin
mtaitja
hora
inei
i
Verges,
Francese
Montserrat
i
d'Oficis (Secció técnico-artística
e:5 aspectes segiients:
visites praelieades, 458; vacuna- dels quals ens p Ila trames cinc perDuració de l'ensenyança obligatórla. Calcul(Aritmética i Geometria'); Joncosa, Francesc Safont i Cu- tard, ele segona, sota el segada cions, 102. Ginecologia: 'Visites que els repartim entre persone: neNOTES DE LA FIRA
llerer i Joan Cascarra i Cansa- ordre del dia:
Escoles freqüentades durant els Cultura general i llenguatge;
cessitades. En nom deis afavorits, reDE BARCELONA
En el primer cura: practiques de jan- ban.
Lectura 1 aprovació de l'acta prarticades, 778: operacions, 18. graden/ la gentilesa.
darrers anys obligatoria.
Sancions previstes en cas d'incom- dineria i arboricultura (diaria); coanierinr. — Nomentiment de aire- Torologia: visiles praelicades,
Na1.122;
parls
assistils,
131;
mentari
tebric
de
les
practiques
(setPliment de la Bei.
aidenl de la Mesa de diacussiö.—
"Studi C l ub" realitzarà el cliamenge
El diumenge
dia 17 del
p linilcii 1 115, 151), lastomatalagm;
Av ni, a les sis de la tarda, se
Caracteristiques de l'ensenyança manal); botánica: herborització i clasAssunipt e arrendatari del eaff)
vineut la inauguraci..) de Festació des.
Post-escolar obligatòria o voluntaria. sificació de plantes (alterna); a una n • n .2-renl. a dos quarts dc den del Priitilat.—Eixar dala per a elec- suades pravlivailos. opera- tiu a la platja de Llavarteres. 1.1oc eelebrara Fenomenal Saló de la
Facola
Municipal
Complementara
inati de primera ennvormihria,
Programa d'ensenyanea post-escolar
vions, 2 3. Odonlologia: ilisper- de reunia): Estaci,i de Frana. a tres Moda amb una besana organit,
eions .le Junta dirediva.—Prees
i les irres variants segons el sexe. d'Oficis; "SecciA técnico-artística": a les deu de segona, tindra
p ions a les escotes niunicipias, quarts de vais del mati.
zada pel modista P. Rodríguez;
preguntes.
Cálcul (Aritmética i Geometria); rassemblea general iorilinäria
les regions i les profesabas, etc.
475; operacions, 111.
Tindra Itoe a t'espai qu e ocupa;
Davant un conflicte. — Per tal
de la Fira, degu-i
la Mutualitat de la FederaeiO
Al Laboriitori d'Anàlisis CliniOrganitzat pel Centre Industrial de el Restaurant
Industrial irAntnIransports de de dmidu cniliple de les gestions ques: Analisis fliVPPSPS, 971. Sala Gervasi, es projecta un viatge dantent arranjat per a l'exhibici6
.
A
3
PI
'
I
14
—
r"
fle
41:111011 el eniilliele A l'Hospital
Cata Innya, per a l'aproraci.í de
,'....sperimeti: :Me- collectiu per als dies 15 al 22 de ja- de maniquis vivents. els guate
la 51einiiria i el Batalle correspo_ plantejat per la depencli•neia
hala en 11-aclamen (huata el bol vinent. per tal de visitar el mes presentaran importants novetat
'tenis a l'exereivi de rany 1933. les cases Arnitun p ra Daroidone- mes: honies, 102: dones, 117, importaut de Paris . Fontainebleau i d'abillainent femeni. La testa.
sn, S. A.; 1..riegal, Sanlaniaria A l'Asil :Municipal .1e1 Pare: Ma- Versalles, etc., etc. Per a inscripcions (tara molitt a un lo selecte, al
Alemany, S. Pll (1.; Jnari 111i1111s- lalls visitals, 202; visites pum-- i detalls, al marren de Nápols, haar- qual podratt concOrrer les [ami-.
El diumenge passat va Cele- 1 P , La
; Calvals he:Mea als malalts, 570. la nos. Telefon 51814,
lies i industrials interessats en:
les avis de modisteria.
brar Fassemblea general sardina- Segarla , s :Minerva, Cal- cliniea de Psiquintria d'Urgen— La casa Imperia Electricai
El diumenge vinent. a les quatre en
ria la Federació Indust ['tal çats Mallniani, A. lindó, Casa cia: Visites praelteades als 200
bona s. 1.915; operacions, 5 mnit de la tarda, saldrá lloc al Pala./ Palail núm. I, stands 407 i 408,
d'Antot ra nsport a de Cal altinya. Halle, .1. Crelis Selva, S. A.; Drode
Sant
sorirjarä entre els visitants, eri
de Porl : Reeoneixemenis de la Música Catalana, Alt
gileria l'ida' i (libes i Prats ', ta17, 1An a prova la, per tinanimilat,
n'', per incomplimenl per part
a nous ingressats, 160; m'alia Pere, 13. un festival beniiic, organit- combinad() amb l'entrada, una;
Ist 3leinbria i el Batalle-Inven- Illirs patrons Ale les bases dp ic- visilats, 34; visites practioades eat per la "Germandat dels Obrers i magnifica esfera litiminosa
Fitspleats de alanufactures Reira•lcs rit2.a.
tan eorresponenls a l'exereici de hs II vigenls, el 0-111Seii
nils inalalls, 169. Serveis prestals
de la Indiístria 1 extil, S. A.".
— S'han rebta noticies de
l'any 1933, aixi C o l» lambe els afq 1.
lI. convnea per a a la Direeeiö ¡ Si In Cornissaria
mons Ajunlaments de Catalunya
pi essupostos per a U:my actual. avni. na los deu de la nit, a l'es- .le Henefirenda: Visites rle reLa Delegad?) d'Ilisenda Isa asse- anuncian' que vindran doma,
eoneixement
111Pili
P
per
diferents
A eonfintlacid foil ("lega, por tatue (le la Unir; Ultramarina, coneeples, 91. A l'Ambulancia nyalat per a aviti els següents pagaHospital, 110, 1 . 05, 1111, 111ada olements5 .administraciO de Loteries nú- dissahle. els seus representants.
a i• la ma ció, el segitent Consel I
t'eras
traslladals, mero 16, 80.aoo pessetes; Manuel Ca- atettent la invilaeiö que els va fel
putidnnria i reeffinana l'assislan- Sanitaria:
Direclin: Presiden', Janme Esta- ria de tollmin poi tal lion èxit del 26n; maleas traslimitas, 115; nirell. 42 5; Carles afluir, 3.814 so ; el Comita de la Fina.
molas trasnadats al Cli1t/511
loan Delta, soo: Teresa lsassi, pes,eper ¡ Paga; viee-presidenl, J.1.- e on fhiele.
A la nit hi haura reventa po13.
tes 2., 5 13 . 1 55 ; Sceietat Metropolitana
›ep Manzanares i Miró; acerepular, en la qual tots els expodiàriament
detalla
tan, Francesa, 12beda i Gentil.;
;doro rolen obsequiar els vlsilants. Els de les Seceions d'ali- seerelari , 111.11 Ib vil a 1
MILERS DE METRES deis generes Inés en yoga, vice
YiViS; tresorer, Gabriel Magnet
mentad() oferiran fofa mere
PELS SEUS PREUS TAN AVANTATJOSOS
Prats; comptador, Salvador
d'espeeialitats comareals de IlaGordo i Cosp; vocals: Mugí Roca
minadures j, begudes. Hi haurti
E3PUMILLE8, generes Ilavorats en colora, per a
Per haver comes un robatori,
andició de sardanes, balls de
110 pies. i Sangre, Josep Viren.; i Macla, per be que de poea importancia,
successor de J. Cases. de Ter- Cmi 1111i bOlign de ill/PV1111*PS del
saló, concert pel Cor La Violett
ESTOPETES amb dibnixoa, coloca Ilisos de marcial;
160 Mes. rassa, i Ítem« Heltran i Font; carrer de Carders, ton delinguda
:le Claven, etc. 'Al final s'engesecretan general, Francesc. Do- i aaniduida a In Delegació al cl
ROYAL1NEB preciosos estampats, classe innll bona;
zara un magnIfic eastell de foca
115 Mes menedi I Serinyana. S'acorda, d¡sirjete una dona anonienada
artificials.
ira
Gonzillez,
tlonliviliada
al
lih•
PIQUES MODA per a vestas, gran coneeeiö; el medre, 136 ptes per unanimitat, tributar un ho— Amb 'nonti dels entrenavarrer de Carretes , 35.
SANALIK amb seda. llavorals en colors Ilisos de nomenatge als senyors que han forn-idas de Penya Rin, avu¡ a la
a! matj, Naik•aHr IONT SANTAINIF-Puaruny vALLCARCA ( ARC LON
pies.
vettit; el ruelre a
••• •••
mal. part dels anterinrs Consells 'alar alur, de 42 anys, que \in
tarda i denla al rural l'entrad&
Directins ¡ que segiteixen figu- a l'Avingutla de Mistral, mimea la Fina será ünkament pel
Moderns dibuixos en SEDERIA ESTAMPADA ran' a la llista de socia de l'en- n. 13, baixos, i Magdalena Ilubio
carrer de ficticia. El tramvia núRosal, que habita al varrer del
tilat i donar un vol de gràcies
mero 81, que surt de' la Plaça de
a 2'50 pessetes el metre
Princep de Vialla, 19, es banaals Senyors que ha» 'casal
Catalunya , porta fins al per] dele
l'aren, la qua: vosi g produf un
•
I
1/ 1
a4444, el darrer Guisen, per l'actuació gran eseinnicl. Mi lingicI d'interPalana de la Fira amb ballet de
venir una parella de Seguretal
quinze cenlims.
II II

