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UN GRAN ARTISTA CATALA
Parla el President
A MADRID
Les confusions
del Sr. Samper Nicolau d'Oh er fa mteressauts L'homenatge de la El senyor Companys fixa amb
y

La magnifica actitud de Catalunya dasant de la provocació que les dretes
reaccionaries de Madrid, servides pels
radicals i la Lliga. han posas fer atemptant contra l'esperit de la Constitució
Ce la República, ha tornas a donar un
to a la politica general que dormitava
entre insignificancies personalistes o contrasentits com és un la Ilei de ranmistia i d'altres distades per interessats a
desvirtuar el règim.
Un cop mis sha vist que alta on hi
ha una cosa viva esdevé el centre de tot
i la iont de ames vides al set] voltant.
Mentre a Madrid uns cerquen fórmules ¡ daltres voldrien entre el rovell
de la "Celada" o la "Tizona", a Barcelona, serenament, tothom la la seca
via enmig dtm ordre modèlic i una
disciraina robusta.
I a Madrid mateix. les ¡orces desguerra s'organitzen i es galvanitzen.
Peixen una defensiva tan cOrnoda com
mortal ¡ emprenen un atac a fons contra
eis qui voldrien tornar a dur-nos al
passat. a la Restaurado de la Restausació, que és cona dir la Restauraciá
elevada al quadrat, arnb corona o
neo se.

Bs una revolució? Ahl, només sabriem dir una cosa: tot el que té de
desordre i tumulte el camp de les ¡orces governants, ho té d'ordre, seny i
disciplina el de les revolucionaries.
I per aix6 vacillen tant el govern i
/es seves rnainades. No sellen aquella
autoritat moral que dóna l'estar segur
de la ndat de la causa. El senyor
San-per no acusa : es defensa; se sent
l'acusas; i dubta i no resol.
Volen que diiniteixi; però tampoc
r.o s'hi ven amb cor. En cap fosa del
govern, ni e:1 ni els radicals no són
ningú. Queden les dretes ; però les dretes, un cop mestresses del govern, ajupulen primer de tot l'esmicolat partit
radical, que tia seria de menester. essent
la traició passada.
aquest senyor tan clavas en creu
25 el qui ha de resoldre el problema
més arrea que s'ha presentat fina ara
a la República. E1L que sha deixat enganyar per la Lliga i els monarquics del
Tribunal anomenat de Garanties, hauria
de tenir la perspicacia que es necessita
per a salvar amb dignitat la situació.
( No se'n sortirà; ni cap d'altre que
persisteixi en la mala jugada contra
resperit de la República. Hi ha Catahinan i les esquerres esljanyoles, i el 14
d'Abril, que es dona un cop, no costaria
gens que es repetís. amb els perfeccionaments que compo rt a l'experiència.

Maniobres
de l'esquadra anglesa

declaracions en defensa del ciutai a Pau Casals tota claredat la posició de
Catalunya en aquests moments
Parlament de Catalunya

Madrid. 15. — Aquesta tarda s'ha reunit la Cornissid Mixta de Traspés de
Serveis a Catalunya. Ha acabas la reunas a les set de la tarda. A la sortida
hein parlas amb el senyor Nicolau d'01wer, el qual ens ha dit que s'havien
ocupar de la miestiä d'obres públiques,
i que havien avançat torea en el treball.
Hm/ preguntas al senyor Nicolau
d'Olwer sobre els rumor, que circulaven sobre la dissolució de la Comissió
Mixta i suspensió dels treballa d'aquesta.
Ens ha dit que no tenia noticies de
tal cosa. Pel contras', creia que la setmana entrant continuarien les reunions
igual que fins ara.
També li bern preguntas les seves impressions respecte a la qüestió pendent a
Catalunya , i ens ha dit:
—El resultas de les eleccions per al
Tribunal de Garantie; Constitucional, fou
celebras com un gran triornf de les dretes, no precisament de les dretes republicanes. Per armen resultas advers a la
Constitució i a l'Estatut es proclamé
amb insistencia sise les Constituents i
el govern Azaaa havien estat derrotats,
i que el pais repudiava l'aliança republicano-socialista. No era la joia en els
medis antigovernamentals, sinó en els
medis antirepublicans. antiautonomistes.
I si algú ho ha oblidat que repassi la
premsa d'aquells dies.
Ara es pretén que acceptem com a un
veritable Tribunal de Justicia el que no
dt més que un tos polítia que sort, d'unes eleccions politiques, politiques precisament a judici deis que hl triomfaren.
Hom diu que davant l'actitud de la Generalitat. respecte al fall del Tribunal
de Garanties, es desvirtua la Constitu-

incommovible de
constitucionals.
banal

les

La Comissió no concedeix cap recurs contra els falls del Tribunal de
Garanties. Una hei vetada pel Parlament pot ésser sotmesa a nou estudi pel
vet del president de la República. Ei

plantejara.
21-li ha gestions Politi qu es P er a
buscar una fórmula conciliatemia entre
el Govern de la República i la Generali-

tat? Aquest interrogant ha estat el
tema de molts comentaris a la Cambra.
En el terreny hipotètic es podr:a
dir que una personalitat de la Repablica ha mantingut una conferenca
telefónica amb Catalunya. Els extrema
exactes no es coneixen. Potser que a
la persona que es troba a Catalunya
si li va demanar fer un viatge a Madrid, pero aquesta, per les raons que
va adduir i que desconeixem, es va
excusar. ¿En va Pensar que una altra
Un moment de descans a bord del
persona de filiad'', política molt sem"H. M. S. Rodney", durant les ma- blant a la consultada, la substituís i
un
passar
nobres. Hora contempla
empren gués el viatge?
bell vaixell finlandés
S'ha realitzat l'entrevista aquest

lar mosso del Barbó
Lugo, ts. — La Prtmsa s'ocupa d'un
suposat matee d'Alians ríe Borbä. Un
Periädie assegura que e' comandant mi
litar d'aquesta placa Fié el dia lo un
te :egrama xifrat del ministre de la Gnvesnacié en el qual es deja que si es
p resentava el Borla:, en aquesta
cid fos detingut. Posteriorment
sabut que el cap de Vigilancia havia
rebut també del ministre de la Governació un telegrama mecenint-lo sobre
el pessible aterratge en un camp de la
P rovincia d'un avia en semblava que
viatjava Anons de Porbä. En els telegrames es deia a ambdues autoritats
co ncretament que procedissin a la ims
mediata detenció del viatger, apellant ei
eal Eue5 a la violencia.

Sense base fonamental p er a afirmar els fets cons: gnats. els recolliii.
con/ una simple informació periodística.
ELS QUE NO GOSEN DONAR
LA CARA PER A GOVERNAR

PRENEN ACORDS
minoria d'Acció Popular s'ha
reunit amb gairebé tots els diputats
La

que la componen per tal d'examinar
la situarle. política. EI canvi d'impressions ha estas extens i rapreciaci6
unànime, sobretot en el que em relaciona anal/ el problema plantejat per la

i

que li donen més autoritat per a pro-

tinc noticia—respongué el basc. que ja en aquestes Corts tenia
President—, ni la crec cesta.
poc ambient, ara, amb motiu de la
—S'ha pres alguna mesura extra- retirada dels parlamentad, bascos, en
tindré encara menys. ;Com si la rae.,
ordinaria?
—Per que? — respongué el senyor estricta i fonamental pogués cercar-se
Companys--. A Catalunya regna una amb petites Iluites politiquesl
perfecta traneminitat. No se el que
Potser els nacionalistes bascos tepassa foca de Catalunya, pecó a la nos _ nen una ideologia politica diferent a la
tea tersa en materia d'ordre públic, nostra. Pesó les sedes reivindicacions
no hi ha problema.
nacionalistes seran ajudades per nosPer cert—prosseguí el President— altres quan sigui i corn sigui, d'acord
que acabo de Ilegir unes rnanifesta- amb les directives politiques que ells
cions del senyor Samper a la prernsa mateixos es donin.
que no crec exactes. En aquestes deEl President del Govern de la Reclaracions, el President del Consell pública—seguí dient el senyor Comhistoria el problema i ve a donar la panys—celebra que les altres minoimpressió que el Govern de la Repú- ries d'Esquerra no s'hagin retirat de
blica va prendre toses les mesures per la Cambra. La nostra posició ve extal d'evitar-lo.
plicada pel que vaig dir al Parlament:
Com sabeu—seguí dient el senyor L'esperit nacionalista català ressorCompanys—, el Govern de la Repú- geix viu per haver-se infiltras a la Reblica, a suggeriment del senyor Cani- pública Yesperit monarquic que conbd, segons ell mateix va delatar, va cluí el país a un absolut naufragi mopresentar clavant del Tribunal de Ga- ral.
ranties el recurs contra la Ilei de conLes esquerres espanyoles faran et
tractes de conreu.
que voldran. Jet estic satisfet de veuEn aquestes manifestacions es diu re com plouen damunt la Generalitat
que el Govern de la República hacia telegrames d'assistència d'entitats i
consultas el Consell d'Estat i altres personalitat de fora de Catalunya.
organismes sobre la conveniencia En definitiva—acabé el President—,
d'entaular el recurs.
sola o acompanyada. Catalunya, que
Però —continu é el President—és que podria ésser derrotada, peró no vengamentre això succeia, hi havia a Ma- da, !ará alló que la seca inflexible digdrid dos consellers de la Generalitat, nitat Ii mani,
—No en

de Garanties, ha de garantir-nos el Poder mateix. Es el que ha fet la Generalitat de Catalunya. La seca actitud és
clara i resolta. i esté enrobustida per

El mestre Pau Casals
Durant un dels concerts donats aques- nosaltres. Eil exigeix de nosaltres. Senta temporada pel mestre Pau Casals a tir-lo no vol dir únicament fruir en el
Barcelona bou anunciada al públic la sentit sensual de la disbauxa musical
noca que la nostra corporació munici- acostumada. I qui judica el violoncel-

pal havia pres els acords de nomenar lista Casals solament des del seu pla,
aillustre músic fin adoptiu de Barcelo- notnés pot coneixer un aspecte de la
na, de concedir-li la medalla de la cin- seca personalitat. En efecte, ein semtas i de donar el seu nom a un dais bla que contra l'opinió corrent, que socarrera de la urbs. La manifestació bre el vulgar només el perfecte té sentit
d'entusiasme q ue hi llagué en aquel 1 i raó d'esser. ací el Princi pi e s traboca,
moment dins la sala de concerts, digne Casals és tan periecte. el seu estil ti
prou com eren considerades justes i tants aspectes, que l'instrument mear/je
oportunissimes aquestes decisions de la totjust ens permet apreciar una part de
la seca mecánica. No ras mis. Davant
representació popular de la cintas,
les adhesions rebujes d'aleshores ericé l'execució de Casals són inútils els adi els preparatius que hom ha fet, han jectius habituals. L'especialitat del seu
palesat amb magnífica eloqüència una art produeix, en aquel' qui l'experiunanimitat i una coincidencia d'entusias- menta bi , un eferte incomparable. L'emes que rarament es manifesten amb tan terna hei de la perfecció en rart es prebella florida, A penes ha calgut fer cap sentada als ulls del neiilit de manera
insinuació; tothom ha acudit amb cor ferma i resolta. Tota perfecció presobert i amb pura Musió, com si el s e suposa, sens dubte. el do del propi talos esperat temps ha amb impa--nyal larla eix iranc present de les Muses.
ciencia. Avui seran celebras, els acto Pesé. solament es aconseguit amb una
oficials de Ihomenatge i no cal dir com vida de treball i de disciplina. En ajad
cris associem de tot cm a aquesta testa. la personalitat de Casals és exemplar.
Si hom cerca les relacions entre la
Potser ja !lauda hagut de celebrarse abans d'ara, puix que en altres llucs peculiaritat d'un artista i la seca apoca,
es
evident que en Casals es troben de
han
honoras
‚hass donas més pressa i
amb altres distincions el Mestre que ha manera ben clara i especial. Es altissim
d'una época sardana, produir
privilegi
recorregut el män triomfalment i que
arreu hom venera. Perä, si hem tardar un artista de la seca mena, i resulta una
una mica a realitzar aquest acte d'es- magnífica sort Poder emmiranar - se en
tricta justicia que és l'acatament pü- rna fenomen com és ell. Tan sols ara, a
la fi d'un període histäric que ens ha
blic a una de les nostres mis pures glò- obert
els ulls i les orelles a tosa la
ri es, poder/1 trobar una compensació en immensa
riquesa de centúries de música
el fet que sigui la Catalunya recobraoccidental,
tan sols ara. amb aquest gran
da la que l'acomple ix , ja que aixi tiade
coneixement,
és possible aital reptodrá una plenitud i un abast que ens do- ducció. Es sempre
una ulterior nualitat
nara a tots més completa satisfacció.
en l'art , hacer rebut aquesta sapiencia
I ara, en sumar-nos amb emociä i de
tot
l'humä,
aquesta
forca de sentiarnb íntima alegria a les demostracions ment, aquesta seguretat de
coneixement.
que avui seran fetes al nostre excels En moments improductius assoleix
la faartista, fem vots pesque l'homenatge
de ranilisi el seu gran suprem.
fervid de cada dia que tots Ii desear, Icultat
amb
l'anàlisi
d'algunes
idees
cultural
que és l'adhesió mis cordial i activa a
de Nietzsche i de Spengler trobtm l'art
l'obra que entre nosaltres realitza, no
Casals präximarnent emparentat. Pes'afebleixi un moment i sigui per a eil de
só també emparentat de prop per la
la millo t prova de comprensió i amor.
pura acció, amb l'obra absoluta com maBaltasar SAMPER nifestad() de la voluntat. En el moment
que Casals en suprema ronmenetraci6
agafa l'arc, domina imperialment en el

PAU CASALS PEL DR. WILLI
SCHMID
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"Es un problema ünicament juridic",
id iu el senyor Samper al representant

El seny desordenador
de Catalunya
(

El cap del Govern espanyol, senyor Saniper, ha jet unes manifestacions al representant de l'Agencia Havas a Madrid. .Aquestes declaracion3s
fetes de cara a l'estranger, tenen la
virtut d'ésser, potser, les mis clases
que el senyor Samper ha raposas en
aquests dies ' copiosa xerrameca, i
revelen, segurament, la primera línia
de conducta una mica coherent que el
Govern de 2tf drid s'ha assenyalat
a/1.lb motiu del conilicte amb Catafunya.
Les manifestacions del senyor Samper diuen alai:
"Ens trobem dsvant d'un problema
únicament juridic, que no afecta per
regne de la música. 1 en el sea cap, res el fons de la 'leí de Contractes
eix bell, senzill i bpim cap d'un músic, de Conreu, i que, en conseqüència, no
que és un borne, s'expressa, tot ajad posa en discussió cap dels drets que
conjuntament. Una força extraordina- poden correspondre al mateniment
ria ix d'ell, un estimul, una exhortas-id dels contractes. Es tracta, únicament,
a tots els joves música.
d'una qüestió de competència que
La ulterior situaciä de la intelligen- consisteix a atribuir al Parlament escia europea pren en Casals una clara i panyol la facultas de legislar sobre
precisa forma nacional. Perque eh és aquestes matèries, contr l'opinió del
espanyol i a mis catalä, és ensems el Parlament catalé, que suposa ésser
millor europeu. Del comú de l'her è ncia competent per a fer-ho ell rnateix.
remalla pren ell la capacitas de conèi
El problema ha estat resolt pel Trixer i expressar la forma pura. Romá- bunal de Garanties Constitucionals, el
nica en el seu estil d'execuci6 es la qual ha decarat que el Parlament es-

ei f

fifi ff

la mis negativa atta d'aquesta facultat
comentadora, ell la transforma en un altiu plus; del sola en fa un "sols ara i
mai altre col'!"
És verament un misteri en Casals,
gens explicable per dezcendincia ni educarió, la seca plena i quasi innata penetració en el més fondament característic de tota la música europea. Aixó és el

de

l'Agincia Hayas

Els crítics musicals de tot el roen han
dedicat amb perfecta unapimitat els mes
aplicar la Llei de Conreus, amb res- abrandats elogis a Pau Casals. Un dels
mis lúcida
ponsabilitat criminal, i quart, que comentaris més ipteHigents,
i més justos que hem conegut és el del
l'Estat es fati novament càrrec de doctor Willi • Schmid, publicas a la Retots els serveis d'Ordre Públic d'a- vista "Stimmen der Zet", de Freiburg,
cord amb la seca Llei reguladora i que ens fem un goig de reproduir avui
a les nostres planes. Heus-el ad:
rarticle nove de l'Estatut.
"Un artista com Casals, mes que a la
Aquestes mesures han d'adoptar-se
nostra adrniració té dret a la nostra veimmediatament i mantenir-se mentre nera ció. En un temps que la mitjania,
la Generalitat segueixi en la sec a ac- la mediocritat ha esdevingut sovint la re- noble bellesa sensitiva, la irreprensible panyol és l'únic competent. La sentitud de rebenia."
gla general, aquell qui sap posar de i perfecta sonoritat: románica l'harmo- tiricia del Tribunal de Garanties ha
relleu resperit .de l'ah d'una manera tan nia, ranarent senzillesa ¡ rúltima gra- d'ésser, dones, aplicada per via juridi(Contiraki a la pàgina 5, CO!. 7) clara i ordenada no pot ésser mesurat cia externa de tota l'expressió instruatril) les regles del dia. En ens mesura a mental. Hom ha assenyalat el comentaritme com l'estigma de la nostra epoca.
Dones Casals es un comentador. Perd

Generalitat de Catalunya. A proposta
del senyor Gil Robles, i per aclamad& la rninoria ha acordes manifestar
al Govern ¡ si Parlarnent, en moment
oportn, que, partint de la base del
respecte que el partit professa als
principia regionalistas, que eonsparteix,

Ga-

fa dir al senyor Samper que l'Estatut

pregunta un periodista.

!Batí?

Ja es comerlo a par-

que la sentencia del Tribunal de

Tal com heu pogut cense, el "But- de no complir la sentencia del TribuIleti Oficial de la Generalitat- tfacui nal de Garanties, sempre que aquesta
i ha publicat la hei de contractes de illegalitat fos al ser gust. Automati1 conreu. la qual ha estas promulgada cament, dones. el senyor Samper es
coloca dins de la mateixa
amb efectes retroactius.
--¡Es cert que el Govern de la Re- que nosaltres, i queda, per tant, seupública ha pensat enviar un ministre se autoritat moral per obligar-nos.
Aquest retan de premsa—continuàper tal ¿'entaular negociacions-f—li

enlloc.
Ningú no pretenia en les Corts constituents crear ¡ establir en la Constitució
de la nostra República democrática el
poder omnímode i dictatorial de tretzt
senyors. Si no acceptem la dictadura
dels 13 i contra els errors del Tribunal

aquest assumpte, ha de
Madrid, 15. —La tarda, al Congres, nunciar-se en
rebutjar energicament l'actitud de la
ha transcorre gut en non d'un ambieat
Generalitat, per emes contraria a la
solemne de normalitat en el qu e es
i a l'Estatut que votaren
refereix a comentaris Polítics . Per a Constitució
els
mateixos diputats de l'Esquerra,
alguns periodistes ha passat desapcs- i que
ha creat un ordre juridic dintre
cebuda censa conferencia que segm s
tots els esels nostres informes s'ha celebrar en- el qual han de moure's
contrari seria entre els senyors Gil Robles i Camb9. panyols, pesque el
veritable
situació
d'anarintrar en una
Qui han tractat? Heu-vos an i la
contra l'Estatut, que
cògnita. Gran treball ha costas es- quia. La rebellia
eLs diputats d'Arde. Popular a les
brinar els motms de la conversa.
Constituents no votaren, no pot
Segons investigacions que recalas Corts
éster tolerada. I a aquest eiecte, proa titol d'inforrnació, ambdós persoimnatges han tingut un pool de coinci- cedeix: Primer, que se suspengui
tot traspàs de nou serdencia en estimar que el president del mediatament
que
l'EsGeneralitat;
segon.
a
la
Consell no portada a:1lb la deguda vei
deixi de !linear a la Generalitat
celeritat al Consell de Ministres uva tat
totes les sumes procedents de la cessolució al problema plantejat per la sió
de les contribucions i qualssevulles
Generalitat. Es va disposar, segons
que per rae) de l'Estatut ha de
sembla, fer una visita al senyor Ler- altres
tercer, que es deciari la
roux, que es troba a Fuentemayor. lliurar-hi;
però han desistit en saber que el cap illegalitat dels actes de totes lea udels radicals tornava a Madrid el di- toritats i funcionaria, encaminats a

segtients manifestacions:

—No tinc res mes per dir-vos—co- ranties nega competencia al Parlamença dient--sind que les coses se- mera català? Pel que es vea. el senyor S'amper s'avenia a la iliegalitat
, gueixen de la mateixa manera.

ra') contra el Tribunal de Garanties ai
es propassa, no trobem garantia per

Es parla amb insistència de la
dimissió del govern Samper
per a dimarts vinent

marts vinent. Aquest dia possiblement conferenciaran amb ell.
Al Congrés s'ha dit lambe que el
senyor Samper aniria el diurnenge a
Fuenternayor, i que si les ocupacions
els ho permetien, també hi anirien
altres ministres. De totes maneres la
crisi es pot produir el dimarts durant
el Consell a la Cambra. El que semlila indubtable és que aquest dia es

migdia els periodistes que fan in- de Garanties, modiiicaria la llei. ¿Es
formació a la Generalitat, i els va ier que ignora el President del Consell

les

lament i del Govern cus ha de garantir
el Tribunal de Garanties. Está bis Pe-

quan deixi d'ésser Tri- d'Olwer.

als quals el senyor Samper no va parlar en absolut del recurs.
Din tumbé el senyor Samper que en
esperava que el Parlament catalé,
despris de la sentencia del Tribunal

al

president de la República pot destituir
les Corta i contra eis abusos del Par-

la mes exquisida modera ció. No es n:ga
a acceptar la sentencia contra la Ilei
del u d'abril. El que no acepta, perquè no te l'obligació de fer-ho. són els
fonaments de la sentència que neguen al
Parlament de Catalueva la seca facultat
legislativa, i per això ha votat el Parlament una noca Ilei.
No está' en el pensament de la Generalitat el que ningú pretén ni ha prstes mai, és a dir, imprimir a la República un determinas matis de Govern;
perä és la seca obligació no transigir
contra quelcom que significa un atac a
l'autonomia de Cataiunya.
Estic segur que la ra i, sabré irnPosar-se i que el dret de Catalunya vens
cera;
pesó hi ha quelcom més imporAixò
.
sudó, 1 anula un dels seus poders
podria ésser veritat si algú no s'ha- tant a vencer: No desertar, i no desergues avançat a desvirtuar la Constitu- tarem."
Aquesta nit ha sortit cap a Barcelona
ció. El Tribunal, corn dic, fou elegit
catala senyar Nicolau
com a un cos politis. i el sen poder ell lev-ministre

mateix

"Sola o acompanyada — digué
Catalunya, que podria ésser derrotada,
perd no vençuda, ¡aré alió aue la seca
inflexible dignitat Ii mani."
El senyor Companys va rebre ahir

esseneies

ca. Sortosament, no existeix cap problema que afecti a l'ordre públic, i el
Govern espera que aquest no seré alterar en cap moment.

Alguns partits politics han volgut
donar a aquest afer un carácter que
no té, i aixi crear un ambient hostil
al Govern, amb finalitats que és iacil d'endevinar.

Jo espero que, com sempre, la recitas i la rad triomfaran. El Govern
esta disposat a fer aplicar la llei en
aquest afee, con% en tots. amb prudencia i serenitat, peral, tumbé amé
enes gis."
Tal corn el lector hauri pogut constatar, el senyor Samper vol donar a
la miestid un caire legalista i curia!etc.

Confirmant aquesta interpretació,
sembla que ahir el fiscal de la República, sentor Gallardo, va telefonar
al fiscal de l'Audiència de Barcelona,
senyor Bonilla, i Ii demanà la tramesa
urgent del número del Diari de Sessions del Parlament Català, en el qual
va inserit el discurs del senvor Cortepanys, i el del Butlletí Oficial de la
Generalitat d'alair, que publicava la
Llei de Contractes de Conreu.
Tant l'un com l'altre fosen urgentment tramesos ahir a la tarda a Ma-

drid.

El turisme a Catalunya

que constitueix la seva peculiar grandese, aquesta capacitat de donar-ho tot
a tothom (omnia omnibus). Tal 'cegada
podem trobar en Casal!, el católic, Pateara que
estigui completament
en tina gran Ilunyatia, en una gran
solitud, enmig dels música reproductora,
tot sol com un Himalaia entre lea muntanyes de la terna, és, no obstant, al
propi temps prop de tothom, completamese humà, completament accessible. Ell
fa donació a bata i cale sa', rep
segons les ames possibilitats.
La interpretaci6 de cada obra per Casala dhna sempre la soluciä plena i escaient. S'endinsa en el mis recemdit i
secret de l'obra, i, per tant, en el Inés
Intim de l'anima que Iba creada. La
seva execuci6 rtr, esposa únicament l'estat psicològic del músic, sind també dels
palios, pobles i regia», del nostre art.
(Cordial/a la pdg, 6)

A la pägina 3:
—ata que ee ee Vetee de ni si NI de »I
sine que is inapellable...1

bes 1111elltiellet 0 legal.

ELS JIITES INTRUSOS
per BELLAFILA

Una part dela iiiiitents e la mi% Inaugural de ruatenblee de Sindicata
do Turismo di Cambian, quo va a iebrar-ie &ir a la Ostieralie, iota
preidiatie del enser triciegoil
•-n

Dissabte, 16 de juny de 1934

LA PUBIJIIIIIIT

'Amolden fe b bota\ mort ELS 'MIES
reNOca
i Sieer forte oro sts eta espauyolsal °Wat Siadica ts de lett deti- brid a
adictas 57 i 60 (moen im atracament INTRUSOS
imporcomenta
la
la dimissié irrevocable
de la Gateralitat risa. de Cata
tiincia del darrer ditlasts) de la Llei
frustrat
El senyor Caldee, Dedefasions
Cap dels serveis d'O ' El Sr. Pi
dre Públic, presenta

•1•••••••••n••5e

Feia dies que es deia que el
cap superior dels Serveis da la
Cemiseeria General deirdre
Hic, ß enyor Gabellee, tenia el
propesil de dimitir. Ahir els periodistes s'adonaren que al eeu
despatx hi havia molt moviment.
p rocuraren assahenter- sen
Jet' eauees i eshrinaren que releven reeollint la doeurnentació
del eenyor Caselles.
Parlant amb els periodistes.
eis digué que lluvia presentat la
diMiß.siti atelb carácter irrevocable. i afegí que no podin dir res
mes perquè havia de parlar amb
el senyor Company. que fon
qui h oferi el ciirree.
Els periodistes insistiren sobre els motius que l'havien decidit a presentar la dimiseid, i
el senyor Caselles els digué que
era a cOnseqüencia de reetat de
salut d'un fill seu. que eslava
i que es vela obligat a
ertar a pasear unta temporada al
zamp. probablement fora de Caenlunya.

Podemele

L

ke erra. y

No sé pas si aquest relat fidelksirn

Pie

'halita! de Catalunya

CiALARzA, DU 191 zutoR4

baya

interessari nisgi. faig de quiet este-

är.

nògraf, no pas de cronista; i aquesta
La Inane& d'espai ens privä de do- calor de Madrid, de moment, ne dóna
nar comete ahir del fet sagnant ocor- per a mis.
Collatnea la seasió a les sis en punt
"Saludo en su Gobierno al auténregut a les den del vespre, entre el
la tarda sota la presidencia del tico defensor del espirita de la RepeEl marques em va retare en "robe
El senyor Pi i Sunyer rebé ahir els de
carrer d'Urge!' i Buenos Aires, i a de chambra", com fan de vegades els
senyor Casanoves.
Seasio' inaufgurai
blica Eepadola, una de cavas instituperiodistes, als quals expresan la seAl banc vermell hi ha el conseller ciones fundamentales es el Estatuto
conseqüència del qual resultaren g r eu- marquesos de les comèdies de litt-•
risiacciö que sentia per le celebreció de Cultura.
al mate a dos quarts de dotan, niel« ferits Vicenç Ariza i !mena
de Cataluda. que al igual que la Cotos. alAhir
del Ple d'aquests dies, cosa que es
Saló de sessions del Palau de la Capen. p ego a l'estat d'extrema gra. Coz Seca, al fons de la cara torrada,
Escassa animació als escons i les
una prova que 'Ajuntament actua i tribuno. Es llegida i aprovada l'acta titución sufre menosprecio por los Generalitat, sota la presidencia del vetat en que es trobava el primer. no els seus ulls grisos, ¡a sotasolcats
Gobiernos que hacen entrega del rées preocupa dels problemes de l'ac- de la suele anterior.
conseller d'Economia i Agricultura va poder declarar. Se tap, perol), que d'arrugues, tenien el guspireig de la
gimen a los enemigos. — Galarza." senyor
tualitat. Pel que fa referencia al proComorera, tingué (loe la pri- era empleat de Correas, que tenia nova Fe: car l'aristocràcia. un temps
Seguidament s'entra a l'Ordre del
una
VITORIA
mera Assemblea dels Sindicats de 31 anys i que vivia al carril de Vi- detvagada, ara sent una flama.
blema de les finances, en quatre ere- día amb els
elle) de
Turisme da Catalunya. Hi assistiren ladomat, 83. A primera hora de la (cresa: rapisseries (diuen
sos i mig que actuens tenim la satis"Izquierda Republicana Alavesa,
de
campei
arremorament
d'Estat
facció disaver resoit per una banda
PRECS I PREGUNTES
asamblea general, acuerda adhesión delegats de la Societat d'Atracció dc rnatinada va nsórir, sense poder de- role han fet trémer la terra, seient
Forasters de Barcelona i de Sitges: clarar. Ariza presentava tres ferides
el pressupost ordinari i d'una altra
natural de Hura paujrnonis, deu
Inicia el torn el senyor BLASI, por actitud parlamentaria minoría Es. Fomenta de Turisme del Pireneu Ca. d'arma de foc.
pressupost extraordinari i el paganient que es refereix a rectitud de les Cm- guerra."
¿que
talé: de les Comarques de Lied;, i
De primer antuvi circularen dos ru- Ilurs sobrenoms toponímics;
BURGOS
dels crèdits.
panyies carrileres pel que fa referencontradictoris L'un, atribuint-li s'ha fet d'aquella Espsnya mal poPel que es refereix a la discussió cia a la suprssi6 dels pasaos a nivell
"Agrupación Izquierda Republica- Sindicats de Turisme de Tarragone mors
blada,
resignada
al
gorct.
famolenca,
financera del Ple. representa rapar- i a les indentnitzacions consegüents na Burgos, ante ataque Estatuto por Montserrat, Costa Brava, l'arrea. carácter passional, mentre que l'altre perä iideD Llur anima is plena de
tament d'una nosa per al Iliure .les- quan eucceeixen accidente en aquells reacción, se solidariza actitud pueblo Puigcereli. Ripoll, Ribes. Seu d'Ur- deis que es tractava d'un atracarnent. retrete: fine han esdevingut monirCarnorodon. Val! d'Aran. ItanA la nola cargué practicar-li una
envolupament financer del Municipi !loes.
catalán, firme baluarte República 14 gel!.
rece. Palautordera, Sant Hilari i Vic. operació molt delicada, per treure-li quics, ells, que no feren seguici a
Mentre persisteixin aquests ere:lile no
El senyor CASADEMUNT s'adlie- abril."
I fine teoritzen; quina pena
Constituien la mesa presidencial les bales que tenia al ventee. Presen- Fex-rel.
SANTANDER
que ningú no curi d'aplegar en un
es pot ter res, i és una gran satis reix a aquest prec, i prega al Govern
amb el conseller d'Economía, el pre- tava guatee ferides.
de
la
Generalitat
que
gestioni
de
l'Es- llurs pensaments patines,
iet
"Senti
g
iacció haver trohat una fórmela per
"Partido Republicano Dentocratico sident de l'Assemblea municipal de
Després de l'operació va poder dea apartar l'entrebanc que impedía tat la cessió de l'administració de la Federal de Santander se adhiere a la Barcelona, senyor Escolet, el direc- clarar. Digné que tenia 22 anys. que on es combinen noms que han sentit
linfa del ferrocarril de Ripoll a Puig- actitud de dignidad política demos- tor de l'Oficina de Turisme de Cata- era soltera i que tenia el domicili
dir que elle no saben ben be que
la consolidació del deute flotant.
no
trada por los diputados republicanos lunya. senyor Ignasi Arrnengou,
Tinc la convicciä absolute—digué- cerda.
carnee d'Enric Granados, 71, on vivía signitiquenl Aquests feudals que
modernitzaren (de Ferran
El
PRESIDENT
DE
LA
CAMt5
autononüstas
de
la
Esquerra
Cataque l'orclertazió tinancera halita proamb els seus paree. Con, de rosturn,
de
la
Federació
de
Turisme
president
ara
ença/ sind axulant-se, s'esgarrien
vocat l'aferniament de la coniianca BRA promet traslladar els precs al lana."
en sortir del taller, se n'anà a passeig
de Catalunya i Baleare, seny
VALENCIA
en l'Ajuntament. Sap be que l'actual conseller cOrresponent.
Manuel Riber. el president de la So- amb Ariza , amb el qual era promesa en labstracte.
SUSPENS! O D'UN DEBAT
El que Mlia volgut dir el marques
feia guatee anys. En arribar al lloc
"Centre Actuació Valencianita ara
Ahir a la n*it.8 e7 conseller In- pertorbació politica pot donar una
Es posat a discussió el projecte de corn sempre esta al costal de Ca- cietat d'Atracció de Forasters de Bar- esmentat, es veieren sorpresos per és que totes les malaventures d'ara
llei de la Comissi6 de Cultura sobre talunya en mornents decisius Per a la celona, senyor Ittaria Rubió i Bell- tres desconeguts, que els sortiren de provenen d'un mite. El mire socialerf de Governació, doctor Den- sena depressió als papers municipals,
ver, el president de l'Atracció de Foha d'afirmar que aquesta orräs, va rebre els periodistes j els perd ha disser un rnotiu de torta la censerveciä del Patrimoni artístic, sera alliberació."
rasters de Sitges, sesgar Manuel Sa- °escamó, els guata els apuntaren les lista, o el "chantage" de la revoludenació
feu les següents manifestacionst coniianca. Ja va dir que el sanejament histbric i cientific de Catalunya.
hater. i el deleite del Sindicat de la pistoles exigint-los, alhora. que eis ció. Ante mena l'Azaha a l'esquerra,
MALAGA
El
scnyor
SERRA-HUNTER,
de
lliuressin els difiere que portessin a i Lerroux a la dreta. i Gil Robles
í—Com veieu — digne —, la de les finances ha d'ésser un element la Comissió, demana a la PresidenCosta Brava, senyor ltfarill.
"Comisión
Ejecutiva
del
Consejo
El senyor Camarera, en inaugurar sobre. Ernilia es tinte en que un deis ((lit: el marques) a la República, i la
lranquillitat (te absoluta a tot de l'enfortiment del crèdit. Per altea cia que suspengui aquest debat. Així
provincial de Izquierda Republicana l'Assemblea. ha saludat els represen- tres individus era alt, bru, jove i República a les engires del boLsevisCatalunya.
banda, ha de fer remarcar que la so- s'acorda.
acordó hacer pública proteste por poque tenia el cabell arrissat. Es pose me. Obsessió deformadora i enviliUn periodista li preguntà per lució que ara s'emprin no solament
En anar-se a discutir el dictamen litica agresiva dirigida desde el Poder tants dele Sindicats i ha exeresaat la a cridar demanant auxili i a córrer, dora, aquesta dels marxistes artificiola dimissiö del senyor Caselles demostrara les possibilitats financeres sobre uns articles modificats de la contra obras cumplidas por la Repú- seva satisfacció en veure aplegats els nagint. N'icen; es tire contra l'aura- sament espaterradore. — El marques
elements que a Catalunya es preocudel càrrec de cap superior dels de la ciutat, sinó la capacitat d'ebsor- segona part de la Llei Municipal de blica y que culmina ton ataque e j e- p en riel desenvolupament de les acti- cador amb el propòsit, segurament, sap de jugar al -póker", i, enriquit
Servens de la Comissaria Gene- eió de Barcelona del paree muni- Catalunya, per no estar ultimada la tema autonómico en' menoscabo Es- vitats turistiques. Ha ponderat les de prendre-li la pistola. En aquest per aquest joc el set/ vocabulari. no
seva redacció definitiva, car elan pre- tatuto Catalufia y de la Constitución
ral, 1 manifestà que a causa de cipal.
possibilitats enormes que té el nos- moment, els altres començaren a dis- vacilla pes a dir que el socialisme és
un "bluff" reeixit. i proa. ConculcaA Madrid s'ha fet un emprettit de sentat diverses esmenes a darrera ho- española y en contra de la paz y se- tre país en aquest aspecte. Ha dit parar contra tots dos, i els feriren.
tenir un fiel malalt havia llogat
ra,
se
suspen
la
sessió
per
rnitja
hora
guridad
de
la
República,
en
nombre
a
Sevilla
un
de
cincsetenta
milions
j
Emilia es desmaie i no es va retor- dor. però, ara com ara, de tota la
que la capacitan turistica d'un paja
tina torre a Viladrau. On es pro- quanta-cinc. Nosaltres
en fem un de per tal que puguin reunir-se diverses de la Izquierda Republicana y opinión descansa sobre dues bases primos- nar fins que no es trobi installada a vida espanyola, sense altra campaposava traslladar-lo i viure-hi.
nyia al seu volt que, positiva o negaseixanta, i encara bona part podre cornissions, entre elles la de Presea- izquierdista provincia de Málaga en- dials: la bellesa i l'organitzacid, i que l'Hospital Clínic.
El senyor Denchs féu un elogi ¿leer coberta pels mateixos creditors postos.
viamos al pueblo catalán por su con- de l'esiore intelligent d'aquells cleEh jutjat ha ordenat a la noticia tiva, una credulitat abjecta.
ducto el testimonio de nuestra simdels dots del senyor Casones, que acceptin el pagament amb
Goso dir, irrespectuosament, que
que
cerqui
i
detingui
els
autors
d'amente i de la seca coordinació en*
SE SUSPEN LA SESSIO
he tocas el botet al marqués; sobre
patía y el más ferviente saludo fra les activitate de la Generalitat cal quest fet repugnant.
dient que era un tecnic que havia No es tracta, dones, d'un &ore ex-aquest
fet, estona ha constant: que
t
e
r
n
a
l
.
"
A la tarda, la Direcció de l'Hosprestat bons serveis des del lloc traordinari, sind periectarnent dintre
esperar - ne l'adequada organitzac16
LA LLE1 MUNICIPAL
socialisme consideri el catalanisme
ORENSE
els mitjans econòmics de la ciutat
tue ha de tenir el turisme a Cata- pital Clinic tia lliurament al Jutjat el
que ocupava.
"Agrupación Izquierdista Republidele efectes que foren trobats damunt com l'única força, tret dell mateix,
Sense discussió te aprovat un proTambe va dir el doctor Den- i de les possibilitats del mercat. jecte de llei modificant l'article 60 de cana presido solidarizase actitud re- lunya.
real, de plena autenticitat democräEl senyor Escofet, ha dirigit unes dels dos promesas.
eäs que la vacant serà ocupada D'aquesta manera, ultra norrnalitzar la Llei Municipal.
A Emilia Capell Ii bou trobat un nca. Per al marqués, es tracta d'una
publicanos
catalanes."
reus paraules de salutació als TtUuna
situació
angoixosa,
s'evita
haver
aliança de dos miles. Parlar en carel senyor Miguel Badia. i que
En votació ordinaria és aprovat denits i ha ofert la cooperació de l'A- portamonedes contenint /9 pessetes
SARAGOSSA
de recórr er a altres mesures, i queda
a Espanya ja és inversemblane
de moment el càrrec ha estet assegurat el pagament del cupó i tots finitivament el projecte de hei que
iuntament a les tasques i linalitats amb 85 cintims, cartereta amb un tete
"Junta
municipal
y
concejales
de
però bastir damunt un fabricat assenbittlet
del
Banc
de
15
pesarles
i
una
acumulat al de secretari general els altres compromisos, i això ha de modifica l'article 57 de la mateixa Ilei, Izquierda Republicana se solidarizan de FAssemblea.
timent popular :a consagració juríSeguidament és Ilegit l'Ordre del
.A continuad& el president de l'As- polsera i uns collarets d'escas valor. dica de la desmembració, ajad tiemque exerceix l'esmentat senyor. repercutir favorablement en tot el que
Ariza li foren trobats tres décims
dia de la sessió vinent, i s'aixeca la conducta izquierdas catalanas en de- semblea, senyor Ritter, feu un brisigui el credit municipal. Es per això d'avai a les set i cinc minuts de la fensa de sus libertades."
bla un malson, i el veritable "bluff"
de
la
Loteria
del
proper
sorteig
1
23
llant parlanient explicant els rnotius
que ha de dernanar la cooperació de tarda.
pessetes amb to cèntims. Denles, en besad del socialisme. La prova que
BUENOS AIRES (Argentina)
nue
han
mogut
Tentitat
cine
presia
Catalunya no es parla el catalä sine,
tots, no solament dels creditors, sind
"Sociedade Nazonaliste Galega poa. deix a convocar aquesta Assemblea. una de les butxaques del pantalon
als mítines, la és el senyor Ventosa
de tota la ciutat de Barcelona.
solidarizase actitude Po y o Governo Evoca tota la història del turisme a fou trobada una cipsula. L'interfecte i Calvell.
dal
Parla després l'alcalde de la Carta
catalán. Viva Catalana e Gallea."
Catalunya i princlnalment a Barce- no portava al damunt cap arma de
En aquest punt m'adono d'una
Sanitaria aprovada per unanimitat.
lona. des de la fundació de la bena- foc i si non/es un trempaplomes de
S'havia parlat molts cops de coordimerita Societat cr.Atracei6 de Fo- curtes dinsensions, amb el qual inten- certa grandesa tosca. però efectiva.
ELS FERROVIARIS
té
detensar-se
de
l'agressie.
del
marqués. Veig «mi s'assembla
nar les funcione de la Generalitat
rastrrs, la qual bague de Iluitar melt
DE BARCELONA
El diagnòstic dels metges és el se- als retrats dels seus avis i rebesavis;
amb les de rAjuntament, i ara s'ha
de tenlos contra la indiferència con,
gimen. Ariza presenta una ferida per al; virreis, als inquesidors, als geneAhir. a les cine de la tarda. iniciat aixä amb la Sinitat. Veiérem
Els ferroviaria de Barcelona han eren considerades les coses de turis- arma de toc a l'esquina, costat es- rals per dret de naixença, als almiabans que, al costat de serveis atesos
tal com s'Inacia anunciat.
presentat un manifest amb nombroses me a casa nostra i ha esmentat els querre, al niveli del quart espai inter- ralls de terra estant. Una Espanya,
per
la
una
o
l'altea,
n'hi
havia
que
es
nue s'han acomplert des
iounf a la Generalitat el Govern
Vaga de bracea caiguts signatures oferint la seva collabora- nrogressos
costal, de pronòstic mortal de necee- proiunda com un cingle mal no esde Catalunya. sota la presidèn- duplicaren, i Es això el que s'havia
cid al Govern de la Generalitat devane d'aleshores en els diferente oletees de erial, i dues ferides mis per alma de candallat, el reivindica per seu. Seré
l'activitat
turietica.
entre els ouals cal foc a l'antebrae (Ir" al nivell del un heroi per a la poesia pernaniana
cia del senyor Lluis Companys. de corregir per a ter els serveis /mis
l'actual situació.
a
la
S.
A.
F.
A.
destacar la fundaci6 i funcionarmel
ea reunid va ésser de curta du- eiicacos. A mis, amb alar> s'araste.
Emllia presenta tina tenida d'ar- del segle XXV: perque aix6 d'alterGironu , 15. — Ahir, a la fis- ELS SECRETARIS MUNICIPALS de nou Sindicats d'Iniciativa. Ha de- colee.
ma de fre que li travessa el bree dret; nar els Tenorios calaveree amb els
relea, piiix que selament es des- guira que es prestin serveis que l'EsDEL
VALLES
ORIENTAL
dicat un elogi fervorós al senyor Ma- una altea a la regid
tat
no
preetava,
cosa
que
sera
utilissibrica
S.
A.
F.
A.,
de
Bienes,
f
l ohipocóndria: una mistice, podré anar alimentant per nulo
eatxaren assumptes de tràmit. ma altament beneficiosa. L'AjuntaAcorden unánime:miss fer present riä Rubió i Bellver, que ha 11mal altra a l'epigastrica i una quarta al cap les centúries el teatre castellà.
A la sentida, tant el senyer mentl no er desprendra, per arar. de ren acomiada ts tCnslOcatnnent
al Govern de Catalunya la mes en- amb talent eficacia exemplars, per bree esquerre.
L'heretgia, en aquesta Espanya, és
dos
obrers
que
es
negaren
te
Companys corle els Consellers del les institucions seres. i per a fer
tusiasta i absoluta adhesici en aquests espai de mis de trenta anys, Del
de viure; la malvestat abominable és
Gievern de la Generalitat, es lle- coordinació es formara una Junta que ter une trehalls ordenats per la moments transcendentals per a la Pa- milloratnent dels serveis turistics.
de pensar de tocar res. Un moviment,
garen a fer cap més manifesta- estudiara els serveis que calgui tras- Direcció. Per a protestar de les tria nostra.
Ha acabat el senyor Riber donant
un aiany, no poden ésser naturals:
diles mesures, els restants ohrers
comete de la reorganitzacié, que eS
ed que la que publiquem.
pasear.
tot idealisme es la martingala d'un
TORTOSA
nensaca die a CaO a la Fedetacie ele
"cuco"; i tota multitud scom aquella
Tenim el convenciment — acaba — de la secció de filatures en nomAdhesió causa Ilei conreus. Pro- Turisme de Catalunya i Baleara, amb
de l'Escoria!) no és formada sine,
d'haver posat una pedra fonamental bre de 200, es declarar o n en vaga
testem indigna maniobra dretes Pre- motiu d'haver-se creat el Patronat de
amb entahanaments i despeses pagaen l'important problema de la Sani- de braços taigute.
Et comiscad d'Ordre Pählic va tenen desrepuldicanitzar Espanya. Di- Turistue de Catalunya i de la convedes. En un país on mai no passava
tat a Barcelona i a Catalunya, i abolí
niencia
que
l'esmentada
entitat
actuée
rectiva
Centre
Esquerra
Republicana.
res, si ara passa una Cosa o altra. és
ene omple de satisfacció per lactua- parlar per toInfon arnh una red'ara endavant cont a Federació dels
per aquesta maleida invensió dele
cid de l'Aiuntament i pel resultat presentad() deis obrers, i els inPUERTO DE SANTA MARIA
Sindicats
de
Turieme
de
Catalunya.
mitre. Dele quals convindré abomidel darrer Ple.
vità a deposar la seva actitud.
—"El partido de Izquierda Republinar, peroné han vingut a her nosa a
El senyor Ritter ha estat molt
Es parla després de la manera de
La representad() obrera li cana, antes R. S. I., tiene el alto ho- anlaudit i felicitat en acabar el seu Mes reunions, per() cap quelcom de rima mes tradicional 1
collocar l'emprèstit, i explica el senyor contestä que tornarien al treball nor de dirigirse nuevamente a V. E.,
adient al paisatge i a l'estat de molla
discurs. i en prop asar de suspendre
Per tal de resaliere les difieul- Pi i Sunyer la seca creença que per
normal sempre que els seus esta vez para reiterar nuestras simpa- la sessió per tal de procedir a releeresultat
de monuments. Em refereixo a les
tete que podien donar llar a con- la seca modalitat seria facil de colcompanys
aciemiadats
fossin
refantasmes.
tías
y
admiracion
hacia
Cataluf
a
y
su
ció
de
la
mesa
definitiva,
l'Assemblea
Les
converses
mantingudes
!ertes entre els re n ants de l'Ur- locar, ja que facilita als creditors
digno presidente.
ha acordat donar ver elegida la tira- fine ara pel conseller de Treball.
BELLAFILA
admesos.
eell, el Censeller 'd'Erionernia i cobrar o bé en metallic o hé en titola
Frente a los vituperables manejos tema mesa.
Llevare el enrnissari doné orsenyor Barrera, amb els repreAgricultura, ami) el heneplecit o en forma mixta, i calcula que la
de
elementos
reaccionarios
y
otros
que
colioeació dels titols %ere suficient dre a la gitärdia civil de des- se dicen republicanos está la Espata VISITA AL PRESIDENT DE LA sentants dels patrones i deis cond'ambdues parte. publicà
allet lar la fabrica , In qual cosa
tramestres no han tingut altre
leude que aquestes havien de de- per a pagar la part del< crèdits en
democrática y honrada vigilante por GENERALITAT I A L'ALCALDE objeete
que cerrar una colorió al
fensar en posar-lo a l'aprevacie, metãtlic sobretot donats els avan- es va fer sense incidente.
la
República
y
por
Cataluf
a."
A continuarla, els assembleistee
En el torn d'afinest metí ha
tat, j que els palrons
ee llore respectives asserablees. tatges que els deutors trabaran a copasearen
a
saludar
el
eenyor
Com.
CASP
brar en titole. Explica tumbé com els oderregut el maleta. i ha ealelul
elan vingut mantenint en la siLa Comissió d • Alcaldes de deeromptee no es faran per persones. Otte la guhrdla civil entre a la
panys,
el
mal
es
mostea
misil
irle"Agrupaciim Republicana Caere se
tueeiö del primer dia, la qual tic
erinvorä el diumenge die eine per grups de reeditare gegons la fhbrica per Ft fer emitir els va- adhiere actitud republicana parlamen- ressat ver les qüestiens del turistne a
la riostra terna. i elneiä la taeca que es altea que sostenir el punt de
10 una assemblea de regente de quantia i naturalesa del crèdit, que guistes.
tarios de la Esquerra."
s'ha vingut portant a cala ¡iris are Vista de la ielegatitat de la yaga.
Mälleruesa. la qual assemblen seran fixat% no per la Cornissió de
S'ha dispasot que. es caneenAhir a la tarda el senyor BarSANT SEBASTIA
nels eletnents q ue han intervingut en
eprovä unes conelusions que de- Gavern, sind per una comissió en la trin forres de la guhrdia civil a
"Tengo el honor de comunicar a aqueeta activitat. oferint el Seu coneurs rera (iones compre als periodistes
terminen l'arceptarid del laude oval intervindran representants de
Blanes, ner al cae que els obrers V. E. que Ayuntamiento mi presi- i el de la Generalitat en he del deren- que eslava esperaneat d'aconse- L'atracador Esplugues con;del Conseller d'Eco/1~1a i .Agri- sets els 5ectors polltics. perquè no ea
de les altres seccions intentin fer dencia Alta Guipúzcoa acordó sesión voitinament del castre turisme.
guir la solució del crineliete, a
rultura.. Aquest es cerientei.4ns panul dir que obeeix a concepcions
fusa 613er-u autor
causa cemuna, — C.
El sienyer Pi i Sunyer dedica també eoneeqüencia de la reunid de
celebrada ayer solidarizarse con Cai interesses de partits.
Iein les següents:
talada autónoma por pretender que ttn calid elogi rer a tete el % elements eonjunt. que s'haeia ceiebrat a la
Primera. L'assemblea aeordit
vénen
treballant
en
a
que
q
uesta
obra
se ha desviado espíritu Constitucidn
Canselleria el vespre anterior.
atine fou posat a disposició del Jiudeclarar que ha vist amb comcarta autonómica en orden libertad i pesé de relleu que l'Ajuntarnent
Ele digne que ene al tard tter- iat Josep Esplugues. el qual ion dee'havia ia preocupar d'aouesta qiiesti,l
pleta satisfacen() la manera cala
instintos pueblos peninsulares."
ungut perque enviava anónima ala
entn lin demostra el fe d'haverrse naden a reunir-se els represenels seus representante han defabricants demanant-los dinas i amelanle
dele
patrona
1
VITORIA
dels
nbrers.
conetituit
una
Comissid
de
Turisme
tonat ele interesees dels ros
naçant-los amb matar-los si de cae
recomanaren
als
orL'un
i
l'altre
i
ratificar-Ins
"Este Ayuntamiento en sesión cegants de l'Urgen
no ele Ji linraven. De la detenzie
UN DOCUMENT
a
prosseguir
les
5tVa tasganitzadors
lebrada
en
la
noche
de
ayer
acordó
fine
a
Vaeahanient
la confiança
d'Esplugues en donärem comete
solidarizarse con el Gobierno de Ca- ca per a fer del nostre pais un gran DE LA FEDERA= PATRONAL l'edieke d'ahir.
de! plet.
AMI', a les deu de la nit, amb rehtaluf a en cuento se refiere al respeto centre turfetic que aesoleixi le% gras
La Federad° de fabricante ha
Begann. Arreptnr ron, a sollt- ¡cele de tractar de la suspensió de
Fou detingut en el precia moment
que se Ii presenten per
a su autonornia ejercitada en la apro- possibilitats
Irentes al ceneeller de Treball Urt en qué es disposava a recollir. en
c4 definitiva del problema plan- "El Correo Catalán - , motivarle pre
A la Rambla ele Catalunya tau bación de la Ley de Cultivos aspira- a reeclevenidor.
extens doeument en el qual mane- una verdinas de la Travessera de les
telat, el laude dictal per l'hono- la publicacid d'una versos aceestics, trobat abandonat ahir al mati un ción de los modestos agricultores de
to els selle punts de visita, ja ee- Corte, la quantitat que havia exigit,
rable senyor Conseller d'Encin o consideran; injuriosos, va reunir- Se la culo marea FÍO, que porta el Cataluf a."
neents. Degut a la seva extenebe per mitjá d'un awlmim, al iabricant
-misAgrculta.mbsola Junta Directiva de l'Aseoeiscié de Pe- amero 50337. La policia va reBUENOS
AIRES
li no el pedem publicar integre. Li tensor Joncosa.
sxcepcid de demanar respectu o - riodietes de Barcelona. Per altre nom eollir-lo.
"La Catalana".
"Casal Casali s'adhereix actitud
El dit anònim. escrit a máquina,
comuniquen que van rebre ForA
l'interior
sament que la Comisen', de Traedel
rohe
hi
havia
Degut a recital situeciO, la discusapl i quin la Hei
Generalitat consecució ideal Ilibertat
dee del) emanada, de presentar- deis que el cornpadien pel darrer
paesos de Serveis del Sindient a sió fou watt viva. Assab tot. fou pos- la documenteció d'un metge i alcatalana. — Consell Directiu."
atraca/1~
del qual hacia estat
se una representaeld d'aquelle
Seeietet Canal sigui ampliad sible adoptar un arord que fa rete_ lees documente de carfieler parvaft all uncl a
Federad() a la Contielleria de tima. per rangúnia que havia passat,
emb la persona ilel preeideat de 2-encía a gyé avui la Junta Direttiva ticular. gx creu que fou aban- ELS RADICALS DEMOCRATES
Treball per tal de presseguir les i que. tenint en compte els perjudicis
la CoMiSaid d'Alcaldes.
l'Associacie visiti e) romiesari ge - donat a conseqieeneia d'una paque havia sefert arran dele dos darEn la reunió general extraordinadiscuseione.
Tercera. Posar en prinitica el neral d'Ordre Públic per tal que sigui na, Ja que no fou denunciat el ria celebrada al Club Republica Rame atracantents, 11 demanaven una
Ahir a la nit es presenté e la
Orne en 1g dilliCió del eenyor quantitat raonada. També deia que
robetori del dit auto.
laude de referencia l'Inmediata- delgada sense electe la sanció
dical, adherit al Partit Radical DeCamieearla
General
e
'Ordre
PiBarrera eludiera que la Comissid calla canviar de procediments.
mócrata, que presideix Martínez
ment i demanar la ¡colude del
Aquest acerd fou adoptas Per tres
Barrio, acordä, eninie de gran en, filie tut jove que (ligué aneme- ha de posseir els stificients poGovern de la Generalitat per al nota favorables (un d'un redactor del
Hacia de dur els diners el dia que
tusiasme, el següent:
eeu mes eficaç canten/nene
nar - se Manuel Ferniinde- Pérez. ders per a resoldre en les neto- esteva amenyalat en un pla, i posar els
mateix "Correo", un altre d'un redac- Probilvieió
eineions
el
que
sigui
pertinent..
amp
bitlItts, que havien d'ésser de cent
Primer. — Felicitar l'honorable se- Comeneä dient que era un bon
Quarta. Donar lee gräcies al tor de -1..a \'Ct' i el temer
d'un renyor president de la Generalitat de
Ele fearreanrs tí contesten que, pessetes, dins d'un sobre, advertintGovern de la Generalitat per la dactor d'un diarf no atall) i un vot
Catalunya, tenyor fluía Companya, repubbeä, complidor de les fleje, per desee el sau «pulsee no li que no diguita res a ningú
morese
seca intervenció en l'assunipte i en contra.
per la seva actitud noble i decidida per?) que cont que no havia (re- mea Assoeiacite, sin() una Fette- tac en aquest cas ha passaria malaEis reunits quedaren rellevats de
S'Inii diepobat que a partir del a favor de la República i de las holla' mal durant la seva vida. recht d'Assoriacions comarrals, anent.
d'una manera especial al senyor
Esplugues (ligue al jutge que no
no tenen enrapetöncla etificient
Crinseller d'EcennoMia i Agricul- l'iabligació de mantenir el secret de di.) 16 es prolidaebzi a tot Cata- llibertats pitriee.
Seg.». — Reconeixent rimen/1)1ra es preeentave a la autoritat per per a rekoldre per elle sois, in tenia res a veme amb els atracaments
lunya la sortida de moneo esh,
la votaci6.
tura.
11
ros
aplicada
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que
Catalunya
is
el
Mé
g
ferm
haanteriors,
i que els diners que ara
tic, a l'objecte d'evitar que Cetade la Repdblica Espenyola, po- gabuuda ¡ perdularia. Fen eons- prendre acorde en els ennflleies. bestia exigit al senyor »mesa els
El senyor Coneeller d'Entonoq uedi desprovMde d'a, luard
kl
eYe
ea
Titptbd
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constar
que
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Gasar-se a la sera disentid() incondicio- lar, perb, que de perdulari no
neeessitava per a atendre els seus
rnia espera que la Societat del 3111111111110111111111111111111111111111111111111111111111311118 quest cereal.
veril de Catainnya havia d'haver compromisos.
per linar on se'ls cridi.
Al maleta tarnps e'ehltSra eta nalment
Canal de l'Urgen aceeptarit tamimpedit la enntinuseiö de la yan'era,
Tercer.
—
Felicitar
eta
diputats
del
F.n un escorcoll efectuat per la pobe les dispoeiriOns del laude ofic- Llegiu LA PUBLICITAT tenidere de temerle a servir les Parlament rspenvol senyor Indeleci
E; prinolteerä tina infort»acift ga, fent tIc Afta ressorts que
ficia al seu domicili. al carrer Bans
romendes que sets Neta, ajus- Prieto. Martínez Barrita, Miguel Mandina la 110 d'Oree Plebe, j
ial, en be de la pele de la comarde
Sant Pece, %Incauta d'un% quanta
per
tal
de editor quina mena da
Propagueu-la!
Innt-se ale arene de manera que ea, Manuel Arate i Barcia per Itur
nint en eninpte q ue amh aeltieei carnees de la C. he T. i doenmentació
ca i. en definitiva, dele seus pro no ultrepefela el preu mtiairn actitud decidida a favor de FEstatut eubjeete es aquest espontent que ronflielo os perjudica
ttn gran sindieai.
pie interessos.
11111101111111111111111111111MINIMICOM ! ti ; ',Melad( eta Ine quilos.
de Catalunya i deis intereesos gene- vol que li sigui aplicada la Ilel. sector olareriata de Catalunya.
rala dei la Repabliee Espanyo)a."
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LA PUMILIOSTAT