L'Activitat Politica

Borsa

Cultura general i llenguatge;
En el segon curs: practiques superiors
de viver (darla); comentar' teä:-ic
de les pràctiques (setinanall:
especials del culta, dels rosers (c l avas, crisantems, bubers, etc.), (variable). Botinica: organismes vegetals,
lisioquimica de lee ternes, adobs.
malalties (alterne); dibuix de
tocogralia i replanteig. En el tercer
cursi practiques superiors de jardineria (diAria); comentari de les practiques, llistes de plantacions (setmanall, dibuix de jardins i rudiments
de construcci6 (alterna): nocions d'art
floral i adornistes (variable). Francés
i lectura d'obres fecniques franceses
(variable).
Els cursos comencen el cl:a primer
de setembre i acaben el dia darrer de
tenint tot el mes d'agost de
vacances.

manees

Moviment borsari

Mercat de Llotja

Intestina

Butiletí Pedatieic

L'ACTUACIO

Noticies Soltes

n

T.
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ELS ES FORTS
TENIS

Panorama mundial actual

a XVI volta ciclista a Catalunya

Figures destaeades u Perspectives de la
Copa Davis u Comentaris finas
El gran tenis es troba en un mo- na d'enloda, i tot i que és prematue
ment interessantissina
i arriscadíasim anticipar cap judici,
Hi ha una pugna oberta molt forte perque la igualtat de forces is palesa
entre els seus capdavanters per tal i les semifinals que ses= jugant
d'assegurar-se una hegemonia que, de- den armilar tota els vaticinis, hom pot
gut al equilibri de les (orces, no pct predir que la copa d'enguany tindra
isser mes que passatgera.
en el pitjor dels casos un interés alSom Iluny d'aquells temps en que menys tan gran com el ne l'any paruna figura preeminent, un Tilden o tal.
Els darrers resultats .coneguts dours Coehet o un Lacoste, podien abassegar rota l'atenció dels públics inter. nen a França una dificil victória sonacionals. deixant a segon pla un es- bre Alemanya per 3 a 2.
rol de jugadora certament notables,
Italia elimina Suissa per 5 a O. Reperra positivament inferiors.
sultat contundent.
Txecoslovàquia es desempallega de
Les figures eins avui san inexisNoca Zelanda per 4 a 1.
tents.
Pot ben dir-se que hi ha una vinCont ja deixem dit, en els mornents
tena de raquetes de gran mèrit capa- presenta s'estan acabalo de jugar les
ce' dentrebatre's.
sernifinals, que hauran enfronto
Es lícit, dones, de parlar de crisi Franca amb Australia i Txeceslovide figures excepcionals.
quia amb Italia.
Perú això no vol dir que el nivell
Aquestes semifinals originaran pugtenistic hagi baixat. El que pasta és nes molt renyides.
La valor dels components dels
elue el marge entre les gratis "vedettes" i els seguidors sira escurçat no- equips (en cada un d'ells hi ha grans
tablement i hem entrat en una etapa figures) fa dificil tota previsió basada en dades que tinguin una valor
de "melée" constant,
No tan sola podent afirmar que el positiva (ja deixern dit tasaba' que
aivell tertistic no ha minvat, sinó que aquestes grans raquetes sentrebaten
ens cal acceptar un progrés en la a cada moment),
L'única cosa que podem fer es doperfecció tenística de molts dels valora de segon rengle i un millorament nar la probable composició dels
equips i reservar-nos la costra
general de to.
Els primeríssims d'avui potser són que en aquest cas tindria un interés
encara inferiors als grans asos avui molt relatiu.
Els nostres lectora podran fer totes
professionals (Tilden. Coches, Nimes), perú són superiors en nombre les deduccions que tinguin per conals primerissims d'abans, i aquella venient, Mines de la 'lastra coacció,
zona deserta entre les raquetes ex- davant la següent Ilista:
cepcionals i les primeres categories
Equips de Franca
internacionals avui apareix totalment
BousSUS
poblada.
Merlín
Aquest fet evident i pertectament
Doble: Borotre-Brugnon
controlable posa, arnb carácter d'urgencia, sobre la taula la qüestió d'enEquipa d'Australia
focar d'una manera valenta i decidida
Crawford
els torneigs "Open", que en caz de
al c. Grath
solucionar-se d'una manera favorable
Doble:
Turnbull-Quist
obririen nos-es i amples perspectives
al tenis i constituirien la nota sensa(1.396 quilametres en bicicleta)
Tot jitst a la sartida d'aque,ta darEquips
cional i lanteres màxim de tots els
Dissabte, dia. 16, comença la XVI rera poblada els corredors llaman de
Steiani
comentaris que d'ara endavant puguin
'ona Ciclista a Catalunya. la prora vencer la dura callada de Lilas, i dasRado
fer-te.
esportiva que fa vibrar a l'unisan els pras de pastas el Montblanc seadinsaDoble: Quintaralle-Taroni
L'acarament de professionals i
habitants, espartius o no, de les gratis ran per terres Ileidatanes, en la qual caamateurs portaria a la Ilum del sol
ciutat, ¡ de les petites viles de la nos- pital, la segarla ciutat dt is nostra terEquips de Txecoslovàquia
cts seguit de problemes de valoritzaca. acabara la quarta e-apa.
tra
terra
Menzel
eió que avui han de solucionar-se en
Al dia següent els nos: etatana shrdlu
Els ardits corredors, que en nombre
Hetch
la penombra amb poques garanties
Al dia següent els rautiers hauran
de mas d'un centenar durant 11(Pa
Doble: Menzellietch
den cert.
de
cohrir la distancia de quilarnerecorreran coratjosament galrebe totes
Hem de desitjar, dones, que les
tes,
gairebé sempre en pujaaa, que
lima
de
dir
(per haver-lo silenciat les comarques de Catalunya, en una exAssociacions de Tenis de tots els
repara Lleida de la coaal d'Andarra.
paisos es decideixin a alliberar-se de en donar el nom de les figures desta- temió de 1.390 quilòmetres, que és el passant per Ba s
agner. Artesa de Segre
la seca ridícula timidesa i de la seca cades) que Menzel és aval un gran desenrotllanient del circuit en lo eta(per que no dir-ho) cennica hipocre- valor. Una gran raqueta que pot pes representas en el planol, portaran a i Sets d'Urgen. Es clar que les delícies
que
els
brindará
el sojam a 'encastra
sía per tal que sigui ben aviat un fet donar sorpreSe.5.
tots aqueils indrets de la patria. ensems
• • •
l'organitzacia dels alludits torneigs
que la salutació afectuosa de Barcelo- Vall d'Andarra els compensara anl escreix
del
dur
esforç
de la jareada,
i"Open".
El guanrador de Frana -.Austràlia na, una mica d'entusiasme esportiu
La sisena etapa eS la mas llama
Si això s'eselevé, el tenis farà una jugara contra el guanyador d'Italia- patriatic.
pasta de gegant.
Txecoslovanuia, i llavors el que surti
I no san solament les ciutats j viles lo volta-25a kin.—, ja rese han de desLa critica solvent no desitja altra vencedor de la final se l CO haurà amb que els corredora travessen (i enguatay plaçar-se des del cor del Pireneu a
cosa.
els EE. UU., guanyadors de la zona han de pastar per més de 2201) els que l'Enmara, gairebé a la vara de la mar.
•
•
americana. En darrer serme, el que venen pastar l'esiorçada caravana. Deis Es un dels trajectes mes magnifics del
circuit, entrant primerament a la CerdaHem dit que, a horda d'ara. entre surtí triorniant sera oposat a Angla- pobles, deis llogarrets mis apartats acu¡ després de vencer el difícil coll
els primerissims no hi havia cap ti- terra (guanyadora de la Copa Davis den a contemplar la cursa 'umbrosos nya,
de Tosses, punt culminant de la prova
de
l'any
pastar),
i
aquest
mata
consaficionats fent sovint mis de 20 o 30
gura ben destacada com almas. I éS.
cert. Cona abans, d'aquella atunera tituirà la gran final que donara al seu quilametres en tota mena de vehicles (t Roo metresl, recarreran Ribes
Fresser, Ripoll, Sant Joan , Olot, Girapermanent i definitiva d'abans, no; vencedor la possessi9 de la copa 1534.
fins a peu.
•
na i La Bishal,
pera durant la darrera etapa tenísEs clar que si donem una ullada
De 1_1 Bisbal a Girona seria per al:
Hem
llegit
(entre tants comentaris nsapa de Latalanya trabarte:u circuits
tica que cau de Pie sota la Ilu m del
nostre reflector tela darrers 15 o no que es publiquen) que d'acord amb que geograficamen t podrien éster cansi - ciclistes un passeig que els permetria
adensar-se de les belleses del circuir si
dies), una raqueta ben coneguda sei els resultats dels Canspionats Interna- desats mas prapiament com i
ma verita1 Barcelona, que per cert ha minoras dona:5 de França ho ya creu que
ble Volta a Catalunya. Pera cal tetar els organitzadars no haguessin acoraat
glaterra
fer disputar aquesta etapa contra recorre
el
perill
de
perdre
en.
molt de joc en el tenms que no ha
en compte que es precio ajustar-se a llotge,
actuat sobre les nostres pistes (ser guany la Copa Davis.
le,
necessitats
econòmiques
de
la
prova,
Es crea que Perry esté desiet a
ee1 1 bolei evidentment molt més efials desigs de tants i tants pobles
nats i contundents ens referim con- consequencia de la seca volta teniscretament a Von Cramm, s'ha mos- !tea, també es tern que Austin tot poder esser final d'etapa o almenas astrar en les seves darreres actuacions sol no podré resistir l'envestida de closos en el circuit de la gran cursa.
Per altra part no sabriern fer cap
amb gran claredat i gran energía per requip finalista.
retret ais abnegats organitzadors d'un
Tot aixa san vuits i nous.
a isser considerat la primera figura
DE LA MORT DE JULIA
prova
de tartta envergadura que lames
Perra' aA proa jugador encara per
del tenis amateur actual.
MARTIN
Asea no vol pas dir, naturalment, a refer-se. i te prou temps per a prepa- dificultats hast de vencer per a mantenir-la i fIns superar-la cada any i que
que la raqueta alemanya no pugui rar-se per a la Iluita decisiva.
Amb referencia a Vaccident martal
D'altra banda, el mateix articulista sin mereixedors de l'a,graiment de tots de qué fou %actini a el boxador Maréster engolida aviat per un dels seas
que cleixa entreveure el seis pessimis- els catalans per reeixir en aquesta tas- tin , hem dc rectificar el següent: l'acseguidars (en mèrit) actuals.
Von Camm , pera, és la figura mi- me davant la gran final , per allò que ca, (Inc posa Catalusiya a l'alçaria deis cident es va p roduir al quart rotas a
xima de la quincena que ara reportern, atenn les possibilitats angleses, és el esportius de tot arreu durase deu dies. i no al sise, can/ per equivocació vam
Anean a donar una rápida visió del
i cal que el situem amb tots els ho- mateix que diu que "ningú no cape.
Tatunne do exacta la n oticia ap anors de qua s'ha ter creditor. El pro- rava que el bata!, Gottfried von Cramm nsagnific recorregut dels nambrosos pai- reguda en al g una diario que Josep
gres en ell ha estas räpid. i en aquest guanyés l'australià Crawford, el gran satges que s'oferiran als ulls dels braus
l'adversari de Martin al matx
moment és la maquina tenística ama- rival de l'anglas Perry. Eis 24 anys routiers i de la nadrida caravana auto- de referencia. fos detingut. El jutge
teur mes fina que hom pugui pre- de Crarnm es van insposar en una par- mobilistica que els acempartyarà en llar de guardia es va Emitar a prender
tida extenuant per a la "veteraniaa creuada espartiva.
sentar.
declaració a resmentat. L'autapsa
En batre el gran Crawford (campió de Crawford
Parriza de Barcelona, /a capital de riel dissortat Martin
practicada
(Cramm. 24 anys: Crawford. 2a.) Catalunya, duna, dissabte. a les dues prabablement avui pelssera
australial en els Campionats Interfarenses. Tots
J. H. Crawford neix el dia 22 de de la tarda, les
nacionals de Franca i adjudicar-se
emprendran cap a la els testimonis interrogats p el jutge.
amb aquesta magnífica victòria els març de mofa
riallera comarca del Llabregat, el qual entre els nuals figuren diversas metCarlea SINDREU riu travessaran mes d'una legada, s'en- Gres lile es p
esmentats campionats, Von Cramm
resentaren esPantanianleat
entra amb pasta ferma i se g ura en
filaran pels vessants de/ Montserrat en- a declarar, cnincideixen en apreciar
el darrer graa de la alada. Veurem
q
ue
la
masa
de Martín va ésser concantat
per
arribar
a
Manresa,
situada
FRONTÓ NOVETATS ge a
Casal temns restara en aquest alteseqüencia del CATI Que es va produir
gráficament al cae de Catalunya.
AVUI, DIVENDRES
ras lloc.
Baixaran de Manresa , i travessant en catire.
Tarda, a lee 4:
Darrera le Cramm. i fent justicia
Igualada i tot el Penedis arribaran al
GALLARTA u- WEGORt8 III
VARIA
a les seves grana actuacions, ens cal
eentre
fertil Camp de Tarrag ana, passant per
parlar de rifaba G. de Steíani, recent
FeRNANDSZ - LIJONA
De 'Wat, la (farrera "víctima" de
la imperial ciutat per anar tú» a Reus,
NO, a tea deu en punt:
guanyador de Perry (Campionats InMarcel Thil va sortir de París cap
final d'etapa.
Nov. parta de earnplonat • pala
ternacionals sie Franea).
GALLARTA ni - CHIQUITO
La tercera jornada transcorrerà pel a Berlín, on començaré la seva p reTots sabem el que representa PerOALLARTA
camp de Tarragona i el Priorat, pos- parada per al combat que per al
edietIO
ry en el tenis internacional.
QUI
IV sant-se per Unes tan interessant; com ~alones d'Alernanya del pes mig
Es una victòria ben nteriviria el
la serra de Prades. afantblenc, Santes fort, ha de disputar amb Hemer
Detalle Per sanen'
resultat obtingut per atelana
Quant a Marcel TInl, sembla que en
Cretas i arxhant a Valls.
Von Cransm, pera. en magnifica
el s eu Proper cambat pasara en jor
¡arma, li fati oposat en quarts de final i va veure's obligat a inclinar-se
davant l'alemany. L'italiä, pera, va ;
fer un }ion paper.
Bonssus , després de batee, entre
a dos quarts d'onze del matí
altres, Austin. en quarts de final tambe perd contra Crawford en un partit
Al circuit de Montjuic, Gran Cursa Internacional d'Automòbils
memorable que tingué 4 sets de durada.
I finalment, Perry, que acaba de
fer la acata al atan en pla de "vedette" imbatible. en 15 dies rep dues
pallisses estupendes. Una a mans de
Bonssus (Internacional mata Anglaterra-França), en 3 sets, i una altra
a mans de Stefani (5 sets).
Llotges tribuna preferent (amb sis entrados) ...
Abab no vol pas dir que Perry no
80'00 peasstos
reaccioni aviat. Perry is encara un
Seients tribuna preferent (amb entrada) numerada ...
9'00
gran valor.
Mente tribuna "pérgola" (amb • ntrada), senas numerar
8'00
COPA DAVIS
Som ja en plena febrada de la Copa
Davis.
Arreu del món ja no es parla d'al(Impost a arree. del Tintín)
tra e092.
Dies 11 1 15 tarda i 16 al malt, entrenamenla oficials, I pessela entrada.
Aquesta gran pugna tenística, que
interessa fins aquell sector de públic
Despatx de localilats a la Rambla dels Esludis, 8 (Cerote Artistic) ; al Centre de Locamas allunyat de les nostres co g es —
Hl
dissabte, n les tequilles de l'Exposic16.
aquella gene que viu al marge de Vesport i tot—ha entrat en una fase ple
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EL DIUMENGE DIA 17 DE JUNY

II Copa Barcelona - Y Oran Premi Penya Rin
amb participació de famosos asos mundials

ENTRADA GENERAL: 3 PESSETES

a

Diumenge en el Circuit de Montjuïc

Se celebrarà la II Copa Automobilista Barcelona - V Gran
Premi Penya Rin
Es traben ja a Barce'ona la totalitat dels inscrits
i ahir s'efectuaren els primers entrenaments oficials.
Els números que portaran els corredors. Va augmentant encara la expectació pel gran esdeveniment
automobilísti c

Sortint de Girona, en la vuitena etapa s'enfilaran tot seguit cap a Figuerea i Castelló d'amarles, an retrobaran seguidament la mar, que no hauran vist des de Tarragona el segon
Després de recórrer aquella comarca
fronterera de Catalunya amb França els
corredors tornaran a Figueres, on s'acaba l'etapa.
L'endemà, pessúltim dia, per les riaIteres poblacions de Besalú, Sant Feliu de Palles-ras i Manlleu arribaran a
la Plana de Vic per les Guilleries, i
pel peu de l'altiu Montseny entrarais al
Valles, en tres poblacions del qual, Graimiten, Sabadell i Terrassa rehran les
ovacions de les multituds entusiastes.
Per fi, el darrer dia, not-è de la cura, partiran de Terrassa els ciclistes
que hauran pogut resistir la duresa de
la prova, i per Rubí, Molins de Bei
i anees viles del Llobregat arribaran
a Barcelona. Parc de Montjuic, a; magnífic circuit del qual, traer també el diamenee vinen t d'un mazne esdeveniment
matorista . hauran de don ar enc ara cicu
valses abans de finir la cursa.
Es aquest un breu esbós del drena
de la gran prova que dema, dissabte,
camença i que mantindra durant nou
dies l'expectació deis catalans i dels
e sportius de melles altres terres.
D. B. ALOY
navanient el 5eu titol de Canspaa
d'Eurapa davant
alerto Preciso.
— El vinent rUlluns, al Casino de
Bellevue, ute Manxester, el francés
Angelmann seré enfrontas a l'anglas
Jackie Reman. El tito( de Campia del
alan (lel pes ITICOsCa, que ostenta el
darrer entrara en jac en aquest comhat.
— Decico, després de !a seca vicparia schre Hilas, ha declaras que asp irara al Campionat d'Europa del pes
gala títol (me ostenta en l'actualitat
el bel g a Petit Biquet.
— La p rernsa del nord de la
neninsula no (leían de parlar ni al
dia del p rabahle mata entre els pesas
fans bascos Paulino i Isidoro. El que
no surt p er ara és l'emare s ari que
s'atreveixi a notar en vies d'execucia
auuest interessant combas.
— A París, Kid Janas, va vencer
Kessler ter punts.
— Sembla que l'holandès Van Kilaveren boxara el proper mis de setenthre a Nava York contra el CamMa
del Man del ces welter, Ihrney Pross.
El mata sera valid per a; campionat.

Tenis
L'homenatge del Barcelcna L.-T.
Club als seus campicns. — Atenent
indicacians d'amistats dels 50fiS del
Barcelona Lawn- Tennis Club, als
quals va dedicat l'homenatge acordat
per la Junta Directiva de l'esmentat
cercle tenistic, es fa avinent que poden prendre part a la dita (esta tots
els qui hr desitgin mitjançant nur
previa inscripcia a secretaria.
Tal cosa s'anuncia, la festa cansa:tira en un sopar d'honar ala jardina
del Club, que tindrá lloc denla, dissable.
L'acord de l'homenatge ha merearut la consplgença general, i els interessats ja reben les felicitacions
consocio i amistats.