LA MITSICA1
ASSOCIACIO DE MUSICA "DA CAMERA"

Orquestra Simfònica de Madrid

Lhomenatge al mestre Arbös
i la participació de Pau Casals
L'Associaci6 de Música da Camera
ha dos solemnement el seu curs
amb dos concerts a càrrec de (0..questra Simfònica de Madrid.
Horn sap que durant aquest cura
hont ha retut un homenatge al mestre
Enric Fernández Adiós, co °casi'',
d'haver complert Fillustre nrasie ea
anys i fer-ne 30 que dirigeix ForquesIra esmentada. No manca radhesió
del oúblic i dels artistes catalans
actes que se celebraren a aladeid e'
mes de desernbre a honor del mestre
Arbós; però la feliç iniciativa que
l'Associació de Música da Cantera ha
tingut portant a Barcelona l'Orquestra Simiöraca i el seu director, cas
ba eiert bona avinentesa de testimoniar directament a l'admirat artista
tot l'afecte nun ací hom li ha guarda,.
sempre.
Els dos concerts i el banquet organitzat també per la nostra benemèrita associació ens han posat en
contacte amb el mestre Arbós, Verf.
.an els actes dhomenatge hi ha hago;
encara q uelcom mes que ha Tener.aentat la mis alta i emocionada ex prenso: Pan Casals colgué collaborar
personalment i feu ofrena al mestre
Arbós d'una actuació seva durant la
segona sessió. exezutant el "Concerto" en si menor, de Dvorak, acompanyat p er (Orquestra. El gest de
Pau Casals ha estar magnific i mas
l'hi bern dagrair. sQuin present nps.
-salvéis, q uina dernostraci6 mes solem:le poda fer Catalunya al mestre
ArMis que valguessin corn una aetuaci6 del seu gran artista?
• La interpretació d'aquesta obra de
Dvorak, en les circumstäncies en que
tingué Inc és un fet que no podrá esborrar-se mai de la nostra memória:
tots eis que el presenciaren/ poguérern
sentir alguns moments d'emoció que deixaren traça profunda. Cada regada que
hem escoltas el inestre Casals ens ha
semblat descobrir en les seres interpretacions aspectes nous, niatisos ;nidits, expressions que ens han sobtat
com una revelació inesperada, i aixi
sernpre la darrera actuaciä de Pau Casals
ens ha semblat la tnillor. Miratges que
hom s'explica que es produei g in en el
ala en que aquest artista unir es =infesta. Ell sempre és igual a ell mateix,
però a nosaltres ens tosta dassimilar
la totalitat del seu art. No obstant,
abans-d'ahir dirimir] que realment hi hacia quelcom d'insblit en l'execució del
mestre; uit accent particularissim i una
gran efusió que feien mes emotiu el
so del seu violoncel i mis torbador Vencis de cada frase que sortia de Einstrurnent magic. I és que al coment d'aportar el seu tribut a (homenatge que
s'estara realitzant, Pau Casal; cantana
les excellincies d'una amistat fraternal,
evocava potser jets liunys de la sera
vida als quals estava íntimament lligat
l'amic que prop dell escoltara emocionat la prodigiosa confidencia, i exterioritzava, en fi, tot l'afecte que li ornplia el cor i el lela vibrar amb proiundes ressonàncies.
Quart els mestres Casals i Arbás acabaren la interpretació del "Contento
de Dvorak, es desborda l'entusiasme
del públic, i prengué proporciona imkments. Les ovacions delirants no s'acahaven; tots els concurrents, a peu
dret, aclamaren els dos artistes, i el
mestre Arlsós, vencent la gran emoció
que sentia. bague de pronunciar alguns
tnots dagraiment.
Els programes de la Sirrajmica han
ofert, junt amb acriest moment culminant a qué hem alludit, un positiu interés. Sota la direcció del mestre Arbes, l'excellent orquestra ens ha fet escoltar unes interpretacions perfectes de
les Simfonies "Incompleta". de Sclíu-

bert, "Italiana", de Msndelssohn, i Setena de Beethoven; de l'Obertura Aeademica, de Brahms, de "La Valse",
Ravel, i les admirables transcripcions
que deis fragrnents de -Iberia", d'Albenis, "El Puerto" i "Triana" ha fet el
propi Arbós. També hi ha hagut algunes novetats en aquests programes,
entre les quals la que més ens ha plagut és la composició de P. Sanjuan titulada "Liturgia negra", página brillantissima que revela un músic de rica
fantasia i bon gust, ene sap donar gran
volada a les seves ccncepcions. Eins
deixa tanthe molt lamia impressió Fandició de la nora obra de Turista titulada "El Castillo de Almodóvar", tres
petits poemes molt ben construits i plens
de suggestives evocacions. Finalment,
cal esmentar la primera audiciä de les
cinc peces que prenent iver tema les notes que corresponen a les Iletres del flor/1
Arbils. han dedicat U aquest mestre M.
de Falla, C. del Campo. G. Pittaluga.
Oscar E.splä i S. Bacarisse. Totes foren
rehudes ami) aplaudiments per l'auditori.
En acabar-se el concert del dijous
passat, FOrquestra rnadrilenya i el seu
director foren acomiadats amb repetides
ovacions.
Baltasar SAMPER

Un obsequi al mestre .Arbós
L'Associaciä de Música "da Camera, organitzadora dels concerts
que aquests dies &ola a Barcelona
Orquestra Simiónica de Madrid, soncerts que s'han convertit en un 110menatge brillantissim al irr eatre Enric Fernández ArbOs. oferi a Yillustre
artista un banquet, que se celebra
dimecres al restaurant de :a torre
de jaume 1, al port.
Assistiren a la lenta, ultra 1 - homenatjat i la seva distingida esposa, la
senyora de Vidal i Guardiola, la cantatriu Mercé Plantada, el doctor
August Pi i Sunyer. president de
l'Associació de Música "da Camera,
ei senyor Soler, president de l'Orquesra Sinifónica de Madrid; mossen
Higini Anglès, de l'Institut d'Estudia Latalans: els merares Lluis Mi llet i Francesc Pujol, de l'Orfeó Catala; el rioloneellista Gaspar Cassadó;
el pianista Ricard Vives, en representació de la Lliga d'Associacions
de Música; els senyors Pujol i Germi, Bonet Gari, Ermengol, Gisbert,
Martin, Cabree, Banús, en representació del Centre de Lectura i de l'Associació de Música de Reus; els senyols Parramon tlausells, secretari
de (Associació de Música - da (Antera": el rnestre Zatnacois i els critica musicals senyors Marqués, PaMasa, Valles, Llongueres, Borras de
Palau, Serinyä, Serra, aloragues, Zanni, Romea, Oliveres i Samper.
Es reberen moltes afectuoaes adhesions, entre les quals recordem les
dels mestres Pau Casals, Lamote de
Grignon i Toldri, i deas senyors Pe,ell, Laporta, Marshnall i Galvez
Bellido.
Acabat rapat el doctor Pi i Sunyer
pronuncia un discurs ple d'afecte i
dadmiració per a lhomenatjat. No
ens hern reunit, digné, amb la pretensiC, de retre al mestre Arbós l'homenatge que inercia, ja que aquest acte
seria per a aixä massa modest. sinä
que ens trobem aci aplegats per tal
de tenir un pretext per a dir tot (afecte que tennn a l'illustre músic. Una
festa intima que anuncia, però, !a
pe non pasmo eurap anb teputualos
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COLISEUM
DILLUNS, ESTRENA: UN FILM DE BON HUMOR

Palay de la Música Catalana davant
un gran públic impacient per aclamar-vos.
Parla després el doctor Pi i Sunyer de la !larga actuació artística del
mestre Arbiís, tan plena dexemplaritat. "Els costees setanta anys, digné,
són anys de joventut, d'activitat i
d'esperança. Teniu un passat
però també creiem que us espera encara un magnific esdevenidor."
El mestre Joan Llongueres parli
en nont dels periodistes, i digné que
l'homenatge que es feia al mestre Arbós la premsa rhi retia temps ha;
la premsa, que en parlar amb elogi
del gran artista ha fet justicia, i
aquest es el millor hörnenatge que
hom pot oferir. Recordi despees el
mestre Llongueres una visita de l'Orquestra Simfònica a T e rrassa, i acaba
fent vots penqui durant molts anys
encara puguem admirar les activitats
del mestre ArbOs.
El director de l'Orquestra Simfònica s'aixecà a parlar visiblernent emocionan. Digné que arfen ha rehut proves eloqüents d'afecte i consideració,
que agracia molt, però aqui, a Catalunya, és on sha sentit més colarmogut, car ell se sent lligat amb la
nostra terra per fets que no poden
oblidar-se mai, Evoca la seva primera vinguda a Barcelona quan només
tenia setze anys, per tal de donar
amb el pianista Josep Tragó uns
concerts al Liceu.
Parla després daltres viatges a la
nostra cintas, del n cOnCerts dnnats
amb la collaboraciä d'Albéniz de la
sen-a amista t ara teils tic nostres
artivtes. sohretot arnb Pau Casals. el
geni del qual km deis primers a descnbrir. Evoca després la primera vinguda de l'Orquestra SimiOnica a Barcelona, viatge que era la seva gran
i que havent-lo arriscat sense
cap garantia econämica, reeixi admirablement i es convertí en un gran
exit. EvOCX també el mestre Arbris
els concerts donats en collaboraciä
amb (Orfeä Catalä f la visita d'aquesta entitat a Madrid, pie desvetlla els entusiasmes mes frailes, i acaba donant les grades amb la mes
gran efusiä per les dernostracions
que li eren fetes.
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PECADORES SIN CARETA
amb Cande Lombard, Oheeter Villorrio I Alleon Intlpworl,h
43dn dos films Paramonnf, sellase reeslrena fins a l'octubre
Llanera dies del gran especlacle que ven tot Barcelona
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Arribada d'una orquestra francesa.—
Avui dissabte al mati. arribará a Barcelona, per l'estadó de Franca, la banda francesa "L'Harmonie des Cheminots P. L. M. de Marseille'', aquesta
banda, composta de 110 músics. Donará un concert gratuit al Palau Municipal de Belles Arts, avui, dissabte, a les deu del vespre.
Festival de Música Catalana.— Un
dels aspectes mes interessants dcl
l'estival de Música Catalana orgaMtzat per l'Associació Obrera de Concerts fha celebraciä dcl (mal timleä
lloc denia, ditimenge, a dos quates
de sis de la tarda. al Palau le Bellen
Art si, és, sen; dubte, la preuada collaboraciä que Si aportaran els oreseco directora Francesc Pujol i Eduard
Toldrà. I.es diles niolt interessants
g loses ner a cobla "Els fadrins de
Sant Bor i "1.es dances de VUanora" — belles j valuoses peces tul/s in:3 en el seu g inere—. revesteixen
d'un evident interés artistic aquesta
f asta musical catalana, augmentat encara en ésser dirigides Per II um resp ectil1S autors.
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LES ESTRENES

"Peg de mi corazón"
Urquinacna

M. G. M.

trer d'una obra teatral dcl niatJi.r
tito!, airwit per Kobert z. Lconara
interpretar per alarion Davies (Pe y t,
tJustow stevens (Str (erald), I. I arrell Marl)onald tPat), inhate Luxetan

Com si en aquests darrers temps
gués rejorezut, aiarion Davies se'ns
presenta en un dels assumptes de la Svva
primera epoca, quan amb alary Pickford es partida eis papers de les noie
innocents perú enamorades n resoludes,
portades generalment a un viraje/u (me
no era el propi, i conquistant per la sera
sinceritat ¡ la sena abnegació (home dei
qual shan enamorat per ésser el P ri
i diierent dels altrcs-nteriposval
Pe r la seca noblesa de carácter que seas
ha posas al davant. La recepta ha donat innombrables films, des de "Daddy
Long Legs" i d'abans i tot, potser,
ha estas explotada sempre que bona ha
descobert una no ia jovenel a o que ll"dia semblar-ho--generalment aixO llarrer—i d'un temperament viu i tirant
Ileugerament al sentiment cOrnic. Aixi,
ultra aquestes dues actrius, hi henil vist
álary Clark en els temps mes remots.
Blandie Sweet, Shirley Mascri i tatues
altres abans daparéixer la jlaPPee que
sato ha menjat tot. Del nalaina g 1 de la
ingenunat, pero, se dlia salvas alstemn
Dav i es, que també sernbla que sha Illarat del naufragi de l'edat, encara qs,e
pel poc que produeix es ven que li Casta molts auss per treure-se'n alguna.
-Peg of ály Ileart" és tina comedia
sentimental—sentimentalissima — en la
qual la protagonista, iilla dun pescador,
es troba, grades a una herencia i a 1111
testament original, enmig luma famMa
aristocrática len; arruinada que l'ita
d'educar, Natural/neta, el seu carácter
dreturer topará arnb tots els iingiments
de Fambient que la colla; per amor al
promés de la iilla de la casa salvará a
aquesta de rescandol i evitara que ell
s'assabenti de la trarció de qué es víctima i acabará abandonant-ho tot, herencia ¡ societat, per tornar amb el set/
pare, per() en la renúncia trobarà la
re e onmensa i es casara amb l'home que
estima, que sha assabentat de tot.
Tres l'argument d'una obra de teatre, el film resulta teatral; pena con/
que Marion Davies és també una bona
actriu de teatre, no s'hi perd res. Es un
film sentimental que ens retorna a temps
que creiem passats per sempre.

"Rosa de medianoche"

BOLA'ND
IMIGGLEI
A mes, la comedia ultramoderna

Tots els presents dedicaren una Crawford, pels seas ulls inmensos,
!larga ovació al muestre Arbós, i les per la seca boca sensual, atrau. Es
converses i els cornentaris allargaren una bona estrella, amb suspira pròen e ara la testa fins a hora beis aran- pia, que no necessita ute papers ta,
Ilats a la sera mida per a trioinfar.
de la nit.
Pellicules seres ens (denla la Metro:
"Vivamos hoy - i "Alma de bailarina".
NOTICIARI
La revolucionaria daquesta temporada ha estar Mac West, que ha volgut imposar les seves corbes opuHomenatge Popular a la Banda lents i incitants en contra de la fiMunicipal de Barcelona. — El Conalte gura esvelta i preciosa de la Crawrxecutiu organitzador de l'hornenat- ford o la Harlow. sAconsegui el set/
ge , posa a coneixement de toles les propäsit? Sernbla que no, per be que
entitats adherides al projectat home- la sera aparició al llene poà molt
natge a la benemérita orquestra de vent contentes les senyoretes que no pobarcelonina, que han estas repartides dien enunagrir per mis tractaments
unes circulars en les quals va detallat que es fessin.
integrament el projecte elhornenatgc
També inercia esmentar-se en
elaborat pel Comite; alhora que pre- aquesta hora de balane Warner Baxga a aquelles entitats que encara ni) ter i Ruby Keeler , per la sena actual'hagfn rebuda, la sollicitin al Secret t- ció en -La calle 42 - 1 Arm n Dvorak,
riat de l'homenatge (Alt de Sant I'e- en "Tres vidas de mujer", i
re, 27, Pral.), a robjecte de sancionar bella, en "Maria".
o be csmenar el susdit programa
d'acres a realítzar i anar a la seva
més immediata realització, per tal de
Una interessant crónica
p lasmar brillantment tan vast i cornplex homenatge, eminentment popular. jurídica sobre el contingent

EL CINEMA.