La revetlla del Barcelona L.-T. Club
El Barcelona Lawn-Tennis Club posa
a coneixement dels seus socis que
poden ja encarregar-se a secretaria
les invitacions per a poder concarrer
a la revetlla anunciada per al dia 23
Ini mes corrent, tant per a ells con]
nee a les seves amistats.
La seeretaria del (lit cercle facilitara
totes les darles que interessin en
relació aun !, la testa de revetlla. en
l'organitzá c iO fr la qual es ve treballant amb tot entusiasme.

Organitzada per la l'enea Rhin, se per voltad equivalent a 265 quilòmetres
lebrada diumenge al mata al circuit 3055 metres.
je Montjuic, el magne esdeveniment auAhir es va efectuar el sorteig reglatomobilista que porta el nom de II Copa mentad per a l'atribució de números de
.Automobilista de Barcelona i V Gran cada cotxe. Diana el resaltas ene detaPremi Penya Rhin.
Hm a part:
2. Marcel Lehoux (francas), Alfa
La gran importancia e5portiva que
tothorn concedeix a la Il Copa Automa- Romea (Sed. Ferrari).
4. H. C. Hamiltan (anglas), atasebilista Barcelona ve palesada per la circutustancia que tots eis participants va- rata
6.
kan Zanell¡ (xile), Nacional Peslen aprofitar les sessions oficials dentrenameM, per tal de tenir un profuna cara o Alía Romeo,
8. Tazio Nuvolari (iuija), afaserati.
coneixement del circuit, factor imporIn. Joaquim Palacio (espanyol), Matantissim en una l'una de tan dificil
serati.
pronòstic entre homes tpts habilissims i
/2. Louis Chiron (francas), Alfa Rocotxes de possibilitats molt igualades.
El primer a arribar ha estas el gua- meo (Sed. Ferrad).
Peter De Paulo (nord-amerial,
nyador de l'any passat, el xilè Zanelli, el qual no vol perdre detall,per afaserati.
16. Achille Varal (italià), Alfa Rotal de veure si renova la gesta de l'any
passat, que en el present tindria una ex- meo (Scud. Ferrara).
18. Esteve Tort (espanyol), Alfa
traordinaria importancia. Zanelli ha
portat el sen Alfa Romeo 2.6o 0, per tal Romeo o Nacional Pescara,
20. Robert Brunet (francas), Bude provar-lo, conjuntament amb el Nacional Pescara, i decidir, entre ell i Es- gatti.
22. Benoit Falchetto (suís), Maseteve Tort, el cotxe que portara carata
descula
24. Edgard de aforawitz (txec), BuEls nous alaserati, dels nacionals Pa- gatti.
lacio ¡ Villapadierna, arriben avui. Vi26. Latís Villapaaierna (espanto),
Ilapadierna es troba ja a Barcelona, i alaserati.
ahir, ja acatada la reforma del circuit, .25. "DeIrria" (francas), Bugatti.
va provar-lo arnb un cotxe de turisme,
se.
i en fati grans elogio.
Els cotxes de la Scueria Ferrara els
Penya Rhin espera de la reconeguda
famosos Alfa Romeo, guanyadors de na - cultura del públic esportiu de Cataluma
rebé totes les provea d'aquest any, han tue observará rigorosament tote: n es med'arribar avui a la tarda, o denla, di- serea ()reses ner a la normalitat, tant
jous. al mata n'entre els corredors Var. dels entrenaments cam de la cursa, seni, Chirola Lehoux i els dirigents de eilt en compte ene queda ahaau'arsent
l'equip ja es trobaran avtn a Barce- prohibit ficar-se dintre la cae:ea:fa i als
lona.
llocs assenyalats com a viratges periNuvolari, el formidable volant que !loses , per tal d'evitar, d'aquesta manera,
tant entusiasma l'ana. passat, i que la possibilitat d'un accident
ha anunciat que sera. a Barcelona per
• ••
prendre saneé part a, la primera seo'
L'Automòbil Club d'Espaaya ha aesi) dels entrenaments, car tractant-se de
la seva reaparició en plena eficiencia signat corn a comissari delegat e) sefísica, aesprés del greu accident que soiri mor Francesc Coma, i cronometrarlors
al Circuit Pietro Bordillo, davant dels eis senyors E gcriche i Núñez.
•
•
seus ex-cornpanys, i avui rivals de Ferrari. vol tanibé sortir amb el máximum
El serrei preventiu de socors anirà a
de preparació. Allir arriba el francas
Brunet, i Samba el famas campia ame- carrec de la Creu Roja de Barceloaa,
rica Peter de Paolo, el suís Falcehtto que installarà, al liara del circuir, den
i Whitney Straight. junt amb el seu llocs amh ambulancies. El servei telecompany d'ermita el també gran corre- fbnic és muntat per la Comandancia
d'Enginyers, i el d'infarmació parlad.,
dor anales H. C. Hamilton.
al públic, per Radia Barcelona,
Aixf , dones, es troben ja a Barcelona
• •
tots els protagonistas del gran esdevenitnent internacional, i en els entrenaAhir ja es començaren de muntar les
ments ¿'abur hom pogué apreciar les ex- defenses de sacs de s orra i de bales de
cellents condicions dels corredors i la palla als viratges més dura del recorgran importancia que concedeixen a regut. Penya Rhin ve rebent moltes Deaquesta cursa.
ticions d'entrades i localitats no sola de
Els nombrosos espectadors que van tat Catalunya , sinó de moltes poblapresenciar els primer; entrenaments que- ricino de la resta d'Espanya, i també
daren altament cornplaguts de l'entu- de l'estranger, especialment del Migdia
siasme i valor densostrats pels corre- de Franca , on també la cursa ha aesdoro, tot i desconeixent encara el pe- vetllat extraordinaria expectació pel fet
sie córrer-hi bornes com Chiten, Lehoux,
rillas circuit.
Una nota que cal fer ressaltar és que Prunet i "Delmo", que figuren com a
Tazio Nuvolari, rachuiradissim as ita- primeríssimes fi g ures de l'automobilisme
lia, correrá per primera regada en la frances. També les colanies italiana i
cursa de diurnenge, amb plena eficien- na rd-americana han demanat un imporcia física, despres del seit crea acci- tant nembre de localitats. Aquestes seaent d'Alessandria, can si be ja va cal-- viran a la venda, des d'avai. a Rambla
ren a la pista de l'Ario fa to dies, ha dels Estudis. 6 (casa del Circo! Artasfeu ami, la cama, que s'havia trencas. tica de dos quarts d'onze, a dos quarts
engisixada i Sea5e. ner rana . sder tenir de dates. i de sis a non.
una perfecta seguretat de maniobra. F's
metges lt ran desenguixar la cama dinmeree i asseauraren el perfecte guarinient, de manera q ue el nostre públic
podrá adm i rar novament el eran corredor en plena possessia de les leves FESTIVAL H
OMENATGE A LES
qualitats fsiques.
CAMPIONES FEMENINES
La prova es disputara sota la reglame:nació dels grans premis interludio.
nals, circumstancia que ja is una gaAl Club Femera i d'Esports
rantia ren a la cursa. Nagua la dita reglamentaria no accepta vehicles preparats, sin6 que solament permet la ins- El Laieta, en forma brillan:, detro:a
er i taaa de moderno canses establerts es- el Patrie en una gran partida :-: Les
pecialment . o m adificats, amb vistes als provea- de movirr.ents rinnics i gimBrcu
Gran: Premis. Foren diverses les orga- nasia satisferen el públic
comentari al festival
nitzacions que de monten san anunciar
El diumenge pastas, davant nombroper a llurs curses la reglamentaria internacional, pera desatas, davant la man- síssima concurrencia, 5e celebra al terca dinscripcians, es veitaam aaligades reny que el Club Femeni i d'Esports
a suhstituir la reglamentada co Mies- psisseeix al carnet- de Palmes, el festitia per una altra de mas arrulla que val anunciat en honor de les seves jupermetes la intervenció de vehicles pre- g adores hasq uetholistes que recentment
sentant altres caracteri stinues. Manteas han conquerit per al club ei titol máxiin
fin: a la data s'ha celebras una cursa oc campiones de Catalunya.
Com diens mas arnunt, el terreny
SM; la nava reglamentada dels Grans
Premia el Gran Prerni de Mantecada inc presentava en comencar
aspecte
Aixi, dones. la causa de Penya Rhin brillantíssim en iniciar-se el programa.
Aquest comenci amb unes proves de
as la segana q ue es disputara (record
arnb la nava farmial. Na hi ha dubte gimnástica i movauents rítmics, els quas
(oren seguits per una completa exhibique :ir/tiesta particularitat canstitueix
cia basq uetbalistica, la qual corregué a
allicient mas de la II Copa Barce l
onaLa cursa, cl'acard asnal la reelamen- carrec de dos eqttips del D'entena entaca; internacionai . miela reservada als contre que despertó entusiasme entre
vehi,/es que
nimias de 730 Cini- chi asßistents.
Com a plat fort , i cloent l'acte es1 0 5. tense anean-sites
. i cate presentin
tina secció mestra o transversal. al !be portiu, eslava antirciat un sensacional
encontre
Patrie oeunat pel seient del conductor, data
ample minim de 850 tu pa per una alUna partida entre aquests das cinc«
tura de 2 50 mm• La II Copa Barcelona sempre agrada a l'esportiu, perio tenint
es disputara sobre 71-1 valles al <arrua en cansase que aquest era el tercer que
de M antjuic t.3 auilametres
700 mehre, en por temps celebras-en entre ella eis
dos clubs esmentats. calca:ea Cm a
quin rtInt hacia desvetllat expectacio.
A l'hara anunciada apraximadament,
Frontó Principal Palace Manent
arrenglerà c:s equips com sequeja
Avoi. divendras. Tarda. I•15
Patrie: Codercla afaunier (6), Font
(3a Amauta (41 i Grau (121.
OLASO - DASABE
Laieta: Martinez, Dominen. Muacat
COU:es
(m), Guix (S). Ceell5 (/31 1 Prieto (21.
La partida, que fou seguida (113 a pas
RECALDE II - A1ENDIZABAL
pel pUblic, fou fugada a aren tren rels
dos cines. tot i tenint en camate elle
Hit, • lee 10.16:
'PO candicians atmosfarinaes res no 0leJUARISTI I - UGARTECHEA
atten a murar una dosi tan gran d'entusiasme i energia, ja que la calor en
m'y!".
aciaells
mo ments era del tot asfixiant
LARR USKAIN OUTIERREZ
Des dels primera moments el Laietä,