Urqulnaona

Nacvtlic
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IR. O. M.

tret d'un argument d'Atrita Loes,
dirigit are Williain Neltnan i
Loretta Youna (Mary Martin), Ricardo Cortez (Leo), Franchot fone
i d'altres, en el repartiment.
Anita Lesos, a menys que no sigui el
director, ens presenta Eacció del film en
Inmensa d'entredós; el final d'un preces
en el qual va a éster condemnada l'heroina, que ha matat un borne, i que
merare espera el veredicte recorda tota
la seva veritable vida, que Es la vete
table acció, i la tornada del Jurat a la
sala, i el desenHae inesperat 1, na t u-

ralment, ¡che. Es tracta, dones, d'un
melodrama que ens explica la histäria
d'una bona noia que sempre s'ha nist
descaminada contra la sena volt/mas i
que al final mata un gangster, e/ Sea
amant. perquè aquest vol assassinar
l'home que ell estima, un fill de casa
?rara. Hi ha donen. una gran quantitat
dacció, una colla d'incidents i de desgracies que supleixen la seritable emoció.
i que potser a causa de la neva mateixa
abundancia impedeixen c,ue aparegui
fent que l'accié sigui mis exterior—i
per tant la intensitat del drama--que
no pan interior. En, naturalment, el
detecte dels melodrames, contra el qual
nun s'hi pot fer res si hora no vol que
deixin dessen melcdranies, i en el cas
present estem convençuts que no ho ha
volgut ningú. Especialment la casa productora.
A. FERRAN

La tasca d'actrius i actors
Si la temporada no ha e s :al moit
fructifera en quant es refereix a les
prodnccions dels directors destacats.
ha tingut. perä, gran relleu artistic
per la labor dels artistes cinematograbes.
Lila de les millors interpretacions
de l'any es, ;tus dubte, la que ha realitzat Silvia Sydney en " ltladrane
Butterilv film Paramount. 1-a dinitmita estrella, en una creació plena
d'humanitat i de tendresa femenina,
aconsegueix el major triomf de la
seva carrera artística, brillantment
iniciada en "Calles de la ciudad".
Cliarles Laughton. ami) la seca
magnifica encarnaciä d'Ende VIII
en la pellicula que la London Films
ha editar, basada en la vida turbulenta daquest rei despótic. La caracterització es un gran encere i Laughton corporitza a rneravella el personatge esrnentat.
Gary Conoce, atril/ Delco Has es,
aconsegueix fer memorable un film:
"Adiós a las armas". adaptació d'una
obra universalment coneguda d'Ernst
Hemingway. Garn Cooper és un actor sobra, de gran naturalitat.
la revelació de l'any bou Franziska Gaul, actriu hongaresa, que destaca al començament de temporada
en "Päprika" i refrenda el seu exit
mes tard en "Verónica'. Es una ingenua admirable, sense lks puerilitats
de les que fins ara ha tingut el cinema. De rostre simpätic i arnh una
clarissima, és una prometença
de gran artista.
La sera antecessora en ingenuitat,
Lilian Harrey, travessi la mar i desminora af illor dit, la desmilloraren
els realitzadors ianquis, can ja està
Lilian condenmada tota la vida a representar els mateixos papers. Con>
pletarnent estandarditzada.
Bona labor també la crElizaheth
Bergner. Dues peHicules, dos igits
gratis.
Norma Shearer ens oferi una altea
delicada actuació en "La llama eterna" film de faisó
' vampiressa Marlene es mostrà
La
en haixa. Un film "El cantar le los
cantares", sense que la seca labor
sigui dolenta, no cal, pern, fer excessius elogis d'ella.
La temporada per a Jimia Craw•
förd fou triomfal. Es en rúnica artista que hem trobat el tan decantat
."stx-appeal"; efectivament, Joana

A França sembla que Iii ha enrennu
amb motin de Vaparicin d'un projecte
de c o ntingent. Hem Ilegit, ami) aquest
moda, un anide que Marcel Camas advi-wat de l'Audiencia, ha escrit, sobre
les lleis que s'apliquen a l'estranger, per
regular la inmortació de pellicules, provant aisci que França is un país liberal.
Despees de dir que l'actual situació
económica obliga cada regada mis a
restringir l'entrada de Erais estrangers
a fi de facilitar al máxim els productes
eaviorals, Canvy explica les 'remes
d'America diem que Roesevelt té en
projecte, per mitjä d'acords internacionals. comedir grans facilitats per importar films estrangers. pern per alma banda
exigeix una reciprocitat mis gran. En
el cas que certs paisom no acceptessin
aquests pactes, se . ls aplicaria una tarifa duanera molt crescuda. El film america ha tin p ut fins ara, perla a Europa
una sitnacin privilegiada. Interessa als
Estats Units augmentar aquestes tarifes
en perjudici de la Seta producciä nadonal ?, preruntern nosaltres.
A Austria e; Govern també ha pres
mesures; nomis tindran dret a traspassar la frontera els films que signin acceptats per una Comissiä de la Ce11511na, que estará integrada per representants dels rninisteris d'Instrurrió.
Comere i d'Indústria. D'aquesta manera una censura extremadament severa
deixa !loe a l'arbitrarietat governamental.
Un recent decret a Alemanya ha fixat les condicions del contingent ‚inc
obliga tots els films acceptats a la duenda d'un certificat d'entrada: la temporada darrera aman acceptat en total
rent setanta films. El ministre de la
Propaganda pot també autoritzar suplementàriament pel Sel1 COnipte viI1t pellfcules mes de les que fixa el decret.
Finalment copiarem un paracraf en
el qual Marcel Canvy parla d'F.spanya
i del contingent que si mes no, demostrarä com s'ha parlat a l'estranger d'aquest decret — sortosament no aprovat que no deixa d'intranquillitzarnos. diu :
"A Espanya el Govern acaba de prohibir en absolut la projecció de pellicules estrangeres en versiä original, encara que aprestes vagin acompanyades
de subtitols en espanyol.
En fi, els films importats a Espanya
,,ireixen Una carrega d'un deu per rent.
Aquestes mesures aran extremadament
severes i tenen per finalitat la protecció de la naixent producció espanyola.

ACTUALITATS FILMADES
PUBLI-CINEMA
jacte Eaton ens presenta en el programa d'aquesta sennana "Acrobácies
do/sigues", realitzat amb la perieccio
técnica de sernpre, ple d'incidents i d'enmeló, que podriem qualiiicar com a
nota predorninant d'aquest programa,
que ens presenta també (interessant film
de la collecciä d'aventures d'un cantervitan "El vertigen del matar", que reierern en en programa del Fantäsio. En
aquesta riel-liada, que no és més que un
recull dels metres que Fox Movietone
ha anat rodant per als seas reportatges
setrnanals, sobre les curses automobilisligues; aquesta circumstancia ha permès
l'editora que ara eins pogués mostrar in/
teeull de certamens automohilistics; mis
ben dit, d'accidents que ens mosteen el
valor i el perill d'aquest canon. Centellea amb una cursa "pacifica" a Ulster;
mes tard, després de veure'n una al (anión autfidrom de Brooklands, en veiem
una altra a Pau, mentre esta nenant;
cal dir que en aquesta no hi ha cap accident; la tradicional prora de Montecarlo, i de Berlin, de la cursa de les
mil mines italianes, veiern l'etapa dels
Apenius; una emocionant cursa a les
Muntanyes Bocones ens mostra de les
diverses proves de velocitat tetes a Doytoma (Floridal, una que costa la vida
al corredor, i, segons diu l'espeaker a
l'operador d'un noticiad cinernatogrific, en aquesta platja veiem també Malcom Campbell. Finalment veiein una cursa de "dirt-track", i la tradicional prora d'IndianZmolis, interesSant, si raes
no, pels múltiples accidents, que, sens
labte, constitueixen la prora de Mes
enlodó. Hem de recordar, ara que parlen/ d'emoció, el darrer "Eclair-Jouriial", que ens presentara arias tot detall un accident ocorregut menee es
fria la substitució d'un pont de ferro
que ocasionä la mort d'un dels treballadors. "Fox Movietone", en el seu noticiari, presenta les maniobres de l'esquadra americana; la manera de practicar l'esquí a l'estiu. segons invent alemany ; la inauguració de la temporada
de banys Jones Beach, la platja antericana de moda; el festival gimnàstic
faquesta setmana se celebra al "Forum

EL TEATRE
LES ESTRENES
Barcelona: Debut de la companyia Carme Díaz amb
"Como tu, ninguna", de
Quintero i Guillén
E ls autors han volétit, senas duf te, fer

una obra al voltant d'un perscntatge que
s'adigues amb les tnillors qualitats de
Carnie Diax. flan esbossat ab:1 el caràcter d'una noia seductora. alegre. que.
inconscientment, enamora tothom; pero,
a la cegada, coratjosa. entenimentada i
serena. Esdevinguda Orfena, amb el seu
esforc aconsegueix de guannarse moit
decentment la vida, i es defensa dels
bornes, que la flanquegen per tots con tats. Perö el peemnatge no és pan dels
mis afortunats dels senyors Quintero i
Guillen. No acaba de fer-se interessant
per ell mateix. Potser és per això que
compliquen excessivantent l'obra amb
unes invencions melodramatiques q ue no
tenen aguant. Ens trobem arnh un milionari (me. de primer, es fa passar per
carterista i que, després. varé a fer-se
dependent d'una boti g a de perfumeria.
on ha d'aguantar les impertinincies dels
compradors i els rnalhurnors de l'amo,
tot per enamorar-la. Es una mica fort.
Tampoc no es naire convincent l'ambient d'aquesta obra a desgrat d'esser
un deis aspectes rnés afornmats d'amtests autors. Poden/ transi g ir arras el
d'aquell pati d'unes rases de lloguer, pintoresc i m o gut al primer acte. Però el de
la periumeria: Es una periumeria purament de teatre. Una perfumería on els
pees dietas que entren van a conquistar
la caixera, i les clientes el dependent.
Naturalment en conseqiiincia, n l dialeg Sels fa tnenys fresc, menes graciAs
i a g radable que altres cruss. Potser tot
riegas és el resultat d'erganitzar-se impuhats per l'exit. la moheció duna
manera excessicament comercial.
De t otes maneres. irihils corn sAn,
manquen a l'obra escenes, trucs i P e r no natges ben trobats. El mateix moviment
i varietat que donen a l'acció fa que si
l'obra és de n y* pobra qualitat sigui. no
obstant. entretinguda.
La nova f o rmació nue ha dehntat al
Barcelona es, en conjunt, bona i adhuc
amb elements hen destacats. I g l trobena ultra Cante Diaz, que imprimeix
simpatia a la rtrotagonista. Simä Raso.
que presta un relleu extraordinari, arte
un gran natural. a un pa pen SeCullari:
Sicard Canal:. i una gran correcciä Insets Soler, Rafela Satorres. Esperanea
Ortiz.
El drcorat dc Berman. molt escaient.
Especialment e: del primer i Seu nal arte ,
que renresenta el pati d'una casa de 110guer. és molt ben resolt, i deixa una
gran impressió de serisme. — D. G.

NOTICIARI

de mai no obligar els colle.ccionistes a
majors despeses, car enten que is una
garantia que ha de proporcionar-s..,
molts d'adeptes.
HOMENATGE A IGNASI IGLESIES. —L'Ateneu Obrer Martinenc celebrará demä, diumenge, un homo.
natgc al malaguanyat poeta Ignasi 1g1e.
sies. A les deu del mati se sortiri
corporació de l'estatge social per dipositar uns ramells de flors naturals a
la tomba que serva les despulles 4'1glisies. Hi assistiran les autoritats locals, el Consell directiu de l'Ateneu i els
alumnes de les encoles de l'Ateneu. Resumiri l'acte Enric Lluelles. A la tarda,
inauguració, arnb el retrat de (bornenatjat, de la Galeria d'homes illustres.
A les quatre, representació de les obres
de l'Iglesies "Joventut" i - Els Vena-.
"EL TEATRE'.—Sha publicat el
primer ninnero d'una collecció nona
d'obres de teatre, que es publicará quinzenalment. Si el públic de teatre catala no te casa 011 anar per a veme COmidms , conipta, paradoxalment, anula
quatre bibliotequea per a sadollar-se (1,3
lectura teatral... 1 es parla de matra
d'autors! "El Teatre" sembla que surto
per fer-la VOnéixer, preferentment, la
producció d'un determinat traductor. La
que clima el primer número és la comedia en tres actes. de Molnar, "Una
cegada era un llop...".
UNA INNOVACIO AL PRINCIPAL PALACF.. — Com sigui que hatt
conieneat a diari les funcions de tarda,
i tenint en compte 'tue s'atansa lépera
mes caloro s a de lau e l'empresa del
Principal Palace ha decidit dur a tenue
una reforma iraportantisnima que contribuirá a completar el confort del local. Ja está dotarla la sala duns perfectes aparells aspiraaors que reroven
constantment l'aire i perque a l'estiu
ri g ui ruar ama, md, comoaj t st a 13
;ala , ha comemat la installaciä d'u,/ rno.
derníssim s istema de refrigeració per mit.
lb d'aire fred, q ue permetra de mantenir
en tot temps una temperatura agradable. Un con acabada aquesta importan:
reforma. q ue serä molt acial, el teatre
Principal Palace podrà ésser considerar
com el mis confortable de Barcelona.
TEATRE AMATEUR
ORFECI DE SANTS.—Demä, ello.
menge, a dos q uarts de cinc de la tarda.
la compansia teatral que dirigeix el Pri
Miquel Esteve posara a les.-meracto
echan de l'Orfeä de Sants la comesha
en cinc aetes. de Wilehlin Meyer Focoter, arranjada al catalit per Carles G-s•
O i Josep uf, Jordi. "Joventut de priocep", la qual representaciä es a prefa
de l'elenc dramätic. que té l'honor az
dedicar-lo a la secciä teatral ".amics del
Teatre" i socis de l'Orfeó en general.

- EL NOSTRE TEATRE".—En e!

núm. 8, que es el que ha sortit el dia i5
del mes que sorn, "El Nostre Teatre"

ARXIUS I BIBLIOTEQUEE

publica la primera obra en vers de la
sena collecciä: el poema en tres jornales "Guillem de Cabestanv", del qual
De Catalunya. — Bisbe, 3 ('tr a 1 3).
és autor Jaume Rosquelles i Alessan.
Joventut Socialista de Barcelona.—
Malgrat (extensiä de l'obra. el Preu
l'exemplar de "El Nostre Teatre" res- Rambla de Santa Mónica, 29, segon.
ta invariable a 75 cintims subjectmt- (Oberta ii públic tots els dies (cintra,
se l'empresa editora al ferm orors'i,it de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una del mati)
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
ii USsOlini amb assistència del dictaAcademia de Bones Lletres. — Car
dor: Mr. Lebrun inaugura el non rare rey del Bisbe Caçador.
zoològic de Vincennes; despees d'haver
Academia de Medicina i Cirurgia.—
vist en un altre noticiari la surtida de
Paris, veiern l'aterratge de Codos i Carme, 45Pedagògic Experimental.—Tra
Rossi; les sirenes dels guärdies motoristes cus recorden que acabem d'arri- vessera de Dalt, 74.
bar a Nova York; vejen/ tainbe, una
Academia Catalana de Belles ABS
altn negada, la Via Imperial de Roma.
Oil els italians acostumen a celebrar les de Sant Jordi. — Casa Llotja (da
nou
a una). Especial d'Art i Arqueoseres desfilarles; !a d'aquesta setniana
va per al rei. D'entre les noticies d'Es- logia.
panna veiem la catástrofe ocorreguda a
Social i Industrial. — Urgell.
Valencia, que, degut a l'esfondrament número 187.
d'una casa, ocasionä quinar morts;
D'Arqueologia (anlic Palau 'de
issualnient que "Paramount Newa", ens
presenta tambe diverses escenes d'una les Arts Orifiques del Parc de
vaga de Toledo (América). En rentan: 3lonlinie en curs d'installació).
una extensa inf o rmaeiä mundial que en
DHisfònia Natural.— Rambla
conjunt constitueix un proérania
dels Estudis, 3 (Academia de
rlet.
M. M. Ciències).
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La entumió internacional
Anglaterra, Fraga
Un ampli debat sobre els i E. U., adopten Aleman ya- després de les entredavant la vistes de Venècia - declara que
crèdits de la defensa mesures
moratòria dels em- abandona virtualment la unió
nacional
prästits Dawes
Austria
i Young Es parla d' unamb
pacte regional
A la eta m 11_ra francesa