nasquetbol

•

rx¡tant en pla de gran vencedor, jai eeplindidament, 1Iliguva grans
Ides a base de inc curt e passades
li”ides, en la qual característica Creus,
davantera, sobresortí per damunt
•
resta dei' seas companys. La Societe
r,trie, per la seva banda, pe, rti a terre garles de gran mèrit la majoria de
vinee trren per part de Matevi« quasi sempre, 1 de Coderah. que.
kef tenor a la veritat. fea un dele
(bes Ine ens agrada, tant passant
;en defensant-se.
La primera part. i per tet aixb que
ealent bresmentar hom 'en endrà adoae araba amb joc i de nt;s
ititvitat per part del Laica, i amb
.eerjado r al sen favor per 'escore de

a e lo punta
r: segon ternps no fin rnée que de....-eear-nos que el cine Mane va ripie-ee a un recobrament d'armella fereee en tere N ea": at el fea fam6s
en sem s une el Patrie sereie arel., aquella reeularitat de forma
no baria eneut acenseguir i
:2 anda tanta brillanter afirená en e!
-(“a t t orneig nottuen.
üns i altre; en aquest ;non temes.
d sol de das-2 1 '2:5. i. per tleit. amb
selt rees ben tenses per a eracticar
ileest espete:. el, r:epararen noble i
af ea l:uita. Les jugades de gran pre,:sb fetes a gran relreitat 1 arda seretar pasmo s a feren aixecar fins
zr...rar l'entusiasme del pnblie.
respectiu istes" de cada conm:::ent. animare cls acre, acabaren la
rea. I els otie eas ho conternrlávem amb
ridre ` Morder - de la irnparcialitat
t u a.lniirZirem en veure la fertnesa crae.es:s purs eseortius que en epeca
e:as: pcidenci dir completament imprós.a fer cap mena jesport es Bar.-

erre a una :luna en defensa deis res
del club. i antb a scla-eroscl
(e- fa d'aconseguir /a victòria.
ateeeszudament. aquesta es decana
Laietä, el qual en el transcurs de
e partida Savia palesat una seguretat
-is gran en les jugades iinals i potser
a sic etes d'entusiasme.
El resultat final ion de 33 a 37. punta.
T'u a eanbide equips lodern dir que
• jugaren bé i arab noblesa, perä ge atiene d'Injustos si ometrem que Creas
borne sobre el terreny de
el
so Que liartinez Domingo i Pleeto
restraren segurissims. I que taut 1\1;15corre Guix fallaren 'nett pee. Aix'd
:Os 6:ames.
Pel Pateie, per darnunt de tole. Mau:er, i despees Coderch. Arnaud, be ju;en, per6 fluix tirant, i Font i Grau,
is espertaculars tare efectius.
L'arbitratee de Manen:, a l'altura de
• circumstancies. com sempre,
vr sempre. també.
1 anth airsô creiem que queda treu'da ractuacie dele azitor; d'aquesta

unida. que guardan un bell record en
i'intin deis qui la presenciarem.
L'en717137e. ma g nific per tots conceper(: a través del] es posa de relleu.
-erl. la imprescindible necessitat en
▪ ens frohem de ¿mar per finida 5a
i temporada. Lliurern la rostra
arnh absoluta sinceritat. Creiem que
• qualsevol punt de vista és fonanten'ilent araihumä fer disputar encontres
'ciasiquetbol. tenint tan avancada ja
a:meneada. Ele nostres clubs haurien
it nre,cuper-se crafx6 aire!) serietat,
Federaci6 Catalana. avui ja regida
'32 membres de rezentissima eleccie.
ele fer-hi valer la cera auto e iut 1 dictar les enornines ordres a reirce. tal nur aquest estiu els nosese teeree es de :i e c no presentessin
a s pecte ¿'abres anee.
ROLAND

tt 5) o

I'

1

del que van celebrar a Ttälia contra
la seleccie espanyola, ceniiant jale
han de causar una excellena empressic davant del pnblic ea:ala.
La FederaeiO Catalana ha posat ja
a la venda el taquillatge del Partit a
les otteines del F. C. Barcelona i a
:a taquilla oficial del Teatre de N.,retats. i fa avinent que els socia dels
clubs q ue tenen iugaclorc seleccionats
caudiran de mitla entrada. Ala socia
abonats del F. C. Barcelona els seria
receten ..1i la sera l e eaEtat fins decir'.
d , esabte. a les ,et nIe la tarda.
El Palafrugell prot e sta.— Fespect.,

NEVER ES

3: fall clictat pel Comini: de Compe•
ticid sobre els incidems produits
einen del ralafrt!-zr11 aenh nimia del
nartit amb el Badalona. hom diu qe:e
renu:n emocedanis ha nroteetat jale
li sigui elansurat el canto per un mes.
ac t a venda ‚tut eis que 511taren
can'" de loe ¡oren ele adietes al Chlt

'El PETEPTII
AL/4A

de
Els mates internacionals de Franca.— Per al, pHrers IIIPArs de rae,
eme ve. Franca aeuneta ele ceguem'
oartit e imernac i onal e 2 N/ de netter.
Espanya-Eranea. a Espanten: 17
lehren. Italia-Franca. a I;ália: za (rabel. Franea-.aleman v a. a París.
El Madrid s'interessa per Denlenre. — 5emlea ene el Madrid S' Unenel locador de l'Espanyel.

que el club de la carretera
del elle

Ir Se-riä dernana rut traspäs
,ne g ador tio.uoo pessetes.

It

:mella a tota mena de procedimems
imaginable!, la qual coeg no ap i dar
que sempre aconseeneixi reee,ir anal,
ef:it en els seus respectables propäsat-..
Idom s'alle;,cra de 1 eniartec de la
roba, ¡son! es proveeix diparells de
dutsa a casa, non, apella a cent

Es aeceptada per tothom la dita que
e comoditat es India vida - . Corneental. dutant el temps — no direm Merar perque aquest apellatiu ja s'apliea al tred durant rl temps. repet,m. excet-SiralliCeit generós de ¡esein gelallt a l'element que ens llega

e

Els Campionats de Cataiunya en outriggers i skiff
han cl':_sser ajornats

2LOTZBV-MRE1,...

Gran assortiment en NEVERES de toles les marques,
des de 50 p:sseies
VENDA I EXPOSICIO AMB C.BJECTES
DE CA I CUNA
Telefon 76406
PRGVENÇA 198 docant Muntaner)

LLORENS
Rambla de les Flors, 30

Campament Dracienc. — Toles
les entitats. reeciens exeursionistes
III

de camping enclenques celebraran
denla. dissabte. j passat denla, diemenge, clics 16 i 17. el 111 Callan a inent Gracienc C ‚mc de Can Duran
,Palau-solitá l . La sortida será de la
plaea de Teman a les quatre de la tari a dos quarts de inca de lz retlIa.
Centre Excursionista de Catalunya.
Avui. dsendres. a les deu de la int
de primera concecatörta i a dos
guares d'onze de segona. Emita lloc
al Centre Excursionista de Eatalunya
la Junta general ordinäria a s eguidament l'extraordinäria de la SecziO
dEsports ele Iluatanya, que revestirá
molla importäncia per tal com ultra
el5 tramits reglamentaris de l'ordinaria, a l'extraordinaria es Proceditä a
:a discussi j,. i en son cas aprovaci,..
del projecte de nous estatuts per
quals haurä de regir-se en el sucres-

El 5clecciena4 e.r ntali ;o s en Torrente, ha cern'277 :- at a la Federare',
e-atalana de Fjii que Fermín de
Cataluna-a que hatirá desposar -se a
: muin nacional d e l Brasil. is cd eege . e . : Nognes. Zabalo. Torre-dellet,
: , Ventoldn.
l'arti. Soler. Cristi a
• Raich. Morera i Dornence.
al mati van arribar ainb el
(ex-A "PuceiM". ele jugador, brai:ers i van manife s tar que consideren
eartit del dia 16 cero una revenja

sna resmentada Secei6, pei qual nintia és d'esperar que hi ass.istirb grau
nombre de socis que s'interessen alar
la scva estructuraci ef, 1 organitzaci.
Repartiment de premio. — Per al
mover dimatis dia tra a les deu
ha vetlla, el Club .tipa Mirla te a m achal el repartiment de premis del5
concursos celebrats aquesta temporr•
da. 'arte Elvira llei al sal .re ele leal,
de l'Hotel V iC tUr:a (p:aça de Catalana-a, rel, i en la qual vetllada parlan el con e gut dihnixant 1 esportiu
Valenti Castanys. Tambi es
tara la
la pellienla d'esports de aten de
'es, paesades Olimpiades.

NEVERES de les millors marques

"NOUFI-U,T" i "PINGÜINO"
E! millor aparell de radio "Galbrausen"

14*4.4.e.e.rept t 1414 141144a

CRISTALL, PISA 1 PORCELLANA
PARAMENT DE CUINA

Rambla Sant A-me!), 31 -- Telèfcn 14353
BARCELONA

CON U CON4U040 IN S IGN IIKA ,4TE

SE CONSTRUYEN, ME T ALICAS Y
VE

l'ordre voluptues de raiimentacie, toi
es pot aren . . rgnir c .Ullptant entre els

Neveres Soler
Pròpies par a bars, colmados,
carnisseries i particulars

ptr,.

siria) un capriei de benestant que sent
el placr de trubicr le= pleitees i les
LLOREN!
begudes fresques. ita passat a la conRambla de 103 Fiera, 30
que nedic:O d'atuell ate,7eztri. i
tessari imprescindible per tal de rnantenir durant el temes estival la mimoldee i atuells casolans anib una nestra en condicions Sufirientment s abona nevera encara que sigei de pro- ludables peroné, ultra ésser agra laporcions modestes.