aproven les despeses extraordinitries

per a fortificado!, de fronteres

mediterrani

rjr
.11•41.=

L'escuma cremosá

de HENO

r3::,. i 5 .-La Cambra ha repres cursa dels armaments. El debat es pan- Londres, 13. - En resposta a una La raunia a L' a rrecia dels dos dicta- vern, les altes autoritats locals i didors, descabdellada arnb aquella esPer- verses personalitats politiquee.
zuest luan la discussió sobre ele ere- teja, donas, sobre 1 aspeete tecmc
l'
projecte. L'orador, aplaudit per tots els interpellació d'un diputat, Neville tacular itat coreogr afica pròpia deis rC- . Al matí
celebrat a la plata
.13 deerinats a la deienea nacional.
Chamberlain ha anunciat que el GOya comissari del Govern ha explica: Unce, expressa la seva gran admirada vera británic introduirà aviat una le- gints de dictadura, solitis mantettint Sant Mari: una desiilada de les foamacions feixistes, que ha estat Pr e
la Cambra que el nou sieteina de pel mariscal Petain, i diu que creu
gislació que li permetrà d'establir l'o- viiI l'interás internacional,
-senciadplyorHte
x:ificazions ha tigut sor p reses que eible que el Govern pugui fer front a ficina de liquidada) anglo-alemanya,
Barreis o no tan secrets aquests
situació amb despeses inferiors
Neurath.
• augrnentat considerablement Ice
a
Londres
i
a
París
no
han
espequis,
perä
que
el
Govern
esta
disposat
a
dona vida
del projecte, peró lamenta que el sisteAbans d'iniciar - se la desfilada. i
espeses.
de fer ús d'aquests poders rat per a donar-los importancia.
M. Stern, ponent del pressupost de ma de fortificacions na s'estengui tarn- abstenir-se
al cutis;
joa Dotonergue qui a la Cambra rece, també a presencia de les esmentades
si
pot
negociar-se
un
acord
satisfacsubratlla el caräcter purameat be al nord de Eranza.
protag•ix,
asee- da les paraules de Hitler a ton Papen personalitats alemanyes, el senyor
tori
abans
del
primer
de
juliol,
a:
Mussolini ha passat revista a les loaefensiu de les obres em p reses per
Acaba donant la seta aprovació
gurant un tracto equitatiu per als te- sobre la validesa dClr rectal:, i posa
suavitzo i
rraaca, que ha ores la iniciativa de projecte del Govern i recomana que nedors britänies de bons i el comerç de ralea /a .oravcrut del rearman:en: ces que hi han ores part.
perfuma.
Parlant davant unes seixanta mil per•edtar en un vial per cent les des- sigui votat si es vol evitar que el mialcmauy; aaui du 31acDonuid qui en 11:1
britànic.
senyor Mussolini ha dit:
eses de :a Marina i que ha conserul nistre de la Guerra es vegi obligat a
Ha aiegit que l'arranjament deis diseur.s, en el gnel 1:0 manca l'acostu- sones. el
PASTILLA,
1,30
cris
-El senyor Hitler i 16 Ild
ras ar del secon al quart loa entre augmentar el servei militar, a la qual detalle sobre els bons particulars als "lada nota átlimista sobre la política
re esauadres del món. no pot esser cosa l'orador s'oraearia.
alentanya, ja una crida a lotes les mo- trobat per refer el mapa d'Europa ni
quals
iet
referencia,
seran
fets
per afegir incertituds a les moltes que
t asada d'empényer les alces naciops
ben aviat i que, naturalment, depeneu r/mis de b tara voluutat, per tal de re- ja pesen avui sobre el man.
cal a una cursa d'armaments navals. La sessió de la tarda ::
del resultat de les negociacions amb :odre la qiiestiö de la scguretat, i desE: diputar soaialisra M. Riviere, ha
Ens hern trobat per tractar de dissipar
',ten( la idea d'un pacte entre Prono,
PERFUMERÍA GAL ‚MADRID -BUENOS AIRES
En la se.sia de la tarda han fet ars Alemanya.
ieCutit les dades tezniques deis TmEl ministre anglas, continuant el _Inglaterra i huiLa. cosa que jota ere- els niivole que obscureixen l'horitzó de
de
la
paraula
ele
senyors
Daladier
i
la vida europea. i evitar una alternativa
eilt5 i ha clit que els scalistes tamseu discurs, ha dit que el qui compra gutlb pels que es fan illtisions de sepa- terrible.
le san capaços de mantenir Fordre Renaudel, que s'aran mostrar partidaais del control del Parlament en totes bons alernanys actualment, a mans rar rl fria-Lona dcl tiagistne.
Ens hem trohat per tractar de trobar
friolera
4 1'a:ter:oí- i de defensa/. el País CO-1AGITACIÓ ENTORN DE
Macpanatel, soiantent per
les questions que afectin la política d'estrangers, ho fa al bela compte i
azressor estranger.
•
urgada leo alteram! al desarmantent un mínimum d'unitat politica, sense la
risc.
11. Fabry, president de la Com 's- cstrangera.
LES ASSEGURANCES SO.
Cal remarcar la declaració del la seguretat, sitió que hu dlleidil fu tura- qual els destine europeus seguirien en
El senyor Barthou stra ortetest
¡a de l'exercit. ha contestat que les
cls partes regionals, ciemos- peral.
alenteat
conforme amb aquesta opinia.
Reichsbank referent als emprestits
•nTri:cac:ons eón dels mes antics
ClALS ALS ESTATS UNITS
trate! aixi que, efeetitument, hi lo haEn la cera intervenció, el senyor interior i a llarg termina
totentes defensius i la mes segura
Daladier lea recordat que els avions
No he vist mai cap suggeriment gut rami d'orientació en la t'ondea Jevtitx a Belgrad
süazuarda de la pau clavan: el rearWashington, 155. . - El projecte Si
de caça francesos ea pogueren seguir que el Govern alemany tingui la in- areadnica,
,Enent d'Alemanya.
Belgrad. 15. - Ha arribat a aquesta
Ilei sobre assegurances socials és objec.
Les noticies de París a prop3sit del
A continuada Daladier ha pronun- l'esquadreta del general Balbo quan tendí:, d'intervenir en l'acord de rooge
de
Barthou
als
Bakans
te
de tota mena d'objeccions per part
capital el mi/rifare de Negocie Estranca al discurs. Ha dit que els radi- estaven travessant la vall del Rin. ratesia i no veig la raó perqué ho paaviin ina t
¿'hornee de negocis. els caps dels sincli.
El senyor Renaudel ha dit que cal faci.
parlen d'un -porte mediterrani r , la ini- gers iugoslau, senyor Jevtitx.
• eempae han estat fidels a la Ie5/
cars abrers i els senadors republicana.
Responent a la pregunta de si les ciativa del qual sembla ésser del Quai
desarraarnent progressiu amb ga- fortificar les fronteres, per tal d'evitar
El President ie /a Cambra de Co.
oir augment en la durada del servei importacions i exportacions entre Ale _ ¿'Ornan', A aquest pacte s'haurien d'ad- Comentarla Italiana
s acies dexecucia. Reconeix no obstant
Grrcia,
Turquia,
mere ha deeserat que és una mesura
manya
i
els
Dorninis
seran
afectadas
herir Franca,
erador que no hi ha manera de posar
La Cambra. per 463 vots contra 136, per aquests acords. Chamberlain ha Reissia evettlualment i potser _Inglaterperillosa.
Rama,
15.
La
piemsa
italiana
aa
práctica aquest pla si no va acom- ha adoptat oir anide autoritzant una
1Villiam Greco, president de la Fea
L'Hilvana, 15. - lentre se ce.
estar autorazada aque s t mari Per P ri
-yat de sancione. Dernis, cal un despesa de 1.275 milions de frailes, respaet que en ele acorde que es pre- r a, sense la participació de la qual
titulria estás valor.
-meravgdpl'ntrevisad lebrava 1111 esmoriar. al qual deració Americana de Treballadors, ha
ard sotecrit per tales les nacions. en dos anys, per tal d'acabar els tre- paren rto s'impliquen aquestes mate- porte
beneficiases
derlarat
que els treballadors no recolAguest
projette
tindria
senvor
rico.
Venecia. Els primen comentarte poden assistist el presiden!,
; evitar que tara nació de molta Po balls de defensa de la frontera.
raaseqütl,cies fe" a la Poli eurapea,
resumir-se aixi:
Mendieta, a la base naval de 1"is-- zaran un projeete així.
-oidgrancptusilg
Despees s'ha aprovat un altre arti- Gestione de l'ambaixador
Ele senadors republicans estan cleei.3 la seria raalitsarió estä subordinada
Les recetas decisions de la Conferia- honta, ha esclatat una bomba.
...ar aquest acord i violar-lo a l'hora ele que prevé una ¿espesa de 865 midits a presentar cinc vots. Els caps de.
a dues condiri a ns: !dice Brial reconci- cia del desarmarnent, Muna- d'aclarir la
:a mobilització.
El president, SenVOr 3Iendieta, mea:ratea creuen que aquesta temneativa
lions en eIs evercicis pressupostaris a Berlin
reBelgrad
amb
o
ma
determinat
naves
liuncid entre R
situada europea, han
Hern reconegut a Alemanya la igual- de 1934 a 1938, per a la constructiO
ha resullal lleugers;ment ferit en de forçar l'adopció del projecte de llei
de tala reirindiearid
Londres. la.- Laarnbaixador el aaaa: de drets. pera cal exigir el control de pares de combustible amb desti- glaterra a Berlín tara maat una ges- mede- id r. • citroca por prnbable rattri dr i grane dificultats. Caen ha declarat el una mä.
provocara un llarg debat.
i un
itorial,
ter
r
cap
de
la
delegada
italiana
a
Ginebra.
ha
disco:
França
els
arrriaments.
1t
nació a la Marina.
De rnds a mes, han resullat
rió orco del Gavera del Reich per a la política alemanya, a altnenys que el abans de resoldre cl problema a fons
1 en dos milions de francs les seaes
Per últim, s'ha adoptat la ronces- donar a coniixer a aquest que, a melles
lana- tina carta convé de resoldre uerts problenies ea- guaira persones 'nortes i setze
ern
de
Roma
pagués
gra,
ir17e 5eS militare, pera cal evitar an vio d'un crèdit de 98 0 milions per a orle abans del clia primer de juliol v i
NEGOCIACIONS PER A UN
Ilihertat
de ferides.
sencials de carácter Politic.
l'exercici de 1 934 , a mi, destinada> a
ralel despertar.
-netsrohiuacldóft.4/edialrya ce:dril de politica enel pre- TRACTAT D'AMISTAT EN..
ferit
Que
L'artefaete
que
ha
lila
armarnent
de
l'exercit
de
l'Aire.
en
c
discussió
na
é
san
aquests
problemes
essenE: projecte
Quins
ria. el Govern angles es propasa crear vara Austria, reconeixent- tte
indaun de sol, sident fou collorat al cestat
una Caixa de compensada) amb ob- aendblcia, seenbla
lta quedat deridit cials a Es resumeixen tots en
que
ha dominat ele treballs de Ginebra, d'una paret, darrera el lloc on es TRE LIMAN I IBN SEUD
ir
els
interessas
deis
g
iecte de mote
a l'enC,-io. Ere qeeice ca coadicious HitEl Caire, 1 5. - Es fan negotenidors britänias de Bons alemanys ler ha fet apesta roaressiaf ifusaalini i és la tornada d'Alemanya a Ginebra. lrobota el senyor Metadicta, i ha
Cap deliberació referent a la pau i eselatal quan aquest pronuncia- ciacions per a signar un Tractat,
sa
atnb
Hitler
i del corriere angles.
r
conve
seta
dit
que
la
Ira
Aquesta deciaid ha estat anunciada leer leus fingid ll a r a fi de matarte el ma- lesdevenidor d'Europa no por esser va- ra 1111 diSillps.
d'arnistat per vint anys entre
aouest mati a la Cambra dels Cornur.-.
a nrlar ele lida, eficaç i durable sense l'adheeió i
Un, invitat que es Ini- barri dar- liman del Yemen i el rei waha,
ta d'Eucc/se, é /id torne!
Del canceller de l'Exiquier.
no ha la collaboració efectiva d'Alemanya. cera el senyor alendieta ha re- bita Itin Soud.
rus, la (par Me 1,1 peral. gerd
Pera com és possible aquesta tornada? still al m o rt. a l'acre, i pot Olir ce
dit uSe quina banda sorgiria arpes! peUna nota del Govern aleEs probable que el president de la
rla.
que loa salvat l vida del presiqué Conferencia hagi assumit el paper
ITALIA APROVA LES CON.
Per?, el cera que no se sap de
Asunción, 15. - Oficialment many
mitjancer amical, pecó tata póesibilitat dent.
parlar
els
dos
dieladars,
ni
ho
Sakan
s'anuncia que les tropes paraEle
danys
materials
causats
VERSES NAVALS PRELI.
en
aquest
sentir
ha
estar
feta
imposeiLondres, ta.- Al Foreign Office
publiqui el cotnunicat
guaianes han aconseguit trenca r ha estat liberada anuesta nit p er l'am- hrent quan esya i lidies es traben en ble per l'actitud . de Franca, que jutja per l'explosió sön mon grans.
n
rfieids.
.4Iemo
MINARS
que Alemanya cal que torni a Ginebra
el front bolivie a Cañada El baixadar d'Alemanya una nota en la condicions eron3trogues rrarissieneS,
El senyor Cosme de la Torrien.
Londres, 15. -S'anuncia en
Carmen, i Osan apoderat de nual s'exposen les raons, ja conegaen gran amb la niateixa llibertat que en va sor- te ha quedat sense sentits duran(
ronsuntrir
rs
desprses
milita
Im
nombrosos presoners i enorme des , nie han obligat el Reich a 511:,'•- part del pressupas t 1 aqutsla sola eme- tir sense posar condicione t sense 30- algalias minuts.
aquesta capital que ha estat requantitat de material de guerra. rendre durant un semestre les trole,- sidrr aria és p r oa prr a intranquittirzar. frir-ne.
A l'esmorzar hi assistien, en- buda una comunicació del GoDes ano: quaat lerajs a Polentia
S'afegeix que PS produeixen ferencies en eenecie sobre els en1P1- 6iPleite ad pugne l'entrevista de Hitler tre altres personalitats, Ealealde vern Italia expressant la sera,
Londres. 15. - Telegrafien de Vet'As a l'estranger.
srayals mcnifestos de descantenaprovació 1 participant la sera,
fortes topades en tots els secnecia a l'Agència Reuter que el se' i Mussolini és un esdeveniment
de l'Hovono i representants
2,ncn5 per la politira del Govern.
de Prem- gran importancia. Mereix d'ésser coaconcurrencia a les converses pre-,
ir or Ciano, cap de l'Oficin a
ele la Marina.
l'Evercit
i
França adoptarà mesures
ncig ,ot
Jensu ra, e r a sabed que els tors.
sa italiana ha manifestat als periodis- s r derada com el praltg don període
La Paz, 15. - Una gran genSembla que la bomba era de litninars proposades pe! Gotera
i
leou+craies i els socialistes
París, 13, - En el Consell de Mi' tes que encara que no Ola firmas ocalma en aquest periode agitat de la
britanic per a la celebrado te las
les de sistema de rellotgeria.
ei ne'n . .‘tre dr l'In.'erior dictara sí-toree Sada ha presencia t l'arribada
marres que se celebrará demä es f:xap acord, rexpresei6 de l'estat d'es- diplomacia europea. Si hi ha algti que
L'atcmptat contra el ininisfre clels presoners paraguaians pre- ra l'actitud del liovern respecte a ca
F.1 Consell de ministres que propera Conferencia naval que
perit dele senyors Mussolini i Hitler. pot parlar amb autoritat és Mussolini.
tindrä lloc a Londres l'any 1938.
1, toser, evideninten!, un..1 tonselitán- sos a Catada Strongost.
decisió del Reich de no pagar els respecte a Austria. és reconeixer la En definitiva, els comentarle de la havia de celebrar-se nquesta
d'agnesta agitació.
Oficialment s'anunciii que ha interessos dels empreetits Dacses
independencia del dit país.
premsa feixista eón roolt tranquillitza- ha esta! ajornat. i quan es reEl senyor Ciapo no lea donat cap dore car presenten l'entrevista de Ve- linPiNi s'espera que secan adopl'areavia, z5, (urgent). - El minis- estat rebutjat un fort alae pa- Voung mis que en mares no transmes detall: únicament ha afegit que necia corn destinada, abans que tot, a lades mestlres sereres per tal de ADOPCIÓ DEL CONVEN1
feribles.
're de l'Interior de Polònia, senyor
raguaia al front
Cont que el venciment del 13 de Alemana a abandona virtualment FansPer a una tornada
ss.s.'ni, ha estas objecte, a primeres hoPreP arar un terren a
mantenir l'ordre.
ENTRE ROMANIA
Factual ha estat pagat, queda un ter- cltlriss
as de la tarda, d'un atemptat, a cond'Alernanya a la S. de N.
soavencia del qual ha resultat greurnent DIUEN QUE EL SENYOR mini d'un mes per a negociar la
S'assegura que en aquesta entrevieI FRANÇA
lució sataefactória d'aquest aseumpte. ta e'ha registrar una completa con- Un pacte regional mediItr:1 al cap. Els agressors han engegat
SAN SALVADOR, DESPRES
En el cas que los impossible un cordancia en lee reepectives tesis soarysos diepars contra ell, i algunes ba- ESTADELLA HA PRONUNParis. 1 le. - La Comissió
terrani
acard,
el
Govern
adoptara
les
mesuDEL TERRATREMOL
as han tocat el ministre al cap.
el desarmament.
Negoeis Estran g ers del Senat
per tal d'assegurar en bre
San Salvador. /5. - L'aspecte
Quant a la tornada d'Alemanya a
París. 15. - L'estada del ministre iti: as ara no ha estat possible de preci- CIAT UN DISCURS INTE- res necessaries
adoptat, pel procediment d'extot mornent la integritat del servei Ginebra, no s'efectuara fine que el goslau d'Afees Estrateers a Parle va la ciutat desptes del terratremol és
e' acune sobre la forma com s'ha cotrema urgencia, la conclustó del
RESSANT
dele dita empréstito.
puix que cap dels agrester
Reich obtingui la igualtat de drets. praduir malta curiositat en els cercles desolador. Es tern que la poblada, Conveni entre Fran , :n t Roma.;
tiinehra, 1 - Aquest mati,
cosa que s'aconseguiria mitjanaant felinas i di/alemanas, perque es creia passi fam si no s'arriba a tenir llesta
vi no ha pogut ésser detingut.
nord-americana
l'adopció del pla italiä.
aalgrat els esforços realitzats pele aruh l'exprés de París, ha arri- L'actitud
que els temes que havien de tractar Bar- aviat la carretera que candile j a al port, nia.
Respecte a la reorganitzacia de la
riges que l'assisteixen, ha mora, a ba( el miniStre de Treball espaon hi ha els queviuree. en la cons
Washington, 15. - Es creu que el conca danubiana, Alemanya no es ne- ritas i Jevritx frel/ molt importante.
attequencia de les ferides sofertes.
nyol. senyor Esiadella, aroma- Govern nard-americi afegiria la seva
lan els primers temes tractats a fons ha truccid de la qual treballen mil ho- TRES AVIONS SOVIETICS
roya( de la sera esposa i el seu Protesta a la dele, altres gcverns en garia a participar en l'acord econòmic
dele
Habsburg,
en
nres cense descans.
la
restauraciO
que fou firmat a Roma el 15 de Mari; estat
bode, al país ::
cas que aquests protestin contra la entre Italia. Austria i
El país está sota la llei marcial.
fill.
CAP A L'EST SIBERIA
el qua] s'Ira constatat t i na gran reciprocitat sIe punts che vista amb Erario. La 'Moda de grane ciutats celan sanee
Al cap de poca estrena ha s uspensiO deis pagaments dels emLatemptat de que ha estat víctima el
laharhin, 15. - S'anuncia Mipel
Govern
Young
Dass
es
i
prestits
Q uant a la delicada qüestia de les rela- Ilunt
ministre de l'Interior ha causat intensa assistit a la reunió de la Contres avions
Informació vienesa :: e:
alernany.
Si be es dificil coneixer exaatament eialment Silbe
dalle f ranca-italianee, cv raes exactament:
eaacia. Tots els ministres q ue eren a ferencia Internacional del 'Fretics es Mrigeixen cap a l'Est,
a
la
participada
d'Italia
a
l'eventual
orel
nombre
de
marts,
es
calcula
que
Un
telegrama
de
Ve15.
Viena,
ha
pronunla
qual
1a han tornat a acuesta capital. nan, duranl
necia al periódic "Nova Premsa Lliu- ganitracia de la seguretat europea. tant- actualment son uns tres-cents. Els la nt a una alçaria de cinc mil
Asesta nit se celebrara Cansen de rni- ojal un extenso i interessant dis- Holanda continua negoMishang,
e:
danys materials sOn de molta eonsi- peus. Han passat sobre
re - diu que la queetia austriaca Ira be ha estat objecte de Ilarge debata.
ir.res. La Lezia de joventuts, orga- cute exposant el punt de vista clant
Segons
informaciame de font oficio- dericia.
en el territori del Man y ukuo, a
ocupa t un lloc important en les conai..zaci,3 ministerial, ha efectuat una toa- espanyol.
seria
%,„
aaaad
La Haza, 15. - A pesar de la ara- verses que tingueren ahir el Presi- ea, ncc
eeh2artit que
millea de la fvontera.
..eestacia de protesta, contra ra55a5sinati
En la malesza sessió, en re- ratdria continuen les gestione per a ra- dent del Consell italiä i el senyor
en alt Une es dirigirien els esforaos Per Solament i deixar-se seduir pele man
; durant aquesta han estat trencats ele
la
delegació
obrescare
la
(Metió
dele
credits
holanlepresentació
de
Hitler.
tal
croierie
a
Italia
una
cooperacia
a
'Ares de l'edifici on thi ha installa- ra. ha fiar/al l'obres' eapanyol sos a Alemanya.
Segons les ditee noticies, el senyor Forganiteacia de la seguretat balcànica. surges d'un pacte semblant.
ROMANIA 1 HONGRIA NO
¿e l les oficines de la "Gaceta de Vae- senyor Pasqual Tomas, el qual
dernanä a:1lb tota claredat sind mis aviar envere la realitzaciú del
Mussolini
tafeta".
.Arrib
aquest
i
té bona sot;'-'is " de "L'Eas
IllacConald
No
perjudica
Espanya
al
eenyor
Hitler
que
es
lacio
atesar
PAGARAN ELS DEUTES
mota; elan produit algunes callieione ha pronunciat un discurs
pacte nrsliterrani. Si aeueetes informatotes les activitats del partit "nazi - done fossin exactes, seinhla que les ne- luntat
catre els manifestares i la t'A licia. Haa interessant.
Washington, 11, - Roniania
Madrid. 15. - Laa personalitat del a Austria.
ràpidaLondres,
15.
En
un
discurs
que
gociacions
podriep
esser
partades
resultat al g uns ferits i salan fet unes
Centre Oficial de Contractacions ele
Hongria han notitscat al Govern
jet
una
d'asha
pronunciat
MacDonald
ha
ment,
gairebé
tant
com
ele
pactes
nc detencions. Sembla qu a existeix ja
Monedes ha maniíestat que l'actitud d'A- Comprens16 en els punts
Estats tnits que no farata
sistincia mútua entre la. R. S.S. i els crida a totes les nacions de bona y o- deis
!a . ai sta per a trabar els agressors del DOS COMUNISTES ACU- lemanya no produeix inquietud ni peren el venciments
paleas limitrofes dele Balcans i Europa luntat per traatar de les qüestions del Cap pagament
S.,1 11:7e de l'Interior.
judica el nostre pais, puix que ele cre- de vista
d'aran.
de›armament
i
de
la
seguretat.
Central;
tote
ele
DE
L'ASSASSINAT
g
ual
s
trac
ta
t
s
han
d'ésSATS
dits que tenim pendents d'intercanvi en
Venecia, 15.- Encara no ala deilit que no compren les ra0113 de
CortunIcat oficial e:
superiors als cobra- cidir ei el canceller alemana' senyor ser Beatas, aixi que s'ha dit repetidaaquella nació
ment, per a l'entrada deis fuscos a la la retirada el 'Aletnanya de Ginebra.
HORST WESSEL SÓN ments pendents.són
DE
Des
del
primer
dilluns
Hitler sortirà per via aèria aques:a
H a estar publicar un comunicar vitHa
rebutjat
la idea d'un pacte dele ELS FEIXISTES ANGLESOS
S.
de
les
N.
a
fi
de
setenthre.
del mes actual s'han vingut retenint
ral dient
o denla al mata
CONDEMNATS A MORT els credits alemanas en reciprocitat nitEls
Aquest pacte mediterrani seria una tres, entre França, Anglaterra i Italia,
Hitler
liaa
i
senyors
S'HAN DE RETIRAR
dos
quarts
de
vientre
de
la
tarda
canvi
ha
preconitzat els acordo
fA
mena d'afirmada mes detallada de: i en
aquesta tarda conferenciant du- pacte Rriand-Kellog, vind no sola- regionals europeus.
ea carnes un atemptat contra la perBerlin. 15.- Dos comunistes cual- amb el procedir d'aquella nació, i avni
Londras, 1 5. - En una reunia
tenint
pendent
una
partida
bastant
supedel
Club
jardins
als
rant
duce
hores
t a del
del ministre de l'Interior. senyor alicate en Fassassinat d'Horst Wessei,
Creu que aquests pactes i la bona p cmb l'ea que lia tingut lime a Lelment per terna, sinó igualment per
Pi eracki. en el moment que entrar; al han estat condemnats a /non Pel Te:- rior, conseqUencia del nostre desnivell de golf del Lido, prosseguint despees mar, per a tots els paisas signataris, voluntat de toas els paisos, especialcester, i eta la qual prenien pan
comercial amb aquell país.
la conversa en un curt creuer que han
Mrlai d'una casa del carrer de Foksal. bu/tal de Moabit.
ment
d'Alemanya, decidiran que
que es camprometrien a prestar-se
els "Camises 'legres", ei públia
Creu que les mesures que adopti ia efectuat a bola] d'una canoa.
L'ag ressor ha disparat tres treta de reUn altre comunista. acusat de conaintitua assistincia si un dels signata- aquestes questions es resolguin satishit prolestat, 1 litt calgut des-,
Plicitat en el mateix crim. ha estat Ct missió de control alemany seran diSegcms informes d'origen alemany ria los injustament atacar.
ta c tOria ment.
vilver al cap.
ferente per a F.:panya que les que adopti aquestes converses han tingut un caallotjar la sala.
condeninat a set anys de reclusió.
de
demattar
La
idea
sembla
éaser
tl r eaultat d'unes Jo y asEn Ilegir-los la sentencia, els con- amb retada amb altres paleas, encara rácter general de gran am p litud, ei a tots els Estats riberenys (Franci, La guerra dintre cinc anys
que
ma
sigui
mis
que
per
premia
condernnats han començat a atorar i
resultat de les (vals no s'apreciara Italia, lugoslivia, Grecia, Turquia i
ti 2aclons e: e:
Nova York, 15. - El "Baltimore
veniencia.
iminediatament, lacró indubtablement eventualment Rússia) de concloure Sun" publica un article del senyor ELS ESTATS UNITS NO
donar mostees de nenediment.
exerciran una influencia general, de- aquest pacte amb l'aprovaci6 i potser Bouton, que fou corresponsal del da
De les investigacions que realitza la
'olida sobre FatemPtat que ha ()castolira( a la major comprensió que els ¡dime arnb l'eventualitat del «mear,
diari a Berlín durant tretze anys, i GARAN ALS CIUTADANS
dos interlocutora tindran dels respec- d'Anglaterra. Alguna pretenen que la que arriba abir a Nova York per ha'-at la more del ministre de l'Interior,
tius punta de vista.
!mar% ¿edrar -se que elt assassins tren
ALEMANYS
cláusula de deSntilitaritzactä dels Dar- ver abandonat Alentanya en virtut
t'al. i que mentre dos vigilaven, el terdanels podría ésser un motín sobre d'una petició (eta pele nacional - sociaNVashinglon, (3. - Se sap qua
tT Ira
discursos
1
Dinar
tres trets de revólver
el qual no seria indiferent a Angla- listes.
els pagaments que els Estats
ntra el ministre, el rata!. rom se sal
En el dit article el seu autor diu, 1..1%its fan als cautadaus de maVenecia. t5.- El senyor Mussolini, terna de discutir a propasit d'aquest
trat al cap ter les bales.
asan, darrer Sie retner A la tarda. combinar amb les entrades. la CM Co entre altres coses:
en la seva qualitat de ministre de pacte.
Hollll/tia! aleuutnayst en virtut de
l ma t ()Me sortela un Mida "neresser" de sise ge A les ti! del %fept....
"El Govern alentany no creia rte- la hei de 1928,
Negocie Estrangers, ha ofert avui un
Es evident que en l'aetualitat Italia
relativa a les
reserva popular. Degualscions de productio tiples. tiervel extraorainort de
esmorzar al navell6 del Club de golf no veuria la seta conclusiía anth bon, cessari que jo trametés noticies al
reivindicacions de guerra, cenan
refrescos I menjat s. %arderles. Jazz Batid. Contert per -1.a ‘lolela de Cla•
de Venecia, al canceller alemany se- ulls, peró el ritme politic és accelerat, meu país"
E NVIEU LES NOTES
ver. (Al elen ele lote. INumlnaelons. li caria Minteret rifar* neue ruina per
i hom pot pensar que si tots els riDeclara després que el Reich ca- suspesos ntentre Alemanya rs.
nyor Hitler.
a nene». Entrada una pesam. Dema, a la tarda, er "cree de la Jura
A l'esmorzar han assistit, ultra ele berenys de la Mediterrània hi comen- ntina fatalmen t cap a la guerra din- tardi el pagament del seu deulel
•••nnn• •- ,t ran y ants dels dos cape de Go- tisain, Italia podria temer un caer tre un terinini maaim de cinc anys.
EN CATALA,
als Estats Units.
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Una bombafereix
Ileugerament el
president cubà
Sr. Mendieta

ministre de
Interior poloüs
¡loba d'un

La guerra de comun:cats entre Bolivia
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B AlleC
Pels Centres Oficials
•ENERALITAT
Consellerta de Governache. Ahir al miedia el conseller injerí de Govelnaciee senyor Deneäs, manifestà als periodistes
que les vagues seguien igual.
Digué que a Sabadell s'insvien
pres mesures per tal d'evitar
coaccione, i perquè es pretenia
que als mercats no hi baguesoin
,quevlures.
També digué que es congratulava que en els actes celebrats
per la Lliga no hi haguessin
ocorregut incidents.
Afegl que a la febrica S. A.
F. A., de Blanes, els obrera de la
primera serene de torne ellaviee
declara( en vaga de braços celgula, i que les forces de la guàrdia civil procediren a desallotjar-la, sense que es produissin
¡ncidents.

apeteció de "El Correo Catalán-,
suspès governativament.
El senyor Col' va prometre als
visitante que feria tot elle que
PUS per tal d'acabar amb la
suspensió, ¡ eis donä esperances
que aviat 551 . 3 autoritzat per a
sortir novament.
* Al carnee de les Corle Catalanes, el cap de la brigada
d'inveeligació eriminnl senyor
Francesc Fernändez va veure un
conegut carterista que inlenlava
apoderar-se de la cartera d'un
transaint. i el detenerle. El delingul es il in Jimquim Miró i Pe(Ir et ( a) - Quimer. Li foren
pedes unce tienres i altres anee
premies per a lanar lea ameregaven a cotitzar els obrera que
lenes.

AJUNTAMENT

Oonsellerla del Treball, - El
conflicte parcial dele dependents
mercantils: Convocats pel conieller de Treball es reuniren ahir
a la tarda en una de les iterendenciee de la Conselleria ele representante dele tretze patrons
nfeetais per la vaga que tenen
enunciada per a avui els dependents mercantils. a l'objecle de
cercar una fórmula que eviti el
planlejament del ronfliete. degut
a que el Jurat Mixt no ha dictat
sent• bneia en el referent a tal
qiieeliet.

Notes de preu.--Fins al die 23
dels corrents piraran es ser
nades al Negeciat Municipal d'Obres Peblieues d'Eixampla (segon pis de les Cases ConsistoFlete ). notes de preu, per separat,
per a optar a l'exriraciii de leo
eegüents obres, segons lee condicions i pressupostos que es
(roben exposals en la dita dependencia:
Arranjainent del carrer de Vila1nma1, entre els de París i
Londres.
•
Pintura dele barree de fusta i
• La vaga de Sallent. - El se- ferro de les vies mileliques rtEinyor Barrera digue ahir als pe- xampla.
riedieles que havien queda: toEls permisos per a vendre
talment interrompudes les nego_
carn. - Per lid que
ciaci o ns entre la representarae) bolignes de carnisseria i cansapatronal i els delegats dels laderia que encara no tinguin el
obrera minaires de Sallent, perrerrespenent perints pu g uin °bque havia hagut de marear rap a ielde-lo (record amb les dispoMadrid , cridat pel Consell
sirions municipals, el consellerl'Empresa, el director de l' e xPl o regidor de Proveitnenls, senyor
-tard.Apes 'artldega
Hurtado, ha conredit un tennini
del coneeller de Treball ronvoeä
per ahir a lee rine de la farda el5
d ele gare ehrere. nmb
celebrä un canee d'impressions.
* Ahir a la tarda es reuniren
els representante deis patrona i
Obrers per tal de presseguir les
negriciaders romeneades el die
anterior. erran de la vaga del
ram de traneperle de Sabadell.
Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. - En el Sell
número d'elite publica el seetient
eumarli
Presidencia: Llei de Contraejes de Conreu.
Economia 1 Agricultura: Ordre reselent que mentre altea
'rosa no sigui disposada, resta
prohibida la sortida de Cetaluaya de moresc exòtic.
Treball i Obres Públiques: Ordre organitzant la Bei as Coordinedera i oficines centrals del
Servei de Collocanet Obrera,
adscrita a les oficines d'Estadistica i Investigacions Socials del
Departament de Treball i Obres
Públiques de la Generalital.
Consell de Justicia Municipal:
N o menamends de Jutges ¡ Procuraders municipals i Ilurs suplente del partit judicial de Figueres.
Rectificad&
Departament. d'Erenomia
'Agricultura
i, Negociat d'Agrieultura): Circular.
Departament de Treball i Obres
Públiques. - Treball: Edictes de
Jura la Mixtos de Catalunya.
Obres Públiques: Annnei, als
afectes de rerlamació, del retorn
• fiances cenetituides pels contractistes d'obres realitzades per
compte de la Generalitat de diversos camine de Catalunya.
Recaptació de Contribucions de
Barcelona: Erliefe del Recaptador de la zona de la capital.
Recaptació de Contribucions
1de Lleirla: Edictes del Recapta
de la zona de Bellvis.
-dor
Districte Minen de Barcelona:
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Cursos i ConferAncies

Tribunals 1 jutjats
CAUSES VISTES AHIR

A la Secció Primera es veie. pel
Tribunal de jurar. la causa contra
inan Baeta i Concepció Guillena acusara d'haver participar en l'arracament
come; al passeig de Sant jip a n . davara rnateix del Palau de Justicia. el
dia 12 de deseinhre de l'any 1930, a
les dotze del mizdia. contra el cobrador del Banc de Sabadell. Aquest
portara cent mil pessetes, que acabaca de cobrar d'un Latir:
Els processats negaren la seva participació en els fett.
Declararen cont a testimonie Taume
Comte Caries Vilarrodona, Pon, VeRosquelles. Marquina
i d'altres, els quals digueren que el
dia que va ocórrer el fet el processat
es trobava junt arab ells i una enlairada personalitat politice al Prat de
Llobregat preparara la revolució. Ates
giren que justament aquella tarda intentaren apoderar-se de l'aerridrom.
A conseqüencia d'aquestes maniiestacions, el fiscal va retirar l'acusacie
que sostenia contra els processats. A
aquests els defensava el senyor Fer;Mudez Ros.
* A la Secció Segona es veiú una
causa per temptativa de robaron contra Ciregori alartinez, que es conforinâ amb la pena d'un mes i un dia
de presó.
* En aquesta mateixa Seceió, i a
porta tancada. es vele l'incident d'apellació, que ion presentar contra l'ante de processarnent dictat pel jutge
número dos, contra .Alfred Mucci,
empresari del campionat mundial de
ball de l'Olympia. El fiscal, l'acusacid privada i el defensor demanaren
que el processament tos revocat, a la
qual cosa s'avingue la Sala.
* A la Secci6 Tercera va compareixer Joan Sales, acusar d'un delicte d'allanament de donticili.
En l'acte del judici no fou reconegut PeiS perjudicare, i el fiscal es
veié obligat a retirar l'acusació.
* A la SecciO Quarta es veté una
causa contra Wifred Kurnman, que
Anunci.
es
presenta a cobrar un rebut de
Direcció d'Obres Públiques de
3.665 pessetes., amb la firma del seu
e3arcelona (Porte): Anunci.
pare falsificada. El fiscal considera el
Direceid d'Obres Públiques
fet cc« un delicte d'estafa, i &maná
(Tarragona (Expropiacions). - la pena d'un any, vuit mesos i un dia
Anunci.
ile prest per al proceseat.
Adrninistració Municipal. Zdirtes, subliasfes i concursos
TRIBUNAL D'URGENCIA
e'Ajuntaments de Catalunya,

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC

de guilles dies, que finire el dia woemseereeermnaememss•••n••••••••neame•
:3 de juliol vinent, per tal que
Servei Meteorológie
tots els interessats, propietaris
de Catalunya
de botigues de carnisseria i cansaludarla, puguin sollicitnr-ho
mitjançant instància que han de
jei
IIITUAC10 DINERAL ATENNIFINICA
presentar al Registre General de
D'EUROPA A LES 7 MORES OIL 0 1 11
15 DE JUNY DE 1834
Secretaria, Case de la Ciutat, la
qual anirà acompanyada de doA ieraindlnärla, I dos 414 la POI/.
Insola Melca flne • Pálla Domina
ouments acreditatius del temps
bon temps, arnb set completament
que dieta l'obertura de l'establisera I venta trucos.
A les Illee BrItnIques I a l'Euroment.
pe tttttt I el ce n este cobert es re111•111101RINSAMM11111111111111/10101111ralltHire11711111111111111i1/11111e
gistren pluges degut a l'existencia
S'avisa els industrials que en
de dos mlnImums barométrica situare
alguna atina oraste haguessin
I
TOMBOLA BEN EFICA
Pan a l'Atlintic nord 1 'aitre al sud
d'Hongrla.
3
presentat instäneia en solliciturl
D'ACCIO CATALANA
de permts Sellas oblenir-lo per
tal que presentin t a 'libe una novia
DEL TEMPS
I REPUBLICANA
A CATALUN YA. A LES YUrt
instäncia en el termini abates in- I
En general fa bon ternos, pecó iod r st.
Avui, dissabte, dia 16, a dos
ta la Influencia deis 'anta del nord
El senynr Hurtado adverteer I qua s'han establert das de la mar
quarts de sis de la tarda, amb
fina ale Pireneus el conjunt
l'assistencia
dels honorables te- a
lote els induslrials afectals per e Benita
da de poca •atabilltst I s'estelaleIs un
nyors President de la Generaaquesta disposioidi, que, una veréglm favorable por a la forrnael6
a Wat i alcalde de la chitar, ßerä
de tempestes a rana muntanya.
zeda transenrregut el termini
5
En lee d
24 hora. es re5 inaugurada la Tómbola, metalgistraren Pulseta I turbanadel a tes
nesenyalat, seran impoendes les
lada al carrer del Consell de
comarques d• Lielda I a gran part
mulles que procedeixin a aquella
dais Pireneus fina a la plana de VIE.
Cent. 349 i 351, baixos (entre
que no linguin el rorresprment
Rambla de Catalunya i Passeig
(Les obeervainone del :emes a
eernife de venda, o he que no
de Gràcia)
Barcelona, a les set, van • la cap calera de la primera Bealna.)
r guin justificar l'haver-lo deinilittiftilmillummumoluntIMIIIIIIMIMMNimeumiNemilm
ntaria!. en el sel./
Joventut Nacionalista
Advertiment ala tax!stes. La
d'Acció Catalana de la Barceloneta
Conselleria de Cirrulaciö i PoliAviar, dissabte, dia 16, a les deu
eta Urbana s'adreça a (ole ele
de la vetlla, será donada una coninduslrinls taxistes per tal d'adferencia al nostre estatge. carrer de
vertir-los que en compliment de
Sant Miquel, 3. La conferencia serä
ir reglamentaeiá del s e rvei pila arre,: d'un nacionalista gallee. i
PER
A
AVUI
tema sed sobre la 11:hettat de Galicia.
blir denitedexis de data 29 liP
inlird de 1931, cal que lote ele
Ateneu Polytechnicum. - A les L'Ateneu d'Acció Catalana Repulan,
comible: loes va gin eur o sn mera 1945, el seny t. Enric Roig donara
cana del Camp d'En Grasrot
inifinmate i rixi maleix pre- la quarta i darrera IIiçó pública del
(en organització)
enl in llurs vehicles en boiles curset d'Art Modern, sobre "AllíTot just fe:a públ:ca. per mitjà de
ondie ion s. ¡e' es IM ira ¡ d'higiene. berament i evasió. DeshumanitzaciO
la premsa, la idea d'un gruta daddici que en g eneral observin tet alle de l'Art. - Surrealisine - . E:lamente tes
al p artit d'Acció Catalana Repuqur disposrn els artieles In. ti d'un nou ritme. litrujeid, d'una Ilei blicana, de constituir una estirar de
i 13 de la referida reglamenta- ncy,.a".
l'ese:emula ideologia. a la barriada
Arenera Enciclopèdic Popular. - A del Cama d'En Grassot, la Cornissi°
Ins Consellerin de Circularle les an, conferencia per Joan Roure. organitzadora no ha deixat de rebre
importaras i valuoses inscripcions
ele
eondtletmes:
Tema:
-L'Itome polític-.
e...pera de t
mics i r impatitzants que s'apressen
d'aurntaxis que pel prepi itere
Unid Republicana Democrätica Fe- allistar-se als ren g les daq uesta naatendran aqueet requeriment. rar deral (Gravilla, 1, principal). - A les yella entitat.
en cas ronlenri seri e n aplicades 22, conferencia per Martiriä. Ventura
Es prez., a tras aquells q ue enmara
als infrnclnrs d'aqueetes (Nepe- sobre el tema "La politica, els poli- bno ho lugar fet. q ue se serveixin pessiebens les sancione reglamentä- tics i els apolitics. La República i els rar a inscriure's al local provisional,
carrer Grassot. 82, impremta, tots els
riee, sense que els fosein accep- seus enemics-.
dilluns, diniecres i divendres. de volt
Casal d'Esquerra Estat Catalä de a nou del cesore.
1 1-1cS excuses de cap mena.
Gräcia. - A les 22. conferenzia ner
:cene Bernades. Tema: -Una gran
Joventut Nacionalista
obra: el Port Franc".
d'Acció Catalana de la Barceloneta
Casa del Poble (Primer de Maig,
Avui. d:ssabte, a les deu de la
número 71. - A les 22, conferencia vetlla, donaran una conferencia en
pública per Adolf Simic Tentar "Un rallen els eenvors Cessari Rodríguez
pres de maltractar els que eh j Ira- any d'artuaciO al Secretarían Regio- i Alexandre Cabo. 5ohne el tema sehaven.
güera: "O movimento ilicionalista
nal de Catalunya (U. G. T. ).
:allego". Queden invitats a l'acre 10T0
* J o sep M. Palau denunciá que tina
Orfeó
Martinene
(Meridia.
97).
hl; ¡q uia de la Rambla de Catalunya
Ce socia i snuratitzants.
A
les
22, organitzada per la Secci.',
200
pes5etes
fent-li
creure
ha timan
que (binaria una °curad& fixa al seu de Cultura i Esport, conferencia de
F. Maspone i Andasell. Tema:
fill.
- Que vol dir ésser cOtalans7-.
EN HOMENATGE A MARTI
* L'administrador de l'Hospital Cli
I JULIA
nie participâ al jutjat de guardia la
e - 11 1
('erneut Autonomista Catali: Aquesmort en aquell benèfic eatabliment de
ta entitat assistírá a tots els actes
Rosa Sánchez Martínez, de 4', alys,
nomenatrze al doctor Martí i Juliä.
qual hi ingressa amb ferides greus al
Patria Noca: Aquesta entitat
mati del mateix dia. El cadáver, per
Berna , diumenge, a d o s quarte
oree del jutge, fou traslladat al DI- Je set de la larda, l'Academia de rebut una contestació de la seva Ileíra a :a Comnanyia general de Tramtiñen judicial.
Medicina colebraiä sesea() pültli• vies. en la (mal. la dita Companyia
MIMINIMIMI11M
* El director del Gir Telegrafie de- ea extraordinària per a la receta
nuncià al Jutjat de guardia que fa mis rió de l'aradernie electa docioy
quants dies fou pagar un gir de 441; Josep Arniangue i Tuset, que
pessetes a un ocupant d'un pis del car- liegirä el diseurs pres.erit pel
tel- de la Unió, on anava consigna:, i leglament, titula:: -Ieeeeemeeri
ara resulta que foil suplantada fa Per dels titeraris i la resposta dele
-sonalitdecgr.
ELS JURATS MIXTOS
meiges", i ti contestarà l'acede* Aliene Mulero, en nom propi i mic numerad doctor Lenndre
D'interés per als taxlstes. er. el d'altres ohrers, presenta al Jut- Cervera i Astor.
El Jaral Mixt del 'freball dele
jat de guardia una &m'Inda contra un
Transporte
'rereestree. Secad
constructor d'obres de l'Hospitalet, el
En la seseiö extraordinärin cequal hr desaparegut sense abonar-las IPbrada el die 13 nIel corrent per Taxis, reeerda a tole els patrons
l'impon deis jornals, que pugen 2.403
¡ obrers taxisles de Barcelona i
l'Academia de Medicina fou nopee tete,.
-provincia" el compliment
menat acad;unic electe per a la
l'arlicle 17 de les bases
* A la plaça de la República fou rin- Seccio de Terapeutien i Earmäla treball (BuIlleli Oficial de la
tingut Alfred Casares i Audi, el qual ria el doctor Josep Detilefeu
Generalilat de Catalunya" del 28
proferia crits contra les autoritats i Po rh.
• le gener de 1 9 3 4). que diu texdemanava un fusell per a fer la revoIndino-mi: -Ale obrera- ¡ patrons
lució. El detingut ingressi als calabosRemis, diun,enge,
l'estatge
perlanyents a la jurisdiceiei
sos del Palay de Justizia. Li seri apli- del "cpni i.
,,
obrero
Araszone".
cada la llei d'Ordre pUblic.
.furat Mixt per clip concepte no
earaier Baix de Sara Pece, 55.
ele eerä permee, despida le Irelloe. a dos qua rt a (Portee hallar la jornada legal establerdel mili , la junta general extrata. que treballin en el niateix o
ASSENYALAMENTS o
rdinaria (le la Uederarió de So- alt re valide; tainpoe no serä
PER A AVUI
Sor o rsos Multas. de Ge- permes el tedian u l'obrer funl :aluna-a, a fi de discutir ele Re- eionari de l'Estat. la Generalitat
AUDIENCIA TERRITORISL
eiareente per ti la ronetiturie de o el elunicipi. que no provi la
Sala Primera. - Executiu:Volta la Seceiö Permanent de F an-1A seva excedenda. e Enserns sudse (Cooperativa-elsauti verlebt als interessante que es
contra J. Baguen
Sala Segona. - Contenzi6s: L'Ad- Saniläria Ientiteda),
posaran Irrt es Sallei0115 a le que
mini s traci6 contra Paviments Asid-Fordenat en la base
tics i Societat Espanaola de Comerç
• int criorment transcrita.
Tenis Roig contra Ajuntantent de
Sant Vicenç dels Horts. Divorci: lila Badenes contra Joan Montoliu i
ELS OBRERS
Uuliero i fiscal. Electoral: Pau Morra i Jaquet contra Francesc Casany i
Barba.
AUDICIONS PER A AVUI
Una protesta. - I.es Juntes
ilele entendeos de la Metalleirgia.
A LA MT
AUDIENCIA PROVINCIAL
Ales
(trafiques 1 Fabril, protesSeccin Primera. - Dos orale per
A la Plar,ut de l'Anee!, audicie
Irrt contra l'ere Reverter i d'altres, i Id' la cobla Catalunya, organit- ten, en una nota molt energica.
Francesc Maten. Un oral per vaga- zada pel Fument de la Sardana sie l'aesalt que 'in grup rrinitieles va fm al seu local social
hund contra Joan Divorci: de Bareelona.
R. Bort contra V. Sugranyes.
irles envera. trencant portes i
Al
careen
d'Auge),
enUn jurar per robatori contra Anteni
ealaixos, colpejant socis i emcree/antela al de Rogent (Clote, prielant-se'n el que els plague.
Arnau.
Secció Segona. - Dos oral.; per elidid() a eärree de la cobla La
Protesten. eneeins. de It claufurt contra Josep Catala i Ferran Ale- Principal Barcelonina , organiteura del local, a causa de Leeandro i un altre.
zada pel romera, ::_ilardanisla mental itesall.
Divorci: Josep Maria Barbado Ca- Marlinene.
yuela contra Balbina Pone i Solà.
Al carnee de Besalú, enEls barretaires. - La ComisSecció Tercera. - Divorci: Josep creuarnent al de Muntanya, audi- ›iú Urganitzadora de la Secció
Cabello conca Joaquim Peino i fiscal.
ció
de
sardanes
per
la
cobla
Enide
Barretaires de la Socielat de
Secció Quarta. - Un jurat per ro.
Profeseirms i Ofieis Diverse
baron i tinenea d'armes contra Antoni pbrium, organitzadu per
Fernández. Un divorci: Enriqueta PI- Pació Al fuetl ida i l'Afeiten Obrer (U. O. T.) atendrä les demandes dele sens afilials els dies (PiMartinenr,
quer contra Joan Escoda.
itere, de dos quarts de set a lee
TRIBUNAL INDUSTRIAL
EL VII APLEC A LES FONTETES vuit de la tarda, a la Secretaria
Antejudicis a les den. - Accident
eslablert a a la Casa del Poble.
DE CERDANYOLA
del treball: Vicenç Roda contra MúDeniä tindrfi !loe aquest fes- Primer de Maig, 7 ,
tila d'Accidents Portuari. Reclamarle)
tIc salaris: Metí Gälvez contra Merce tival popular a càrrec de les ceNova Junta. - L'Associacie
elles La Principal de Gabela de General trEmpleate d'Escriptori
Sotolongo.
3 ralleis a dos quart e d * Onze. - Ac- la Selva i Catalunya, amb lu ha elegit In Junta Directiva secklent del treball: Hermini Gálvez rooperariei de les Seccione de gilent: Preeident„lean 'Viere i
contra Antoni Lovalla.
Gavinee d'Arde) Calulana de la etirambell:
A tres quinte d'onze, - Reclamació de salarie: Francesc Torres contra Barceloneta i la Infantil de l'Or- rie Mai galet ¡ Cesares. .1ntoni
feei El !Coser, orgattilzat per Beoggi Mar( j Agapit Caballero
Bonaventura Barba.
A 1. 3 onze. - Accident del trehall: l'AgrupacIÓ Sardanista Je Bar- Alvarez; serretari. Antoni Fuetee
Antoni Conrado contra Joan Sánchez. celona.
i Harta; vice-secretaris, Rafel de

Ahir estava assenvalada la vista d'una causa per tinença illicita d'arma.
Fou suspe s a perque el lletrat defensor, que está fent el servei militar, no
hi pegué assistir.

'A Manresa la pelleja prartirä
en escorcoll al domicili d'un inVARIA
dividu anomenat Riera, i s'ineautä de dues pistolem, muniEl Jutjat número set ha posar en
cione i documente de caràcter llibertat Dionis Eroles, que estava
sindical. A Riera ne el pogueren acusat Clave, facilitat líquida infladetente verme en aquell mn- mables a un individu anomenat Font,
inent es trobava fora de casa que está detingut. Aquest darrer és
ceaisiderat cont l'autor de rincendi de
eeva.
la fabrica "Manufactures Reunides,
* Al port foren detinguts
Joan Padrón Sepelles i Pasqual
*
Ha eres possessió nevament del
Triguero Rubio, els (piale obli- Jutjat de primera instancia número
garen 11 cotitzar els obrers que onze el jutge senyor Ferran Higueras.
hi treballen.
* Al Jutjat número deu declara* Una comissió de la Junta ren abir directius del Sindicat de la
1ndUstria
Fabril i Textil, els quals
del Sindical Professional de Pemanifestaren que abans-d'all ir al mar;
riodistes visité anit el Comissari es presentaren en aquell Sindicas uns
General d'Ordre Públic per tal individus que assaltaren el local i se
Winteresser-se per la pròxima dendugueren la documentació, des-S

'
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Polítiea FETS DIVERSO

Ahir a la tarda ingresse
l'Hospital Clinie una dona al
incitada Maria Serra i Tuset,
!renta-deis anys, la qual sofre
una infeccid tetànica de peones
tic graefssim.
Segons digne la mere de
malalta, aquesta es produi la it‘
leed() que sofreix en fer-se
lall quan eslava fabricant se
bolita,
Al Dispensare de la Rene
Je Sutil Pere fou aeeietit Ante
l'out Autó, de dinou anys, hab;.
trust al carrer de la Cera, neme.
ro 18. baixds, el qual presentati
una ferida frontal, arnb comme
cid cerebral, de pronestic reser.
vat, produides perque. en treue
el cap per la fineslreta dee
trainvia de la tinta 29, es doe
un cop moll fort contra un paf.
Despees de curial de primera ir.
tendel pass ä al seu domicili.
Al carrer de Sant Adrii
ahir al mate a conseqüència
Ira falsa maniobra va bolee
Fautebús de servei públic núm.
ro 14.629.
A conseqüència del belc resu.
tä ame> diverses lesiene, de pr,..
neetic reservat, el passatger Je.
sol Alcalá Hernändez, de erequanta-set anys, que habita (
earrer de Marina, 332, temes:
Despees de rural de primera ir.
tendel paseé al seu
Disponsai de la Barre
lonela tete a:sede/ida la nena e.
sis anys Empar San Milenio Cales, que vitt al caerme de la M
diterränia. número 6, segon pi
e l qual Presentava tina mees
LA CAMPANYA CONTRA LA zeda al pral esquerre. de profit
GUERRA I EL RE/XISME
tic reservat, que Ii fou causad
El Cranite Catala contra la Caer- per un ges vagalaund davant e
na celebrará un miting ctrmi. diumen- sp11
- Al cerner de S' a ImorAn. 1 le
ce. a les onze del mati, a l'estatge
lel Centre O larer:sta d'Eseuerra, car- precediment de les nueces,
rer te Ricard. 6. baíxos. Hi parlaran: eelafaren a Maria Hualde
Rafael Seha, Lluiea Odena i Angela t-entes pesselee que tenia gua:
'lratmera. Presidenta de l'acre la senyo- dades a casa seca. les guate ata
73 Josefa Boira de Sales.
a cercar expressament per
ASSEMBLEA A L'ATENEU RE- Murar-lee ale estafadore.
- Ahir ingreseä a lellespie,
PUBLICA DE GRACIA
arnb una infeatiracid gre..
(Montmany, 36)
predifirla per emanarions del
Aquest Ateneu celebrará avui, dis- deFenllumenat al seu den sahte. a lee deu de la verlIa. Assemblea crecer fir. la Diptilacid. E:
extraordinaria en la qual es marrará Martínez Arree, de 35 ante. Hen
de les qiiestions següents: primer. ignora les canees de la intot.
Lectura i a p rovaciO de l'acta de la eaciA. can el matan no pOgile
darrera Assemblea extraordinaria
s egon. Lectura i aprovació del orejee:- claree.
te de neue estatuts.
Seeuelament tindre linse l',Assembler
NOTES DE LA FIRA
ordinaria, en la qual es portará la
DE BARCELONA
dlscussió anta el següent ordre: primer. Lectura i aprovació de l'acta de
Tal cona s'ha vingut anunciarr.
l'Assemblea ordinaria anterior. mema.
Lectura i aprovació de la mentón.] avui al vespre se celebrará la reve.:.
estat de cometes. tercer. Afers ge- deis expositors amb un programa
nerals, quarr. Frece i p reguntes. C11- atraura la vísita dels barcel
(vais Elecció del nau Censen directiu. complaurà els iorasters. Entre a."'.
4n11.0 Si concorreran la majoria
de Catalunya. als guate /a Fra
convidat especialineet
A mis de degustaciar.3 extracte,
näries als stands del ram alimentar,
alta establert la venda dele artielP
1-ebra Gonzälez, Francesc Serna tipies comarcan a l'aire late i dines
2, cera ten
i Cremarles i Josep Ramis i Rius: dels palaus números t i
mostea de les llaminadures clase:que
Iresorer. Jeeep Garrigeis i Pe- d'arreo de Catalunya.
Ilisser; complador. Esteve BaEn el programa de fettes hi
llestee ¡ Blanco; sindic, Alfred unes exhibicions de halls moder
Lpez 011Ver; N'OMS- Agusti amb "jazz -, caneen de cobla i es
Ferrer i Sierra, Eduard Fernän- cors de La Violeta de Claver ari
dez Zanini. Lli-tretm Pinyol i les millors peces del seu repelen
oliere Jacint Tinforer i Puig r sardanes, etc. Al final s'engegará
magnific castell de foca artificials r
.Le sep ef. elarrina i Vila.
la casa Estape Germana i Masiar.
En cornbinacin amh les entrüs
Els mossos de comerç. - La adquirides
a les taquilles, avui sera
Societal Unid General de Deten- sortejats dos regale, un per als víz
uletrt U. O. 'fe celebraré avid. tants de la tarda consistent en á
diesable, a les deu de la valla. necesser de viatge, ofert per la
aseeniblea general extruot dula- Codina i Oliva r.stanud 394), i un pz
rai, per tal de constituir la Sed- als de la revetlta, oferiment de la n11,
ció de Museos de Comer,: i Si- lt ingrat (stand 450l i que Cens3c.
milares al seu estatge social. Pri- e:1 una cintita per a nena.
- Malgrat l'exit eiglatant
mer de Maig, 7.
VII Fira. la seca clausura es faräii
El Sindical Professional d'O- con) está precist per acards intersi.
brees Metallúrgies . de Barcelona. cionals. denla, diumenge. al vespre.
iifeete a la U. O. T., ens ha traPer celebrar-se la cursa autennel.
mes una nota. la qual no pedem lista de Penva Rin al mati, restr)
tancada
la Fira. A la tarda hi haeit
publiear integra degut a la seva
dones, la darrera visita, obrint-se
extensió.
tes les taquilles a les tres de la tartia
La nota es refereix a Vaco- amb servei extraordinari per a :ale
iniadanient dels 97 obrera que linar dingres del públic.
treballaven a l'Empresa laransCap al tard s'engegaran les fea:
teles Siderúrgiques, S. A., efee- lluminoses de \lontjuic en honor di
luat el diesable paasat, acirania- compradora i visitante foraeters.
El Comité Executiu va fe; r. ri
(lamen! que (melifique') d'llegal.
visita Oficial a la secció de la pe •
car s'ha prescutilit de la Ilei.
essent
pel president de la Car:
En la nota hi ha un afegile bra derebut
Curtits. senyor Isamat, are:
ntue es refereix al tancatnent dele ele altres directius. Els expositora d.
taller; del Pote Frene, amb el fiaren en cada especialitat les ex;,qual. diu la nota, l'empresa ha cacions necessaries, i hom va pcde
tel uni negtei rode a espullles donar-se compte del complet de lo
hibidé i del progrés de c ada liran:'
dele °brees.
fina a fer independitzar el nostre tvie
El Elndlcat de la Indústria rat de le; titules estrangeres.
Fabril I Textil fa as inent a Iota
• ••
els itfiliats d'aqueet Sindical que
En el sorteie celehrat ahns-d'ahir
Si tic elements expulsats d'aSale del Turi3me i dels Esports. re'
questa entilat, tèrbols 1 Mal inmotiu de la Diaria del \ atee resulta:
tencionats, que segueixen dient- ren premiats els seeüentsr !remetes:
se comissionats legals per tal
1 0-574 10.93e ro.6e6 te.986 10.249
d'enganyar i desorientar els Ire- ro.4.48 reeee 10.668 10.211 tt,,sw
halladora de bona fe. permetent- 11.254 11.234 11.233 I 1. 2 y 4 t ti6 11.1
es ädtitie la recaptimid de Id t1 -553 11.939 12.59n ta.z.68 12.981 tigl
quota sinclient. melifela que de- 12.800 12.936 12 632 13.781 13.753
nunciern a tols ele obrers en ge- 1 3 . 553 1 3 . 32 7 1 3 .093 1 3. 508 1 3.797 JIS,:
neral i en partieuler a bula ele 1 45 87 1 4.524 14.703 1 4807 1 4496 15'2
eompanys del ram de l'aigua. 15.165 15.6B4 15.570 16.681 16.41 4 ifaail
16.56o 17.158 17.216 17.25o 18.8.8o
pertanyents al nostre
ele quals poden venir tete els i8.966 18.810 18.481 18.e61 ie.o6e 194;J.
dies. de sis a vuit de la tarda. , 1068 1 9. 434 1 9. 794 1 9144 1 9.670 101
1 9-068 1 9.383 19.039
;II nostre nou esdatge, cartel : de
F IS hi tnets o resguards es poden tr
la Unió. 7. entresol, per tal d'ecollir
a
la
del Saló del Ttri':
rientar-se sobre aquests extreme. me, palau Direcci6
número 2, Der tal el día
de juny . ints, els que no hagin
recollits en l'esmentat dia u els ane
hagin estat adjudicats. secan sortejat,
cmt"
AMI
novament, en la Irma i dia que 1.1.
nunciara oportunament.
notifica un servei extraordinari
cotxes en les dues líales del Poble
Nou, durant les llores de litre d'hemenatee al doctor Martí i Julia.
L'Orieó de Sants: Aquesta benemérita corooració orfeónica assistirá
cont cada any, denla, diumenge a les
onze niel maní. a dipositar une: flore
d amunt del Minara] del doctor Martí
Julia.
"Germanor": Una delegació de la
Patriótica revista catalana que es Pu'Mica a Xile, retrá (lema homenatge
al doctor Martí i Julia, portant un
ront (le g :nesta i reselles a la los:a
del dnctor Martí i Julia.
"La Nova Catalunya - : La patriótica revista nacionalista de l'Havana
.9:nbe ;aré ofrena d'unes flors a la
fosca del doctor Martí i
Les autoritats: El conseller en cap
ele Barcelona 1 la Generalitat de Cata)
.unya, portaran un nomen de flora
demä, a les onze del mati, al ninxol
del doctor Martí i Julia.
Tal com va Esser anunciar la des
le g ació de Nosaltres Sols. del Feble
Nota p ortara denla, diumenge, dio 17.
una branca de llorer al qui fou niestre
en nacionalisme, Francesc Martí i
Julia.. La comitiva sortirä del seu estatze (Independencia. 86, bar), a les
dotze del metí. per anar al cementiri
sien. Hi siín cenvidades a aquest acre
totes les entitats cultural; i oatrieitirases de la barriada aixi com també
rota els sintoatázants.
= o Denla. diumenge, la Uni:,
Catalanísta anirà al Cementíri vell a
p ortar un ram de flore a la mennOría
Id l (mi fou el seu p resident. el doetor
Martí i Julia. Tots els socis que cul dr i n aconmanvar la Junta nermanent.
arín p regats de reunir-se a restatze
social per sortir conjuntament, a dos
q uarts dent, del metí.
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LES SARDANES

NAFTALINA

„oble,

16 ne juny
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LA PUINLICITAT

1934
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5ARCELONA ALI„
.Tolosa amb corren, mercaderies
6 passatgers.
A les 1307 sorlf l'avió cap a
Marsella amb corren, mereadeMiguel" amb 1 passatger d'a- rico i 2 passatgers.
A Ire 706 sorbí l'avió cap a
quest port i 3 de transit i amb
rärrega general i de tränsit, cap Casablanca amh corren, tuercapassalgers.
a Oslo i esealeS. lebe dos dele desee i
senyors Talavera i Fills; l'atigl es
Aeròdrom de l'Aeronitutloa Na-Momia", amb potasen, cap a val. - Proredent d'Estutgard,
Anvers, del senyor Tornas Mal luí amb escales a G in e br a i M ar
Bosch; "Castalia", aneb
les 1718 arriba l'avi0-sela.
Arrega general i de ti hnsit i "RORIIBACII D-A1I01," einst) eoramb 101 passatgers de transil, ron. mercaderies i 3 passatgers.
cap a Gibraltar i Londres, de
Procedo/11 de Madrid, a les
l'Agencia Marítima Witty.
11'50 arribä l'avió "FOKKER 10
EC-AM A" amb corren, mercaderies 1 5 passalgers.
MOVIMENT D'AVIONS
A les 710 sorbí l'avki 011 11BACH D-1727" cap a Esfuluard.
AHIR
amb escales a Marsella i GineAeròdrom de l'Air France. - bra , amb correo, mercaderies i
a
les
63
0
sie
Tolosa,
Procedent
10 passatuers.
arribit amb corren, mercaA les 930 g orti l'avió "FOKleries 1 3 passalgers.
KER 11 EC-PPA" rap a Madrid
Procedent de Marsella, a les amb corren, mercaderies ¡ 2 pas702 arriba l'avió amb corren. salgers.
mercaderies 1 2 passatgers.
Base Aeronaval. - A les 121 1
Procedent de Casablanca. a les
1 3 arribit l'avió amb corren. surtí l'hidroavila ilaliä "1-VAI.E"
i • ap a Marsella i Roma amb cormercaderies i 2 passatgers.
A les 1 3'06 sorbí l'avió cap a res!. mereaderies i 2 passalgrrs.