LLORENS
Rambla de les Flors, 30
problemes dentre la vida demestica
dels eitetadans.
IYaquests probientes. el principal
e: que fa més embalum és aetimeU amb
el qual shate hagut d'acarar les
mestresses de casa, les quals cada
(Essabte tenen la sagrada obligació de
irr càlculs llargs que traspassen resfera deis ordinaris , pecveint els dis-

N EV ERES,. e ;ARA NTIDES
des ele 30 Pies.
LLORENS
Rambla de les Flors, 30

s ubtes a la placa d'una quamitat
queviures que ele pagana abastar per
a tet el dmenenge. De manera que
aquesta qUestiO del Calcul esdeve un
duls maldecaps mes considerables que
es retten obligades a patir les admi-

nistradores de les cases de familia.
Yo obstant, aquest problema no
tindria res de greu si els aliments
fassin limeacosa que pognis resist:r
eue es deteriorecein als efectes del temps, si tatet a riiivern ciar
a 1 : tafia un tall de caen o be una
terca de peix es mantingues dins res-

.1n•1•12n

1 MONT-BLANC
\ EVEfl ES t e %HAN:FIDE>
ele- ele 30

Ii

dina

i

Elaboranó continua -- Especialitat en Cornets
per a gelats - Vendes a l'engrits, i a la menuda

Urgell, 107 -- BARCELONA -- Telèfon 34501
I e mbra gerda dels pine de muntarc„, a. Els alter: dies, ron, que a ea,.a
hi pot transportar cap craquest
dos refrigerants, ha de sofrir rangaIna del temps amb resignaciä heroica.
No hi ha res que apagui en absohit les molesties de la calor. Cal que
Plome es proporciemi mitjans capae e s de combatre ele efectes desastrosos del temps canicular, i per aixO

va adherida una rpiestiét de com'sdi.
Ial 1 aquest problema, que a manca
de aeveces esdevindria d'una dif,cultat es-latent, aca no es ras dificil de
resoldrc, ans al contrari, la nevera
esdeve una seducir, adequada.
1 hect concretat les nostres concia
derecion ., a: problema dernéstie per.

SIEVERES
DE GEL

I F,LECTRIQUES

RADIOS
DE LES MILLORS MARQUES
Al

comptat i a llargs terminis

Telefon 16028

Passeig de Gràcia, 6
'.-ees al gust, na siguin roe:, es a la
salet.
Es per això que avui en dia la nevera ocupa un lloc de primer ordre
d;ns les Ilars, tant si séne riques com
modestes. No es cap cosa l'adquisició
de la qual equiralgui a la despesa

Ferreteria i

que en alió que fa referencia als establiments públics no cal la n: panlar-mee, perqui avui no es concep cap
establimeat de qUevUre5, xarcuterta
o bar sense la corresponent nevera,
la <mal e:1 ta:s calo5 és un eleraent
de primera necessitat completament

Batería de

Cuina

PERE PALAU
;Antiga casa DAMIANS)

I

GPAN ASSORTIT EN NEVERE,
DE LES ACREDITADES MAPQUES

"Núria ' "Siberia" "Oso"
DES DE 60 PESSETES

LLOREN!
Rambla de les Flors, 30
111~1.

Neules GILI són les millors

O Itt-

MONT-BLANC

TELEFON 70111

VILLARROEL, 120

•B

Corteqe196-19.1-Tetef. 71161 • Icurceleno
'

EVEBES ri.tfl.t TID r.r
des de 30

1

M irt POSTEIIL IA
instal e ctores poro todos los
o plIco(lOnes de frie indus'ne I

S.A. N °VOTAS

MONT-BLANC

,

4+9444+044
Es per aixO que qui fa un invenecrellanent jure ir: el rol estival. e: I
qual no s'accntenta de rostir tota tari dele atnells ,pie li són ielpreicincosa durant les hores del dia sine:, dibles a casa no es descueda cee
que per a la echt deixa ten Catni sobre locar entre els que sän de primera
la teera que de vegades la fa np.is necessitat la nevera.
Només gui leo coneix a la pràctica
in,unortable que en ics &ares llores
Prat donar compte del eme significa
del jora.
d'una nevera a ea • a. Tota
disec,:er
neme,
teceaila
A la persona que
li es pernn,a cralliberar , se dels eiee- la suma ele delicies que representa

t e,. del 5o1 estival el5 dics d e fest.,
(e l an cerca la frescor de la mar O

CATA1LONIA

CONSERVAN LA
CARNE EN
PERFECTAS
CONDICIONES

MONT-BLANC

LA VIRREINA

Exeu r si onisme

NOVITAS•BOR-1

quedar-s e ma t erialment adortrit anda
la boca enlaire i sentint sobre la l'encara el litst Ii del ti ilCeo que raja tic)
port. & tot el plan- que representa
despres d'un dinar me , o menys
ahundant. Cali ter el paladar amb un
crapat de c i rere s fre s get e . o un paren de préssecs que semblen regalimar fredor, tot ance. e tan plaent dins

MAGATZEMS

Tarragona

II

Per altea banda, si cris desviem de
l'esfera del place i considerem que
rordenaci6 de les gieestions social e.
altres procediments. Pero el que real. si be ica atorgat a un gran nombre
client encerta Ute rdtlá ale combatre
ciutadans el dret que tenien la
els efectes de la calor despietada és trajoria de gambe del repbs dominiaquell que procura a l'hora men- cal. ha creat tainbe un non ordre de
jar poder her un trago de vi iresc i
menjar-se els postres en un estat
temperatura agradable a la boca i sa1
I
ludable per al ces.
NIMBES.; t;.111.1NTIDES
des do 30 Ptes.

qurri més el des:tgeni. la calor, comoditat és aleshores aquel t estat que
ens proporciona una saludable reise.
El Club Naut:.: dc Tarragona ha ein contra la toreadora despietada eme
és el temps en l'epoca estival.
desulacac
els
aras
contunicet no pode:
Es per aix6 que tothom, aad que
enuips a Barcelona. el dia 17 del mes
ene son, per haver sorgit dificulta:5 pot, procura ere:ayo:ir-se si li es ase,
''lt
ichs efectes d'aqueixa íogaina
dea
de carácter particular a (1 .331re
seus rentera. e:s (mala es troben aztualment lora de Tarragona. i soiVr.
el-unció en
de més a Mi!, una forta
na
un b`lC l'actual cairoió de Catalun
de shifi, senyor Prat.
precs
Per tant i corresponent ale
de resinenlat Club. el tentare Club
(le Rem Barcelona. s'lla vist ohliget
vinent mi s
3 alomar per al dia 8 del
Cata"icdc juliol eis Cernnionnts de
nue tenir
M' a en outrlczers i skiff d:a
weete.edefel 1.1314 e 1 . 11.1 el 411144 I-r tem
17 del
orgartitnts per al prencr
eee e . a fi que Si Pu gnin ra e y alU0.5e5 elements del Club

L'esdeveniment futbolistic
del diumenge vinent

¡RADIO

MONT-BLANC
NE VEfl ES 1 i :1 Fl A NTIDES
des (le 30 Pies.

I

Eferudeller e, 26 i 2S .-

Telefon

20SIS

de frescor
, cons emiten jame li peraleto ' de mantenir intacta o inaltera-

tat

ble la 'uva Cundido ale me/uable.
I aquest problema e, el que pot
nene:antela resoldre una bona nevera.
\ euest atuell CaS n lb, les es -el molestas
del ternos rhan tet actualment imprescindible. Es un veritable antele
dr pr:mcra necessitat .dilas la llar. De
Manera. e pie eresser la se‘a adrite;,

una fortuna. i com en altres coses, imprescindible i en el qual va lligat
leom pot ier de inés i de menys en d'una manera molt important el 40.Sn
raeete-te d'aquest nou 'noble tentment del negoci.
que ha de poblar les Ilars.
per aixilci que deis Icen, ap: i cat a
Es, es tracta de cap questiá de
propaganda. Es tracta solament d'un fer-ne veure la conveniencia exclusiment dintre les Itars dcangstigues,
p ...oblema crutilitat doméstica, al qual
anma

SANTIAGO BOLIBAR
Rambla de Catalunya, 43

•

NE VER ES
I

feeemogoommooloo

TALLERS DE METAL'LISTERIA
I RESTAURACIO DE METALLS

Gran assortiment de neveres de diverses marques i de
Bronzes i ferramentes per a mob i es i obres
tots preus

VENDA A TEP>11NIS
A 1. el E S. I 3 3 (al costat del Parthenon

Perreteria

BATLLE

Renda S:nt Pau, 67 -- Telefon 32147
E xtens, assortiment en neveres econòmiques i de luxe
ts Pecialitnt en anides de parament de cuina, en
Ganivets I coberts d'alpaua

esmalt i

:444+#44,

erreteria SOLER
BATERIA DE CUINA

NEVERES, GELADORES 1 DUTXES
c

arnr de Janme I, 1, i Placa Sant Jaume, 6. - Tel. 22767

4144444./4+e+.44.

)44.-444.6eeee.444.44.0.6.4444+04

(44-x

LA

CASA DEL SURO

EL MILLOR AGLOM RAT PER A ISOLAMENTS
DE CALOR 1 FRED
P asseig

de la República. 44
ae.

Telèfon 50722
114144444.4444

NEVERA

- laalerior ceriarniett blanca. per a rnrnisseries
n 11 0111‘ •1111,1e3

NEV E RE S PLA - INTERIOR O E RAMICI A MANCA - VENDA A FERRETERIA P ita
1,r S lIlO 5 II 5'
- Lee Calés lieg té Id tql1 e s - 1.es de due ada e 1 er ta
- 1.es de consuno mes pott4

la

evendree, 15

LA PUBLICITAT

ESPECTACLES
atres

Te

TEATRE POLIORAMA

TEATRE NOVETATS

tionmanyla lirios LLUIS CALVO
Darrers dies d'enlució de la genial
arnsta

RAQUEL MELLER

Tarda. 430. Butaques des de 350
pessetes: NO
MUDE. LA
CORTE DE FARAON, per Raque/
Melle, LA GATITA BLANCA, protagonista: Raquel Meller. FI de testa
per l'eminent Raquel Mellar. Nit,
tet 945, esdeveniment arlistle. COmiat del tarnns i eminent divo
HIPOLIT LAZAR°
10
NAIDE. Arios primer 1
segon de
DORA FRANCISQUITA
superba creael0 dKipõlit Lisaro,
amb les grans tiples Maulas Claques
Teresa Planes. Fra g ments dc l'Opera RIGOLETTO, a gran °Maestra,
per Hipas Lizaro 1 la diva Pile
DuamIrg. Finalitzarà el programa la
grandiosa artista
RAQUEL MELLER
Densa. /arda
ini LA VIEJECITA.
a.A CORTE DE FARAON 1 LA GATITA
BLANCA, per Raquel Mullir, .0nb fi
de testa per la gran Raquel Mellar
Despalx a comptadorta

Companyla XIRGU - BORRalt
Avnl, tarda, a les O15. popular. I nit,
a tea 1015, (ferretea representarions
LA SIRENA VARADA. /lema. lerda 1 nit,
InieresSant reposicid de EL GRAN GALEOTO. Dimarts, 1111, estrene de DIVINAS PALABRAS, de Valle Inclen.

eta. de reviraos del Romea, de Madrid

LAS CHICAS DEL RING
per la insuperable parella

PINILLOS ALADY
Lepe. Sara, Hernändez. Casaran,
Ila, ele Eseenes de boxa per les segones
tiples. lb-prendida preseniariel lacrarais
de Morales 1 Aseos!. Tructies de López
nema, tarda. butaques 1 1 pu.. general.
060 pesseles e LAS TENTACIONES. Nil.
Maui-J.

LAS CHICAS DEL RING

fc despalia als centres de localltars

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyla de revistes de

MARGARITA CARBAJAL
Avui. divendres. tarda. a les 5. matinee
especial. Butaques a 150 pessetes. Estrena en agries: reatre de la revista de!
mesire

CON EL PELO SUELTO
Margarita Carbajal 1 Iota la companyia. Nit, a les 10 • 7, l'exit de Fan).-

per

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

1 TEATRE BARCELONA
Companyla de comedia CAREEN DI«

CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
C. Rey. 31. Corres, Barcenas, J. Bareeld,
I A. Alegre
10 belliss:mes tiples - 40 Parare Girls
Tollelles A. López. Decorat de Morales 1
Asensi. Derne, dIssatte, larda, a les 5:
CON EL PELO SUELTO. Nit, a les 1015,
1 rada n11:
LAS MUJERES DEL ZODIACO

I Aval, divendres, larda, a un quart
de sls. I nit, a un quart d'onze, can
I formidable de la comenta de Quintero
I Guillen

grandiosa superproduccld

PUBL1 CINEMA
uaritats mundial'
Vlatces - Etc.

COMO TU,
NINGUNA

Doeurnentale
Seeele continua

SALÓ VICTORIA
Valencia, 11111-191
'oletee MIS
•
Avul, divendres, tarda, a les 445, 1 nit, a
dos quarts de deui
EL PUEBLO QUE SE AHOGO
mesare ¡melonar
EN VENECIA, (11bUixOs son0r3

Deme. dissabte, tarda 1 rilt:
COMO TU NINGUNA

Cin

-

Bata« UNA PIESSETA

emes

EL GRAN DOMADOR
per Clyde Beatty I Anita Page, I
Tres caballeros de frac
comedia musical, versId franresa. magna
creació del celebre ellvo Tito Schippa
I de Pascual! I lean Gobet

1 Tarda, a les RkvIlinpil,

a les 10:

SALONS CINAES

EL PASO DEL OCASO

"Betly se divierte", "Aves slo rumbo"; Publl Cinema. -neportatges d'amansas.
a mes, 11 la larda: "Duro de pelar". Principal. - "Madres de/ mundo" I "Aves
- "El agua en el suelo", "Tu'
sin rumbo".
Aval. Sal0 de la Moda, organlIzat per Ileroolona.
do lo condena" 1 "Piratas de Sangtial".
- "Las Cebo gOlondrInas"
Pece Rodrigues La casa "Importa Elec- Oboe. - "Madres del mundo" I "Aves Ramblas.
"Slmone es as!",

PIRA DE BARCELONA

ala rumbo".

trice", comblnet ands les entrades, rifa
una esfera Iluminara. benub. revellla popular: coro. cardanes, littimlnaelons, bilis,
foca artlfirlals. Entrada, una pesseta

•olibme. - "Lo que suenan las maje.
res", "Ana la del remoicanor" 1 "Aves
sin rumbo", en espanyol.
Bohemia. -- "La gran Jugada", "Repdrter
deteettve", en eapanyol, 1 "A la lOmDra de los mutiles", en eapany01.
Broadway. - "La banda de las perlita negras", "Carlomagno" 2 "Una vida por
otra".
Sally" 1 "En nombre de la ley".
Catalunya. - "Secretos de la noticie de
Parla" 1 "Doble sacrificio".
Capitel. las 7 en punto" 1 "Fiel a
una mujer".
PALAU NACIONAL Collaeum.
- "El paso del ocaso" 1 "Casa Internacional".
Dlumenge vinent, a les ami del vespre:
*mangle. - "El monstruo de la ciudad"
I "La noche del pecado".
Gran Concert d'Homenatge Condal.
- "La virtud quebrantada", "Enal mestre
tre dos corazones" 1 "Sierra de Ronda", en espanyol.
- "Hoy o nunca", "Una vida
PAU CASALS Diorama.
por otra', en espanyol, I "Justa relribución", en espanyol.
Orquestra Pau Casals
- "El espejo magleo", "Caballero para 105 10", "Carlomagno" I "Aves
Orquestra de 32 violoncelo sin
rumbo".
Lawdelor. - "El dede acusador" InnIcasola la direcc16 Iris mestres
ment tarda), "Romanza húngara" 1
Pus Casaba, Pablo., Lame*, Barbera
"Una aventara nupcial".
I llorera
Pantaelo. - "Moral y amor".
- "Placeres de Paria" 1 "pan".
PAU CASALS, violoncel Frégen.
- "E/ reliCarlo", en espanyol,
"Carlomagno" 1 "Una mujer como ninPneus tintes: Selent naif. 150 pessetes;
guna".
selents pls. 2 ptea. Desnata: Unid Musical,
Passelg de Grdela, 54. de 4 a 7
Coya. - "A sangre y fue go". "Cupldo
uniforme" 1 "N'Yo sor Susana".
Irle. - "La novia unlVerslratia", "Roopla" t "Tres caballeros de frac".
Kursul. - "El peregrino", "Bebiendo
los vientos" Ulnicarnent larda). "El
abanico de Lady Windermere" 1 "Ru•

Concede

Programes d'ami
TEATRES

111, nInguna".
pueblo. Al pueblo":
ni!: "Las chicas del ring".
Novetat.. - Tarda: Raquel Menee , "No
falla naide", "La corte de Faraón" 1
"La gatita blanca".
Pollorarna. - Tarda 1 nit: "La amena varada".
Prinolpel Paleas. - Tarda: -Con el pelo
suelto"; Mi: "Las mujeres del zodiaco".
Romea. - Tarda 1 nit: "La marquesona".

Barcelona. - "Como
Cerril°. - Tarda: "Al

CAPITOL: 4 tarda 1 10 reir. "A las 7 en
punto", Chester Morris, I "Fiel a una
mujer", Heme Dime. - CATALUNYA: 4
tarda I 10 nit, "Secretos de la poacia de
Paris", Civil Andre, I "Doble sarrifici0",
en espanyo/. John Barrymore, KURSAAL:
4 tarda I 930 nit. "El peregrino". -BeCINEMES
biendo los vientos" e /Inri/amen! larda).
-47 "El abanico de lady Windermere" I "Ru- Actualltats. - Reportalges d'actualital.
sia". - PATHE PALACE: Conlinna 4 tan- America. - "SI yo tuviera un milldn",
da. "Delirios del !reino-. aomanza han.
"El hembra y el monstruo-, en espagoa", "l'in aventura nupcial" I Doro.
nvol.
Yo, lú y ella".
mental. - EXCELSIOR: O tarda 1 0510 sil
A5111. tarda, de 4 a S. I ralt. a les 10, -El lelo anusador" iiinecament tarda). Avliguda. - "Vacaciones maritimas",
-Romanza hun gara" I "Una aventura nup
Exil de Canalla lloro en l'interessant
ciar'. MIRIA: 4 larda I 9'3n nit. -El
implacatle acusador" túnicament larda),
MORAL Y AMOR
-Entre dos corazones". "Sierra de Ron
la". en espanyol, 1 Nolleiari. - GRAN TEAAmb Oskar Homollia
TRE COMTAL: continua 313 tarda, "La
triad quebrantada'', "Entre dos Corazones", "Sierra de Honda", en espanyol. I
Cdmica. - MONUMENTAL: Conlinua 3'45
larda. "La gran jugada". "Su recom•
pensil", -E:orar/dalo en Budapesi", en es•
panyo/. ROYAL: Continua 333 tarda,
-Gente perrezulda". "Su recompensa".
"Esrändalo en Budapest-, en espanyol,
Conalca. - BOHEMIA 5 PEDRO: Coniinua
340 tarda, "La aran ju g ada". "ncrortcr
de
detective". en es panYoL "A la SOInbra de
los muelles", en espanyol, I Documental
Aval , estrena del doble programa
per nando'ph Seert. I
CASA INTERNACIONAL
espectacle Ir!! si Paramount
aan•••••••••11.111•n•nn•n•n••n••nn••MaMMIMIne.