La Mar i l'Aire
sEMAF0 11

DE MONTJU IC

oyservacions meteoroltgiques:
txent vent al

E. Roix
gen) ätatilieatiEl; al migdia
O. frese, cel amb eirrus i
boirosos, i a sol potient
o. fresquet, mar marejadeta
•o. E. i el cercle queda coBaremetre, 755. - Termemee.
moviment de vaixells a Poste
soL - Demoren a E. un
de tres pals i un beritti goleta que van en popa.
S. una balandra que pasan
ponent ¡ un pailebot a motor
passa a Ilevant, 1 al S. O.
g•-deta, un berganti goleta
dos pailebots que van de bu; un berganti goleta que ve
.;. popa j dos pailebots a motor
. 2 venez] al port.

kiOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats.-De Castejlo,
i Ninarös, amb eärrega
feeral, el vaixell espanyol
de Africa", de la Marítima
essora de P. (lardas Segui;
e31,10, amb corren. mercaderies
passatgers. el vaixell corren
de Panca, amb
3ey Jaime
mercaderies i 160 pasi:gers, el motor correu "Ciudad
e Barcelona" tots dos de la
- A. Transmediferränia; de Ufamb el seu equip, el
anglès -Vio"; de Gijón,
carbó mineral, el vaixell nyol "Ramon Alonso II.", del
ny o r Fill de Ramon A. Ramos;
Genova , amb passatge i eära general, el corren
‘toca Fassio", del senyor 1'o3lailol i Bosch.
Vela. - D'Artataxe. amb
herganti italià 'ereo";
amb càrrega general, el
-,»‘brt "Cala Tuent"; d'Eivissa,
c(rrega general, el pailebot
'?21r. •- " ; de Cartugena. amb
general. el berganti goleta
';:iven Pura".
M Port. - El transport
" Almirante Lobo".

Yalxells sortlts. - Distància
.--rgada dele vaixells que han
fora d • horitzG es (roben
f - acepanyole "La Guardia" , arnb
:roa general ¡ de tränsit, cap
Ta7ragona. del seity a r Josep
n herb; el "Deva", en Ilast, cap
e Huelva, dels senyors Tortellà
heueres; els correus "Ciudad
;e 1-tari elona" , amb passalge 1
asgo gmeral, cap a Palma, 1
'Chalad de Mahini - . ami) pa Ai ciirrega general, cap a
1.14, tots das de la Cia. Transnediterränía; el ¡Ionice "Hogok",
I:ast. cap a Oran, del senyor
• essor de H. Enberg:
-Ariadne" , amh ciirrega
i de tränsit i amb 6 pasat zers de ti-hl-tea, cap a 'Farrael noruee "San
'

Borsa i Finances
Movirnent

borsari

MERCAT LLIURE
El merzat despeculació és n'ante a
l'expectativa, i no es decideix a entrar
novarnent a la Evita iins que no s'actareixi aquesta situació indecisa per que
estern travessant. Malgrat la nunca de
disposició de l'elernent contractador, els
canvis no registren fluctuaci o ns apreciables, i tot dominar quelcom de feixugor en posicions, s'aprecia en alguns
valors un xic de ¡entiesa, coas es constata en l'estat que detallem a continua-

de tallar (upó, per la qual cosa sisan

PaZat 6.6125 pessetes liquid.
Tanca fixada pel Mcccat Lliure dc
Valora en la reunió de Borsa:
Dia

{ - alors

15 Trinca Alca o
anterior

bafra

4900
Nords
49.00
+025
aint
Alacants
4235
160o
16'00
Plateo
54.85
M. Eii
55.00
-0'.5o
6.4.00
Montserrat
64'50
Explosivs
IM75 11975
-5'50
16400
Aigües
164.0
u:10950
Gas E
51'Hulleres
49.00
335'50
33600
+OSO
( - hades
+625
7'10
Petrolis
7'35
La tanca anteri o r de Gas E és <tel dia
6 del mes que sons : d'u la ‘Ellulleres,
i del dia 12 la correspenent als Plates.

La sessi6 del Borsi St celebró dintre
la més gran apatia. i s'observa marcada feblesa en canvis. A la tarda, perr,
Itom aprecia una revalla en l'activitat
rontractadora, que es tradttex en una
BORSA AL COMPTAT
Ileugera minora de posicions. liem
Alguns seet , rs del merca: d'obliganotar que en la eructO del Borni s'han
cotitzat Colonials a 46 enter s , despres dono registren en aquesta jornada una

Oferta de moresc a 44 pessetes damunt carro Moll
La Casa SALVADOR ALBAFULL (Via Laietana, 16)
e
ofereix una partida de 2h01) tones de m ore: e „1 p ret
pessetes els 100 quilos. dan y int carro Moll diutre, les
condicione de la ema oferta de data 8 corren( publicada
a la premsa.
Termini de l'oferta. - S'entendrà en feries fins a les
sis de la balda del pruicu dillsusla. dia 18 del corrent, i en el
eas gire les demandes excedeixin del tonalge ofert, s'establirà el corresponent prorrateig.
ADVERTIMENT: S'entén que els cornpradors en acceptar
l'oferta s'obliguen a donar compliment a l'ordre d'Econornia
i Agricultura publicada avui al "Butllelí Oficial" ele la Generalitat de Catalunya.
Baicelrina. 15 de juny de 1931.

mero 49 i el paga ment de l'import esmentat podriu efectuar-se
le Barcelona, a les (-dientes d'aquest Banc; a Madrid. als Banco
Central, Urquijo, Hispano-AmeMea i Espanyol de Cris dit; i a
províncies, a casa doto corresponsals del Barre, on es facilitaran als senyors accionistes les
rorresponents factures i es Iliuraran els rebuts de subscripció,
.1 permutar al seu din pelo tftols
definititis de les accione.
Da rcelona, II de juny de 1931
El Director Gerent,

reffle444+e*****444~4.8444+0•444444444+044***4144.4444

SOLER i TORRA Gemas
BANQUERS
dels
Estudis,
11 1 13, i Bonsuccés, 1 1 3
Rambla
D'UTILITAT

PER

ALS ESTIUEJANTS

Es complauen a oferir el servei de Caixes do Lloguer
per a guardar valors, documents, joies i altres objectes

EDUARD M.

de valor, a la seva CAMBRA CUIRASSADA, disposant de
• compartiments a partir de 22 pesseles anuals.
Pot visitar-se tots els dies feiners, de nou a una j de

poc variat s.
EIS AEuntainent5. Mes asserenats, presenten tónica sostinguda, i notnés s'ob-

serva alguna falla de poca immrtfincia.
Es de remarcar la baixa dels Millores
NIOlaga, 48 (-31.
I.es Diputacions contirmen poc
Notnés varien les 6 per leo
,27. 300.000), les quals davallen a f,S'5o
(-0.50).
El grup de cèdules, mes actiu que en
sessions anteriors, no registra altres mcillacions que les que es constaten en les
Hipotecari 4 per roo (500.000), 89.00
i Credit Local 1932, 102 (-4)•
( 2001,
.
El reine carriler, un xic més animal,
ven
aixi
mateix tnés sostingut en poes
sicions, i fino s'observen algunes minores d'un quart a mig enter, i de me's
importimcia en Alacants serie E, 63'25
(+t'o0 1 . Hens de notar, per0, que aleitnes emissions es cotitzen en baixa <l'alguno enters, perä correspOnen a titols
que fa alguno dies no s'havien centran tat. i, per tant, no es veieren influits
per la dar r era depressió registrada.
El grill) d'inclUstries diverses, amb recular activitat, manté posicions precedents. S'observen, perb, alquiles raracisne dignes de tenir en compte: Cooperativa Fluid 1921 i 192r.it (-t'o't:
Sevillana rEF.lectricitat setena serie, 84
i -Or A s land 7 per len, 9850 (-Veo);
Esp. Carburo Metällics, 98 (-11, La
Seda de Barcelona, 85 i Unió
Irdustrial Cotonera, 59 (-11.

De les acciono és de remarcar el canvi de Cros, 117 (-1) Petrolets, prrtad" r . 37 (4-25, i Unió Salinera d'Espany a, 104 (-1).

Mercat da Llotja
La sessir fallir en aquest
n'irreal no ton lan coneorreguda
cm altres divendres, i aixiä ens
di rina a entendre que fine a la
novena cedilla no %mucus la presencia deis a ssiihis concurrents.
Envara que es c)menea a veure
alguit oferiment en genere 11011,
no pot fer-se'n gaire cas. ja que
sois es com a orientarte; per al
negoci a venir. Quan esfiguem
es i plena recolleeci0 alesheres
ols prens seran mes definitins.
'Mate: Continuen acuse possibilitat de venda pela inotius que

DE LA GENERALITAT

OWCADERAS

NOTICIES SOLTES

dos quarts de quatre a sis, Ilevat dels dissabtes a la tarda.

millor disposició en la contractació; pel
que respecta a la tendencia dominant, el
sostenintent de canvis es pot considerar
que compren tots els rotlles.
Els Deutes de EEstat no aconsegueixen augmentar el volum migrat d'operacines que realitzen aquests darrers dies,
i mantenen llora cotitzacions a nivells

VISITES AL PRESIDENT

El conseller-delegat del (lis triebe segon. senyor Francesc
Rossell j Muntaner, ens comunica que ha (ares possessió de la
Delegació Municipa; corresponent, ensenis que en.s ofereix
gentilment els sens serveis. finesa que li agraim tot desitjant.li els lilillors encerls en la seva
romesa.

ern pressa rem i encara que les
ofertes de l'interior es presenten
mes assequibles, re de creure
que mes aviat puguin minvar
una mica els preus que aviii ¡detener].
Farines: Davant la dificultal
en la venda de farina corrent,
alunn fabricant s'ha decidit a
millorar la classe, donant-li una
mica mAs de força; per aquesd
moliu avisi la colitzaei6 altir oscillava entre 7150 i 73 Pes s e t e s Per a les classes superiors i
catres, els preus sOn un ale mes
tivants, i es cotitzen de 74 a 7;
pOSSeleS.

Moresc: Les existeneies van
reduint-se ¡ aviat no hi haurii
res de la primera concessiö. El
preu no 'al dir que segueix sostingut igualment com Ilion anal
informal-d. A 4% pessetes com
fisä la Generalitat fins ara no
leen] trobal qui en cedis; segurament que estarä esgotada agitesla qualitat.
Els altres generes sense variarb3.

Anuncis oficials
RANO HISPANO-COLONIAL
El Consell d'Administracbli.
fetal OS de l'autoritcack, cotice_
dida per la Junta general extid°latina ria (Yace ¡ovil st es celebrada
el dia 9 del eorrent. ha acordat
oferir en subscripeió reservada
als senyors accionistes 1 0.0 00
accions d'aquest Baile, de valor
nominal 210 pessetes cada una,
ereades per ariard de la prbpia
Julli g . 1 que tindran, amb efecto
relroactiu al primer de gener
d'enguany, els mateiXOS drets
delires que les actualment en

Entre Mires, el Sr. Company 4
va rehre ahir les següents visites: L'esposa del Conseller de
Finances, senyora Maria Lluisa
Cortés d'Esteve, la qual invitä
el President a la inauguració de
la Tómbola organitza da per Ami
cid Catalana Republicana, que
serà inaugurada avui al carrer,
Consell de Cent. 319 ¡ 351, bainos; el Patronal. de Turisme de
Catalunya, el qual ha estala obsequiat ainh un lunch; la Junta
de Penya Rin, que ha invitat el
President a presenciar les curses internacionals que tindran
lloc demà al circuit de Montjule;
el Comissari general d'Ordre
senyor Coll; la Junta de,
la Fira del Dibuix, que serà inaugurada aquesta tarda a 108 cinc,
que ha invitat el President a
presidir aquest acte; el presiden( de l'Assemblea Municipal,
senyor Es:ofet, i els diputats
senyors Ton•bs i Piera, Traba',
Companys, Sauret, Conillera„
Mestres, Br1:. Jr.rIi, Canturri
Si n p i i Borarull.

La Delegació d'Inserida ha
assenyalat per a avui els següents pagaments:
Director Estacid Fil.-patológica, 4500 pesseles; director Viticultura Nilafranea , 2.29450; director Agricultura Vic, 394; Rafel G. Emulo, 3.33113; Josep Jofre, 2.000; Casimir Manzanares.
125; J. Martín, 8.5 9 26 0; F. Moragues , 99884; Ferran Valls,
-Com s'anomena v a aquella uta2.66490; Manuel Pérez, 5.61080;
tingueres fa algun temps
Serafí Colomina, 1.51250; Ven- laltia que
la qual dejes que provenia d'estar seratura Pol, 40 3 . 2 5; secretan i Junpre assegut?
tes administratives, 1.9 6 1•t6.
-Et refereixes als hemorroides?
-Això es! També jo dec tenir-ne.
car
sento rnolts dolors i una inflaL'Agrupació Fotogräfica
Catalunya (Duc de la Victfaria, mad'', horrible.
-Per a curar-te segueil el meu
númoro 1 1, principal) anuncia
consell. Compra Posterisan, ungüent
per a avui, dissabte. l'obertura i supositorio, i aplica-tels tots els dies
d'una exposicila d'obres de l'ar- al mati i a la nit. En pocs dies estaräs
tista angles Aleix Keighley, que corn a neu.
constituirà un esdeveniment enUngitent. PteS, 475. Supositcris,
tre ele aficionats a l'art de la Pres. 6.00.
1111111.
De venda 3 lotes :es fartncies

Escolta, Pep!

144

CASA A SITGES

4,6-454.1

Es lloga perfectament amoblada
amb totes les comoditats i magnífica situació : Per a visitar-la.
adreceu-vos a Sitges, carrer de
Sant Gaudenci, 12, baixos -

La subscripcid de les esmentades accions s'efectuar à al tipus de la par i els senyors aceionistes podran exercitar aquest
dret subscriviitt a rad d'una
acció nova per cada dotze que en
posseeixin, contra presentaci0
del eupd número i9. utilitzable
nornes a aquest efecte, i pagan'en! de 250 pessetes per tito),
durant els dies compresos entre
el 20 i el 23 ele l'actual.
La presenlacid del cupá nú-

CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS
DEL COMERÇ 1 DE LA INDUSTRIA

AVUI, dissabte, dla 16

de

Juny, a les deu de la vetile

JUNTA GENERAL ORDINARIA
de la Secció P.

d'Organització 1 Treball

TENER EL DRET 1 EL DEURE D'ASSISTIR-HI TOTS ELS
SOCIS DEL C. A. D. C. I.
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Dia 15 de jurty de 1934

MERCAT DE COTONS

Dia 15 de juny de 1934 •
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME

piso, wner Marg . Mag Juliol Oct. Des.
LIVERPOOL
Tarea anterior ..
11021111r3
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Avui comença la XVI Max
Volta a Catalunya

00 jc A
Baer ha batut Camera
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CURSES

LLEBRERS

KENNEL CLUB BARCELONA

FUTBOL

Brasil - Catalunya
Entrada general, 3 pessetes, més el 10 per

nata cié

Frontó Principal Palace

F00.00•44.44444...444444~

CANODROM-PARK
Camp del "Sol de Baix"-Antics terrenys d

ment del F. C. Barcelona

de Les Corto

Avui, diumenge, a dos quarts de cinc

Grans curses de

llebrers
amb APOSTES MUTUES
Entrada;

UNA

pesseta

Continua oberta l'admies16 de aOCI.. Quota, 6 ptas. mensual., amb &el a 'Salde a totes
lee restes que e'hi oelebrin

TRAMVIES: LINIES 7 i 15
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Si coin hem le altres regales a la sava: Camera no ha pogut conservar
venia d'un gran mata ens haguessin el seu titol més enlli d'un any: El
aplicat suara a esnidiar les pass:un:tate guanyava el 29 de jupy de 1933 a Jack
Avui, a les dues de la tarda. co<te vietaria de Primo Cantera ide Max Sharkey, i rha perdut el 14 de juny de
Equip francas.
meneara aquesta magna rnanifestaciú
Baer en el cornbat que els va acarar 1934 a mane de alax Baer. I ja
Equip italiä.
del cielisme català, la osa] es ve ceEquipe estsanyolt retidente ä Franca. abane-d'ahir, e s el mas probable pe te que no podrá pas recuperar-lo, i que
lebrant des de l'any 1911.
adhuc tetunt en compte les mediocres Max Baer tinclrä més d'un imitador.
Equip marrnoul.
La Volta d'enguany té coto a caexhibicions fornidas pel gegant tat ele
Equip asturià.
Quatit al noveil campió deis pesos
racterística el relativament curt
Equip
seso darrers combas contra Paulino i iorts, tarima no dina la impressió que
lometratge de les etapee, la qual cosa,
E ba anldellrü.
Tommy Loughran, ens hattriem dotan- pugui romandre en el seu lloc una Bari Fintercalament d'una etapa contra
tat, com la inajoria dels collegues eu- ia temporada. Max Baer podria isaer
Etnia) catalt.
el rallos«, considerem un encert dels
Equip madrileny.
ropeus, a assenyalar-lo com aguan deis un gran campió si afeccionas veritableorranitzadors.
E q ui p montanyas.
dos boxadore que aplegava mis proba- nient la boza. Paró tothom sap el poc
Des de l'any len al tgae
Eqttip base.
bilitals de baixar del ring vencedor. Nu que l'atrau aquest esport i el que va
carácter exclusivament nacional. DesEnvite valencià.
obstant, si haguéssim residit als Estat, costar decidir-lo a qua volgués combaores se li dona categoria internacional
La nresentació e, tara per inter- Units, o estat en contacte amb e¡s me- tre amb Camera. Lhome que caen ell
i des d'aquella data els asos europeas vals d'un misia. Els corredor, des- dia pugilisties d'aquel' país, hauriem fet prefereix la vida planeta i dallada de
han honorat la sestea Volta amb la istas d'haver donat la volta de pre- alt proniestic a la inversa: cl riostra da- la "vedette"
ríe music-hall o del cinesentació quedaran ja alineats a l'Avis- voris hauria estat Max Baer. Parqué, ma a les privacions
seva participació.
del to s
- arfen, no
Heu-vos ad la Hiera deis diversos goda de Pi i Margall, de cara a :a ara que les cartas han estat jugadas, sembla pas indicat per mantenir-se mole
guanyadors de la prova des del ca- plaça d'Eap anya. per a prendre la ens sembla que la victòria de Mar de tenme en un loa al qual són molmençament: Massleu, Magdalena, Je- sortida que es donad a les dues tu Baer na devia oferir cap dubte
per ale tissims els que, a costa de tota mena
ner. Martí Pelletier. Ville,
punt de la tarda.
-iniciats" ahass de la celebraci6
de sacrificis, volen arribar.
FI públic present ja a l'Exposició l'encontte. En aquell sentit creiem que
Fontan. Canyardó, que l'ha guanyada
CRITIAS
euatre anys seguits. Cardona i Bo- p resenciant els entrenaments deis Nu- les novas que es feren circular la sevolari, Lehoux, etc., podra, dones, mana paseada respecte a una probable
yes. que la guany l'any paseas
conaixer els corradaes més destacats auspensi6
del campionat, degut a qui la
LA PUBLICITAT publicarà diä- de la Yalta a Catalunya.
forma de Max Baer no era prou satisriament una àmplia inforroació teleDE
L'ETAPA
D'AVUI
factòria,
no
°beles a altra cosa que a
famica d'aquesta gran manifestac:6
El recorregut de l'etapa d'avui és (er desplaçar el dinar de les travesses
ciclista, que ens trameträ el sastre
redactor. trivial especial, ,enyor Lluís el seglient: Placa d'Espanya, Creu envere Cunera, parqué aixi els que antb
Coberta, carrer de Sants, Coll-blanch, tot coneixement de causa jugasen a faBota i
(Para del Polo Jockey Club,
Esplugues, Sant Just, Sant Feliu de vor de Max Baer acabessin d'arrodofinal Avinguda 14 d'abril)
XVI VOLTA A CATALUNYA Llobregat, Molins de Rei, Pallejà. nir Ilur negad. El que ens sembla in•••••n•••••n••n
Sant Andreu de la Barca, Martorell, explicable, a nosaltres residente a Eu- Ävul, dissable, a dos quarts de cine
ropa,
és
Esparreguera, Collbató, Monistrol,
que s'hagi pogut dir als Esde la tarda:
nt GRAN PREMI
La Bauma, Borde, Manresa, Sampe- tate Units que un membre de la CoCURSA DR LLE 55555 MAS POSTES
GENERALITAT
rnisei6 de Boya de Nova York patrocidor i Manresa.
L'espectacie aspas-eta Inés atractiu
L'arribada a Manresa. aproximada- nava la teoria que Baer no es trobava
DETALLS D'INTERIM
I mocionan)
ment a les cine de la tarda, d'avui. en forma, neme que un desmentiment
Aquest mata a les deu, al Bar La
El canndrorn mea perteccionat I de mulo]:
categòric
cielo
al
pas
de
setsblant
inL'ETAPA DE DEMA
Pansa, de la plata d ' EsP an Y . , queda
VIlUalllOt. E1S 1711110r3 gossos 1.13 prupor•
fundi. En resum, ele que ara es dediquin dignaran
-raconstiuelJdaXVIosempre eis benefirls Irles elescuts
L'etapa de demä, diurnenge, ha a analitzar
el que es deia fa vuit dies Entrada: preferencia,
ea a Catalunya.
a pessetes, 5 gelle nuedat determinada com segueix:
a la forma de Baer, retiran la rol, 1 pta. Venda de
De den a dotze es p rocedira al
Sortida de Manresa a les vuit. respecte
localitats, sense
rament de dorsals als correctos i a la Guardiola, 13 km. S'as; Odena, 2! km. impressió que les autoritats pugilistiques augment, al centre de locaillals de la
americanas estaven tan interessades com
firma de la fulla de sortida.
Plaça
de
CaldlUna
8 40 ; Igualada, 25 km. 8 . 5o; La PODesp rés de les dotze els corredors bla de Claramunt, 33 km. 903; Sant els jugadors "a s sahentats - a qua el pa- èervet especial d'autobusos des de la
es dirigiran a l'Avinguda de Risa i Quinta 44 k m. 9'2 7; Sant Pere de blic tinguis la impressió que Baer no Placa de Eatadanya, a/ preu cia 60
cts.
Taulet, del Parc de Montjuic, ate es- Riudevitlles, 45 km. 929; Sant Sa- podia vencer.
taran aeabant els entrenaments dels durní d'Annoia, 57 km. 941: La
Ara bé: de les novas que fino ara #444.4144444444444.444.444,
participants en el Gran Premi Auto- Granada, 70 km. to'oo; Vilafranca del slan rebut del desenvolupament del
MES DETALLS DEL COMBAT.—
tnobilista de Penya Rin.
Penedès, 71 km. 1003; Monjo,, 77 matx Cansera - Baer sembla que es pot
La presentació deis corredors es km. 1 0 . 15; Arbas (control d'avitua- deduir, tense exposar-se a rectificacions, Primo Carnera fou batut per inferioverificad a la mateixa Avinguda
llament), 84 km. maza: Bellvei, çO que el triomf de l'americä lia estat ah- ritat manifesta, k. o. tècnic, segons la
Rius i Taulet donant una volta d'ho1041; Vendrell, 04 km. 1050: eolutament legitim i regular. Aquest re- nomenclatura americana, a l'onzena renor per la mateixa nieta que s'uti- Creixell. !no km. 1114; Torredem- sultat contradita no obstant, alguns dels presa.
litza ver ale campionats infantil,.
Baer va atacar des de l'inici del corn¡actora que hom creia que pesarien melt
barra, 113 km. 1130; Maluras.
Els corredors desfilaran per equipe km . n'o; Tarragona, 123 km. 1150; en el combat en contra de Baer, com bat, camençant les seres accione anib
en la forma següent:
Vilaseaa , 1 35 im. 12141 Reus, 143 s6n el perllongat allunyament del ring directes d'esquerra que rematava cada
Equip belga.
km. 1 2 30.
en qui s'havia mantingut aquest boxa- vega& que podia atnb potents ganxos
dor i les qualitats de pugilista poc ae- de dreta. Primo va restar sorprès per
•444•1~414•4•44~4144.44444~~444•4444,14,4 sabentat de la boca que hnm ii atributa. l'atar intpetucis i inesperat del seu ancreiem que amb fonament. Ha esta,. tagonista, i sense ni tenir temps
dones, el gran punxer que Si ha en reflexionar per a la millar coordinada
Max Baer qui ha reconquerit per als del seu joc, va haver de respondre a
Delta, diumenge, a les cinc de la tarda, al camp de
Estats linits , i per a la raça jueva, el l'emornesa de Baer en condicione molt
deeiavelables. Desbordat, Camera va
Mol més cobejat en el ring.
LES CORTS
La noca de la victòria de Baer ha anar per tres cegadas a terra durant els
dos primers rounds. Hom el velé, pera,
produit
arreu
una
viva
satisSOLEMNITAT FUTBOLISTICA
del mán
facció, exceptuant, naturalment, a Itä- reprendre tot seguit la lluita, sense dolia i a Alemanya. Al primer d'aquests nar mai la impressió que el combat hapailas penqui és la patria del gegant, vit de decidir-se en contra seva ataras
i al segon perqui a l'hora actual ele de l'acabanient ele les guinea represes
100
antagoniSrCle5 de raga hi estan plante- estipuladas. En efecte, Carnero, desamas
jats de la manera crua que els lector, dele tres aterratges, reprengué la Iluita
saben: Un semita campió del men r em- mole sencer.
lila un argument de pes en contra dels
Al tercer round la Milita s'equilibrä
Antoni Sahata, competicions orga- afee postulen, amb la vehemancia amb iorça en prendre l'italià l'ofeneiva. Canaiteades p er l'esmentat Club.
que ho solen fer els nazis, la indiscu- neta assajà de plaçar el seu potent
El C. N. Barcelona, prcga a tots tible esperioritat de la raça aria.
dret en sperest. A la quarta represa
ELS TENISTES DE LA S. S. els q ue van Participar a acuestes Pro- Les antipaties generals de qua ha es- el gegant. cada cegada mes agressiu,
POMPEIA INAUGUREN UNA vee, q ue no deixin (Desistir a l'esmen- tat objecta Primo Camera es basaran domina plenament Baer, el qual esquitat acte.
en considerar-lo superior a qualsevm va de vegades amb seguretat.
PISCINA
Al cinqui i sise rounds Primo CarPer al vinent dijous. ha anunciat dels pesos forte en actiu a causa de les
A q uesta nit tindrä lloc al terreny la Federació Catalana de Natacia seres caracteristiques fisiques i extra- nera segueix atacant, encara que anib
de la S. S. Pompeia, la inaugurac:ó Amateur, l'intent de minora de les ordinàries. Sosneeant aquest factor, la poc profit. Horn nota en Baer la latende la bonica piscina que aquesta en- marques nacional i regional , respecti- majoria de la massa eepartiva conside- ció de deixar-lo canear, De més a mis,
Mas ha construit per als seus satis vament, deis 4 X 200 'hure relleus, a cava batut a Priori per Camera qual- el jueu encaixa ama, iacilitat els copa
fi que p uguin alternar, en els l'Ile- cairrec dels defendets del C. N. Bar- sayol dele adversaris coneguts que hm que li arriben, merare que els poca que
sos de forta calor, el tenis i la na- celona, Carulla, Sabata, Brull i La- pognée npraar-li. La critica, no Ales- rep Camera eemblen desconcertar-lo.
tacid.
varte.
Els. seta i vuita rounds no aporten
tant, ha discrepat sempre d'aquest P a No is una piscina en la qual es
Classes de Gimnisia al Club de rer. Camera, segons ella, podia asear canvis apreciables en la fesomia de la
Puguin celebrar campionats de Nabate
per
un
home
inferior
en
pes
i
en
Iluita,
el resultat de la casal hom comenSació, tota vegada que no reuneix les Natació Atlètic. — Essent la gimna- alearia. Nosaltres mateixos no fa pas ça a creure que es decantará a favor de
mesures re glamentarles, però, en sia un podaras element d'ajut per a naire que estudiarem des d'aquest Boa Baer. No obstant, aquest, en el darrer
la präctica de la natacia, el Club de
canvi, si pos p racticar amb tota
aran pndia asear baut Camera Carne- d'aquests dos rounds encaixa un dret
tensitat aquest bell esport. Está do- Natació Atlitie ha cregut convenient ra — conclniem — sera batut per un molt dur fine a l'extraen que els seus
tada de tots els detalle necessaris, ti crear una secció especial dedicada a hexador més agil i menys pesat si sap partidaris arriben a tarner per el.
una 'largada de 16676 metres, per la seca practica, i a tal objecte, des imprimir al seu joc la rapidesa sufiA la novena represa Primo Carnera
deu metres d'ample i en el seu cubell del primer del mes en curs visen
per a superar d'una manera efec- fa un fnrcing desesperat, i Baer és arhi ha el desnivell corresponent que donant-se diäriament a la seca platja, cient
tiva la proverbial lentitud del reata replegat amb un cop a l a . cara. tata els
yermes efectuar-hi ealts de palanca de dotze a una del mata les ciases i si. ensems, posseeix un puneh que re- afectes del qual cau de genolls damunt
també una p erfecta installació de de gimnäsia sota la dictada d'un eordi. si és que no és ¡n'Asible que l'i- del ring. L'àrbitre, pera. no interva, car
dutnes, vestuaris i electricitat.
acreditat professor.
guali, el de Jack Dempsey. Haurà es- Baer s'aixeca tot seguit per continuar.
Per al festival d'inauguració, que
Per tant es complau a comunicar- tat aquest Sonador Max Baer? Es el A continuació Primo resulta plenament
te celebrará a q uesta nit, s'ha procuTambé ho ie el ente la dominat pel seu adversari, el qual el
rat la p articipació de les primeras fi- ho a tots els socio en general que mis probable.
"muntanya humana" sigui considerada domina en boxa, i, conduint-lo a les
gures de la natacia catalana. coni san deeitrin inscriure- ,'hi per participar dee <l'ara per la massa esportiva COill corles, el castiga amb cops molt dura.
les germanas Soriano. Ros. Vigo i dels beneficis que els esqui reportar.
rin individu anormal, i que amh aquella
El dese raund és de Ple domini del
els cansina Sabata. Brull i d'altres,
volubilitat tan característica de les mul- jueu. Baca superant en boxa el sen adels quals efectuaran una exhibició de:s
titud,,
el
que
ahir
era
tingut
per
inversari,
evita els seus atacs i el colpeix
diversos estils. La directiva de la
vencible sigui considerat des d'ara com sempre que vol. En aquest round, el
S. S. Pompefa ha inclás la inau g uuna valor nubla. La veritat, natural- gegant fiaba torna al tapís i preten
r aci ó de la piscina en la tradicion
Avui, divendres. Tarda. 415
mena Es ben altra. Camera, individit haver estar colpit irregularment. L'àrrevetlla que cada any ve celebrant
anormal
en el qual l'esport ha corregit bitre no fa cas de les sa yas reclamaamb majen- èxit i que enguany proIBARLUCEA I • UGALDE
,nnonehrables defectes, ha j1.1eat dins la done. i ti ordena que segueixi combariet superar-se.
hoxa un papar ben apreciable. EH ha tent.
ren ira
estat l'origen de nombrosos estudie i
L'onzena represa fou un calvari per
REPARTIMENT DE PREMIS
ASTIOARRAGA - TEODORO
que
la inteligencia fos aplicada a la al gegant. Els setis cope manquen ab1 INTENT DE RECORD
boza per aquells que es proposaven el solutament d'eficacia, mantee que els de
lalt, a loa 1011:
Com alta vingut anunciant denla,
problema de com inedia ésser bate un Baer adquireixen una gran violència.
al mata al seu local social de l'EscuGURUCEA0A - UGARTECHEA honre que riel seu pee i per la sa ya al- Sobre un dret del seu oponent. l'italiä
Mera, el C. N. Barcelona, pracedira
cada eemblava a primera vista inven- va al tapie per sis segons. En alçar-se.
comes
al repartiment de p remie corresP3eible. Fi problema ha estas rnolt mis Raer l'ataca a tot gas, per tal d'obtenir
IRIOOYEN III - CELAYA
nents a la Copa Nadal i al Trofeu
menys resolt. del que hom es pen- una victòria per la o. Pera Camera, que
no s'aguanta. Es enviar al seu rec6 per
l'arbitre. La Iluita en aquell moment
havia esdevingut desigual i sense cap
interès esportiu. Sembla de totes maneras que l'àrbitre es va decidir a suspendre el combas a canea d'haver-li manifestat diversas vegades Primo Camera,
'entrena
durant els to 1 tt rounds, que li era
impossible de seguir boxant.