URQUIAROI M

A faiti s

Rosa de medianoche

1

Caballero para todo

1 Mercedes FM.
CA-Te-Clan. - Varielats. Bella Maruji•
ta I Emflla Domingo.
Pompeya. - Varietats 1 Mercedes Alvarez.
Excelelor. - Varletats 1 Buriakoff et
Frisia.
Sternbul, - Varietats 1 Paqulta Dorninguez,

Laletana. - "Haciendo de las suyas".
DIVERSOS
"Paprika", "El cate de la mama" 1
"Almacenes modernos".
MaJestba. - "31 hombre Invisible", en es- All iN11:1 41 Doré.. - Oraurstra eacentrics
panyni, "Saludo de luenga' 1 "Con mi
The Happi Jatt.
Tarzan me basto".
Marina. - "QuIca, ml clown", "Por el Salte Dore (Granja Royal). - 10 Crazy
mar viene la Ilusión", -Vidas Intimas"
Boya.
I "Rascacielos de Betty".
Trlana. - Tiple ca pe fiaMmIC diriglt per
Mundial. - "Noche tras noche", en es •
Pepe Hurtado.
panyor, "Madlson &piare Garden".
Monumental. - "La gran Jugada", "Su Caea L1101.0. - Ale 1 cada Ola, Iba 050recompensa" 1 "Escanciara co Budasant'
pest". en espanyol.
Mirla, - -El implacable arusador" lani- Hotel Rita. - AvUt I cada die, 'be dan
cament larda). "Enire dos corazones"
sant.
-Sierra de Ronda", en espanyol.
Nürla. - "Carceleras", "Tor un beso" 1
"El hl» de la parrnqula".
Paris. - "Fabada de J u erga" 1 "Maria"
Pathe Parase. - "Delirios del
/repico",
E
- 1lomanz.a húngara" I "Una aventura
napelo".
Pedr6. - "La gran Jugada", "RepArler
(In g erirle", en espanyol. i "A la
de los muertes", en espanyol. Sombra

SPLENDID CINEMA

PLACERES DE PARIS
i PAX

tisantr

la PASTÁS/X

a •S 'alattard

AA/ame:ir, e a gra a le -

tots els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
que es mAnifesta amb ¡'apandó de la
caspa. La seborrea is el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es concia altre especific contra la seborrea que el sobe. I no es coneix mis que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propletats del sofre: el SLILFOPILOL, ara
de nou ofert al públic
El SLILFOPILOL no és, dOnCS, un producte impiric, casolb, o de perfumeria, preparat sense reponsa bilitat científica. Pel contrart,
estä fet per facultatius catalans1basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es remel que Ii aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULF0P1LOL evitarà l calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL (indra„ demis, sempre
perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa 11 mahneti /a cabellera i Ii faci lleig 1
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

mera, perfectament.

Coneeli de CaeS, 817 - Tolete. 1104415
Avul. magnifIn programa:
FELIPE D AAAAA Y
per Henil* Holland 1 Gaby Morlay

Una croada contra la guerra. Filmada a Barcelona, amb el concurs
de l'Arreció espanyola

No I; quedarà la cara Irritada, no

L 'es tupeuela super7roduce16 Fox,
en eSpany01,

4ier 1500 31511,1 1 Conchlta Montenegro
DIBUIXOS SONORS 1 el g randiós exit de
la verse') en espanYol

J'afaitar-set,
Eltrninarit el salsita la brota*. els po•
sets i sota els eleves objectes tan exposats O cultivar microks.

FRA DIAVOLO
Tardo, 430, 1 nit, 9 • 13, Inleiessant piogramo: REVISTA i CHBUIXOS. Cary Grato

6

eentirÄ cremori o irritaci6 clesotés

LA MELODIA PROHIBIDA

Diversos

Oil

SANADO DE JUERGA

Demenl-kr, sus perfumeries. ampara«.
preu de ‚So posees niLs,. . _

Annabella en la de g enera hongaresa
MARIA
MARICEL -- PARK
vinent, matinal a les 1030. I
Obert cada die, tarda I nit
tarda, continua, de 330 a 0. Dlliuns viGRANS ATRACCIONS
nent: El dIverlit film UN PAR DE FRESCOS 1 Elinnt01 Loase en TODO LO CON- Entrada al pare, cinquanta eentims. Fan,DENA, anda Victor McLaglen
una estera Iluminosa. Demi, revellla poDiumenge

Ll

WORIMIPMM

FEMINA
GRANDIOS EXIT
superproduccions

Propagueu-la!

Reme! clentilic
contra la calvicie

Com?

per mista. Fu g azor 1 firmare

Llegiu LA PUBLICITAT

SillaPILOL

AVES SIN RUMBO

de les

131fe,5it del "M1L1A" a Madrid: Rosa%
Castro, num. 42. - Falten dipositaile
capitals de provincia

Apolo. - ~letal!

pressa

per Willy Forst. CARLOMAGNO, per
Roimu 1 Marie Glorie

nos elements 1 sistemes creas apareo,
valen centenar5 1 rallers de peSsetes
bricacid nacional de 1.000 multleo tde PROPAG A NDA polenta, al preu
pewites, previ glr. Tambo es Tan 1
ses contra reemborsament del tald de t
Comandes a EXCLUSIVES "MILIA",
llana la Vieja (Badajoz). Si rolen e ,
detalla, sense cornpromls, trametet
segtlent
•UTLLETI

MUSIC-HALLS

10111111119A. eatre Illentaner 1 Anbau
PARAMOUNT GRAFIC. EL ESPEJO
MAGICO edibuisosi

Peggy de mi corazón
per Marion Darles I Ons:ow Stevens
PrOdueelons Metro Goldwyn Mayer

Multicopi
Milena de ciples Immillorables, azu
Sol original, de textos 1 dIbulcos. Tc
22 u 32 centImetres, 500 cdpieS per
Maneig senzIllissiM. El "MILIA" Ire
tense pastes n1 gelatines, amb ele rz„,

Urquinaona. - "Una noche en el Cairo".
Volge. - "Los expresos del expres" (cel.
Jaleare ranril, "Yo soy Susana", "NOene tras noche" I a mes, a la tarda:
"El manero".
Xlle. - "Romanza hilneara" 1 "El poder
y la gloria", en espanyol.

Afaiti'š

CINEMA ESPLAI

per LOrella Young 1 Ricardo Cortez
1

PROPAG

Royal. "Gente persegulda", "Su recompensa" 1 "Escindalo en Budapest",
en espanyOL
Saló VietbrIa. - "El gran domador" I
"Tres caballeros de frac".
Stieot Cinema. - "La noche del pecado",
en espanyol.
Itsplendid Cinema. - "Felipe Derblay",
"Melodla prohibida" 1 "Era nlawno".
Smart Cinema. - "El poder y la glorla"
I •11mmy y SaliY".
Talla. - -Cosas de soflama", "Loa tres
guapos del escuadrón" 1 "El agua en
el suelo".
Triomf. - "Quina, ml clown", "Por el
mar viene la Ilusión", "Vidas Intimes"
1 "Rascacielos de Betty".
Tejanos. - "El relicario", en espanyol:
"Carloma gno" 1 "Una mujer como 210-

hisiénicament

TEATRE ROMEA

Toleren 104311 1
Companyia
Bardirn
Temporada d'estlu. La revolució en el
teatre: A les 530: LA MARQUESONA.
Tots els seients de platea a 2 pessetes.
Tora els seients de pls a 150 pesseles:
general. 050 pessetes. A les 1013, benefiel del primer actor / director Rafael
Bardom. Preus popularlssims: LA MARQUE/10NA, gran feata andalusa, en la
prendran pan famosos cantadors I ball,
dores. 1 recital de poeslea en catete, PO
beneficiar. III assIstlran els autors de "La
MarqueSOna". flema, tarda 1 nit: LA
MARQUESONA, a preus popularissinis.
Dlumenge. a /es 330. a les 6 1 a les
10 • /5: LA MARQUESONA, entumes a
pessetes.

LAS 8 GOLONDRINAS

(Hule continua)

per la supervedette.

MARGARITA CARBAJAL

RAMBLAS

SIMONE ES ASI

FRESC DE BARCELONA
Eeplandld Jardi

Aval. divendres. tarda, a les 510. gran dIÓ5 programa amb media de les SO representacions de U revista del mestre
Rosillo
1AL PUEBLO:. :AL PUEBLO!
I espiendld fl de testa, per Laura Pininos,
Hernandez. Alady. Lepe I les snnvorete.
del conJunl. hlt, • les 10'15, tercera representació de la retIrta de Campua
Aclame 1 mestres Faixi I Molla, de sorollds

CINE

Rambla del Buitre. DO Tea. 18515
Aval: REVISTA 1 NOTICIARI

deliciosa comedla. en trances, per
Meg Lemonnler I llenry ;arel

TEATRE COMIC
EL MES

nIMMIIIIMIIIIIMIIMMONIIMMM/BWIMBI1.11 n••nnn41..11•MII

juny de 034

Ii catres d'esteatita, al preu de 750 Ige.
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7610. I50481. P., L.,
1513. - Holanda.
Londres

Nora

Obligaelons Tresorerla Cieneralltat C a t a lunya. 10025.

Cica, L., 2159. P., '353:5. - Italia, L., Noruega, L., 199050. P., 38475. -- fila.
,58.159..P.. 13060. - Alernanya.
132850. b oa .10000,
Praga,
10112.

7410. L., 3000, P,,
ri ,,550a2 ,25P " 490111tlarnaErscPaan1L„a.
p., 102625. - Fraile/4, L., 7610. - Bel- 2339. P., 4 1250. - Suecia, L., 10307 0 . 2000. - Buenos Aires, sobre L., 2662.

NOTA: El. carvi, ambo IN
Retro L correspoaea a Londres,

i

th la Nora P. a Parte.
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MERCAT DE COTONS
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