Traveumera

Dissabte, Hl de Juny de t

MANIFESTACIONS DE CARNERA. — Primo Cantera, en unes declaracions fetes a la premsa al final

FRONTÓ NOVETATS
AVUL DISSAIITZ
Tanda. e les 4:
Neta.

OALLARTA III - ELORRIO
Nil u sa 10•1111
•1A0U1RRE - JAUREOUI
«MIS

AAAAAAAAAA PIWAY
Detalle iner arirtalla

durant tot el combat s'ha ressentit seriosament d'una lesió al turmell, que li ha Pr ivat de mane

del Mata, ha dit que

tenir el combat com calia. Ha afegit que
s'estranya d'haver llegit que ell demana
la suspensió del combas, puix que no
recorda haver fet tal petició.
LES PROMESES DE CARNERA

1 DE BAER VOLEN DINERS. —
Poca d ies abans de la celebrada, del sea
mata arnb Baer, Primo Camera lia estas condemnat pels tribunal, de N ova
York a pagar a la cesa ex-promesa, la
senyoreta Tereini. que fa de cumbrera
en un restaurant de Londres. una quantitat equivalent a unes 15 0 mil pessetes,
per incompliment de prometerla./ de matrimoni. Horn diu que l'esmentada senyoreta ha (el embargar els emoluments
de Carnera. per tal de Poder cobrar la
dita indernnitzaci6. Quant a Max abata
sembla que una bella californiana. Mi t
exigent encara olle la senvoreta Terini, Ii demana 35e mil pessetes de dama
i perjudicis, per una causa seenhlant.
L'ENTERRAMENT DE MARTIN
TINDRA LLOC AVUL — L'entenament del dissortat boxador Martín Il
tindri lloc aquesta tarda. a das quarts
de quatre. La comitiva sortirà de l'Hose
pital Clinic, a dos murta de g uatre de
la tarda. La familia del finat i l'empresa Olympia Ring conviden tots els
aficionats a assistir a Plata.
LA VETLLADA DE DIMECRES
A L'OUMPIA. — El profit Que s'ohtingui en la reunió que se celebrad dimecres vinent a l'Olimpia ser) dedicar a
la familia del Sonador Julia. Martin,
mart en les circumstàncies que cha lactare conminen.

REUNIONS SUSPESES. — La reunió per al campionat amateur que s'liavia de celebrar ami a l'Iris, ha estat
sumesa en senyal de dol. Per la mateixa
ra6, ele mana gers associats que nrganitzen al Nou Al6n han decidit suspendre
'a vetl/ada que preparaven Per a dimarts.

T

e—.—
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Aquesta nit tindrà lloc la
festa d'homenatge que el
Barcelona L.-C. Club dedica
als socis campions
Segons ja sita vingut anundant,
avul, nieeabte, a la nit, une
festa d'hornenatge que el Barcelona
Lawn-Tennis Club dedica als socia
que durant la present temporada esportiva s'has adjudicas el titol de
entupió en lee provee disputada.
A titol de curiositat, exposem a
continnació les preves de carnpionat
disputadas i ale noms deis jugadora
que han assolit el titol:

Campionats d'Espanya
E. G. Maier (individual, doble i
mixt); E. Sindreu (doble); sanyoreta
Belly Maier (doble i mixt); L. Carlee (Consolació).
Campionats de Catalunya
F. S i n el r e u (individual i mixt);
A. Suquen (doble); A. Riera (doble):
J. Soler i Cabot (doble segona categorja); J. SI. Blanc (doble segona
categoria): Id. Medir (doble tercera
categoria); F. Ferrer (doble tercera
categoria); senyoreta Chailly (individual i mixt); senyoreta Torres (doble); senyora Richter (tercera categnria).

Campionats de Catalunya per equipa
Primera categoria. — F. Sindreu,
A. Duran, A. Riera. A. Suquer,
A. Juanico, L. Carlea J. Carlee,
i senyoretes Chailly, Maier
J.
i Torres.
Segona categaria. — J. M. Blanc,
J. AguiI6, L. Carlee, J. Carlee, L. A.
Vinyamata, J. Seden i Cahot, M. Aixelä, i senyoretes Witty i Rifar.

Campionats socials

E. G. Maier (individual), F. Sindreu (doble), A. Dura!! (doble), i senyoreta Belly Maier (individual).
L'homenatge es fa extensiu als capitans d'equip, senyors E. Witty,
J. Sr. de Caralt i R. Suquer.
La fasta comentari a dos quarts
d'enze en punt de la nit.

Eareursioniame
Club Excursionitta de Gneis. —
Dies 1 6 i 17, assistincia al III Can>
pament Gracienc, que tindrä lloc a
Palau-solitä.
la visita a l'Arxiu Mas queda ajornada fine a nou avíe.

MOTORISME
" Demä, al eireuit de Montiade

Catorze "osos" del volant, e
representació de set nacion
disputaran la II Copa de Barc
lona - V Gran Premi Penya Ri
En el transcurs dels entrenaments ha et
millorat el rècord
la Volta, que pertan
als farn6s Nuvolari. Hora preveu una em
nant lluita entre els equips de "Scuderia Ferrar

i "Maserati"
a, poquee hoces de celebrar-se la gran
prova tot fa preveure que la 11 Copa
Automobilista de Barcelona-', Gran Premi Penya hin constituirá el mas-im
deveniment esportiu de la temporada.
L'atan ja enllestits toto e;s detallo cborganització i solament manca que el
temps vulgui aportar també la seva collaboració. Si és així hom preveu un
formidaole axi t en tots conceptes, esportius. de públic i d'organització,
El circuit de atontjuic, que ja es
mostrh excellent l'any passat en la Prl mera edició da la Copa Barcelona, se
superará, aquest any. El dit circuir conserva les seres qualitats derivados del
seu desenrotliament reduit, del seu teagat difícil, del seu perfil accidentat i del
seu emplaçament incomparable; pece, ha
estat millora t notablement en l'Unic cut
podía ésser assenyalat cont a defecto
del circuit. L'anica de trobar-se en restret descens de la font del Gat, i aquesta
porció ha estat renovada en forma incraible, tant per la rapidesa amó qué ha
estat realitzada la reforma com tanda:,
per la importancia material 'aquesta,
que transforma compietament aquella
porció del circuit.
La baixada de la font del Gat, estreta i de traçat incorrecte, ha estat
transformada en una carretera ampla
de nou metres, de paviment llis i adherent, presentant un trag correcte i
amb els viratges eficaçment peraltats.
La reforma del circuit tindrä la virtut de permetre augmentar notablement
la velocitat dels concursants sense disminuir la duresa del circuit ni les seves
boiles característiques espectaculars.
Així resulta que la II Copa Barcelona es disputarà sabre un circuit presentant les característiques nués des:tiables i sota una reglamentad& selectiva
e eficaç com la dels G. P. internacianals inaugurada aquesta temporada.
En els entrenaments d'ahir ja hi prengueren part tots els corredors de la
Scuderia Ferrari, que amb Ilurs "monoposto' Alia Romeo causaren sensació. Despres d'unes voltea a tren relativament moderat van llangar-se i realitzaren temps que voltaven el record de
Nuvolari de l'any passat, fins que Leheux
el va batre rehaixant-lo a a m.
després encara el millori Varei deiearlt-lo en 2 m. Ir 5..1 107 km. 772 ner
hora. (EI rècord oficial de Nuvolari era
de 102 km. 60o.)
lamba va causar molt bona impresajá Palacio amb el seu nou Maserriti
tres litres, igualment "morioposta - , que.
inalgrat no tenir encara ben a la ala
el cotxe, va donar voltes magnifiques;
Villapadierna aa sortir amb el Maserati
quatre cilindres que a Montecarlo pilota
el pilot oficial de la casa Tartiffi, i va
resultar tumbé molt rapid.
Zanelli dora voltes ami-1 l'Alfa Romeo 2.600 demostrant la seva qualitat.
que amb tot i no asser el dotad tan mil.pid com els de la Scuderia Ferrari, pot
esser tambi un adversari mplt perilles
per a ella. El francés Brunet, amb el
Bugatti 2.300 c. c. va realitzar mis oree
res unes volles de • recaneisement dcl
circuit sense forçar.
• • •
La sortida de la cursa será donada a
dos quarts d'onze. Com sigui que la
venda d'entradas ¡ localitats ja efectuada fa suposar un contingent grandi6s
de palie. Penya EM fa present la conveniencia que el públic acudi ara la
degrada anticipació per evitar en el inc
sigui possible les aglomeracions, tant a
les taquilla s coto al pont de tribunas i
avingudes de distribucia pel cirdat. Es
recomana especialment que el públic de
tribunes preferents entri al recinte per
les portes de la part esquerra de l'.Avinguda de Pi i Margall i el de tribuna pèrgola i general per les penes de
l'esquema de la dita avinguda, aixi com
també per l'entrada del correr de .1exic.
• • •
Penya Rin adverteix que tantest es
declari tancat el circuit estará absolutament prohibit el pas de peatons, així
com el de cotxes cite no esti g uin afectats a l'organitzacia. ¡ a aqueet afecte

estat circularies ordres sever,
a sancionar qualsevulla infracrie,
com per als qui intentin tollo:ara,
l'aas assenyalats caín a perillosce.,
dentar ea:eta:111a accident als u' dors i espectadora.
han

L'Ultima sessió d'entrenaments
dais se celebrará aquest mati, de
a dotze. En aquesta sessió elc
dors efectuaran Ilurs proves defina
i cal esperar que resultara
ma. Crin a cornplement dels dits
naments Penya Rin i la U. E.
han arribat a un acord, i de dotze a
despees deis entrenaments, s'org
la sortida de la Volta Ciclista a Ca
tuya_ Cal assenyalar el gest del
ganitaadors d'ambd6s grans
ments esportius, que aixi reuneixes
un magnific acte una demostració de
grans passibilitato c¡rganitza&re,
taller:ya,

Els periodistas i fotògrafs que
gin diria,, it prèviament a Penya
acreditant liar missió informadora a
posaran deis distintius especials,
amb el ben estés que els esta prrl'accès als stands de revituallament
els quals no podran entrar mas çue
macadas afectes a cada participant
el hraçal numerat ccrresponent, ¡
comissaris esportius, el director
cursa i el julge de sortida i
acose que serveixi cap mis braçal
• *
El president de la Generalitat de
talunya ha promas la seva assisté
a la cursa i ha concedit una maga,:
copa al vencedor. També hi assi
la resta de les autoritats catalanesia
siblement el secretari del presiden!
la República espanyola.
•

• •

El Servei d'Inspecció i Control
epartament de Circulació fa alance
tots els conductors crautomiabils,
amb motiu de la cursa d'autos II CBarcelona-V Gran Premi Penya
acudin al Parc de Mentjuic. Leve,
da dels vehicles sera únicament per
pnrta de ía, plaga d'Espanya, i l'ese
cionament s'efectuarà a l'Avingada Cr
tral i plaça de Flanivers, obeint les e
dicacions precises que dictin els
de la policia de TràIic. Tots els re:
cles que intentin entrar a) Parc •
Montjuic per les portes dels carees::
',leida o Mixta hauran de retromer.
entrar, tal com s'ha disposat, per
porta de la plata crEepanya , tota
anda que la parta del carrer de Lle
resta reservada ale vellidas de Iorga:::
zacia i als deis participante a la cura

CURSES DE LLEBRER
CANODROM PARK
321 Sol de Bala

Camp

Programa per a aval. dissabe
quart; de cinc di la tarda:
Primera cursa, cinquena cate;
Sensata 1, Torn , Llana, Tsarina
Ila i Turca.
Segona cursa. d'Iguana catege:
Flnta, Xile, Mora. Junker, Llesta
i Moret.
Tercera cursa. cinquena cargare
King. Zeralda, Cabdill, Maja, Cet a
ta 5 Flamenc.
(Duarta cursa, quarta categee'a
Bandera II. Golondrina IV, Peral fa
Tuna. Hongareaa i Llamp.
Cinguena cursa, quarta categara
Etareham Belle. Apa. Noi, Water:"
B. B., Argenei ¡ Gei o ndrina I.
Sisena cursa, quarta categoed.
Sardiner, Rondenya, Gainte
ra i Argenti.
Tatas les cuma% san a cine-cnet,
iardes. En les curses de dama, d'
manga es correrä una copa aire
per la sastreria Casarramona.
dci

EL DIUMENGE DIA 17 DE JUNY
a dos quarts d'onze del

matí

Al circuit de Montjuïc, Gran Cursa Internacional d'Automòbils

II Copa Barcelona • Y Oran Premi Penya Rin
amb participació de famosos asos
Llegas tribuna preterent (amb ala entrados)
asiente tribuna preferent (amb entrada) numerada ..
Sedante tribuna "pèrgola" (amb entrada), senas numerar ...

mundials
6000 pesantes

800
6'00

ENTRADA GENERAL: 3 PESSETES
(Impiest a e:Leve(' del públic)

Die g 14 1 15 tarda 1 16 al mntf, entrenamenla nfirials, 1 peamela entrada.
Despatx de loculitals a la Ramilla deis Estudis, 6 (Carde Artfslie) ; al Centre
litats, 1, dissabte, a les taquilles de l'Esposició.

de

1.

ut bol
jsteix molta expectació
partit Brasil-Catalunya
L'eaulp del Bras,l, tot just arribat
5arcelo n2 , va ¿emanar per cele
nn entrenament al cr.mp de les
prova evident de l'interCs que
.,usat a guanyar l'e:león:re a la
4;e:ciO catalana. i com es de supo• an ésser 1 adntiraeid dels qui
rresenciaren: d'entre els compol'e,ottip destacaren per Ilur
j potentissim
e,s dos formidables interiors ne•Valdemor i Leonidas. que eausensack, davant Cl pUblic eo-

ES PE CTACLES
.11111111•1110~110111111.1.111111111111111111Elle

Teatros

;Its iet teta mena de Comentare:acionats amb el gran partit en;.ec,uip nacional del Brasil- "ca,,
sCrie- en el ¿arreo campionat del
la seltee'i; eatalatia; es rzeitC3 gafe per prim e ra vegada el noseq.,tp reptesentatiu s'enfrontara
amb una selecció rucia-

FEMINA
GRANDIOS EXIT
d• tes •uperproducelon•

PLACERES DE PARIS

TEATRE NOVETATS

i PAX

ComatanYl a 1110 01 LLUIS CALVO

(tema, dlnn,enfte, a lea deu del ‘espre

CASAL*

Orqueetea do SE

I

1

CINE RAMBLAS

TEATRE COMIC

8

SIMONE

LAS CHI.

CAE DEL RING vi,
Ettil la Federacin Catalana, asta
LAS CHICAS DEL RING
-CO a l'homenatge que ia cinta:-dur
;le locoMate
es despaua
¢e Barcelona ha dedicat a Pan Caris. l'invitará a llançar ei "kik-off
cinc de la tarda comencara
A
re: '>re Brasil-Catalunya.
Fer a aquest partit tinicament sePALAU DE L'ESPECTACLE
rtccnecute eis passis del Fi:11-.31
Companyia de rrt.stel de
c . Barcelona i el carnet del SinAL
de Periodistes Esportius. Eis
N, lIso nple,
d n ,-.,1)1 tard.,.
estan en p° , 55C55-'ir del carnet
esa/a
na
ne
la
ret
Osa
•tel
:,u
psearles.,
eratiu ca:irà que abans de dinmestre Padilla
nce passin per les oficines de la
&rack:, Catalana a recollir la cor- CON EL PELO SUELTO
Ca:Iru
!I ,,,rnp
re:len: contrasenya. La venda d'en"7,11 110 uonv
Ni?, a las In' 1
vles continua a les oficines del Eme: mb Barcelona i a la taquilla oheei teatre Novetats.
Han pretiles la seva assistència a
lacte les autoritats eata:ane5. cepoAL
dinent invitades per la Federaci.; MARGARITA
Zstalar.a.
CARLOS CARRIC& - PACO GALLEGO
.•..
la. a l a a
dtumf..
y CON EL FILO SVELTO I LAS" MUJE11 1 1. a I , , 1.•1:,
RES DEL ZODIACO.
!,,I,

PRINCIPAL PALACE

CARBAJ

LAS MUJERES DEL ZODIACO

Cannes tira reunit la Internacioa: Beard de Furbo], sota la ;tres:(u...-ta del doctor Bauwens.
S,r Wall hi ha assistit per Ultima
Tielidon timan
Companyia H rrrrr o- Itardem
ja que es retira de la vida
Temperada a'e,iitt popularls , intn. A les
i:t: va del futbol.
LA MARQUESONA.
i a 1 .-s
E:s acords de modificado adoptats
Denla, a le s I 0 , 1 0 . 3 leß
mar ., a
buT
tsr estat:
I a Ie r 1 ir, prelIS popteactssInist
MAReUESONA. Fi/taquee a 2 pe,eelei.
A proposta d'EscOcia, es /110diiii4 LA
Dijons 5501. len , f1,1 de 13 prilnera secollocació d'algunes paraules per ! rdl ANTONIA HERRERO, "in /In milpaira
moiraordinal
a mes claredat del text angles en
que es refereixi a la Bei V. sor9.2 per la linia de toc.
A proposta de la F. I. F. A., es
icora alteració en ja llei XII; el quc
Companyla XIRGU - BORRAS
afegeix es cl que va entre comemame, ree•
51111, 1 1111, a n
Interea•arif reo,I D.,
tes.
es EL GALEOTO. lternta tarda 1 nit•
`Un jugador que hagi abandonat el EL GRAN
DA, ealrella
GALEOTO, Pinun
traen milAdla en prcse
camp de joc per aquest motiu (les
PALABRAS. L'obra mes raraebotes e:1 indegudes condicions, etc. ) . DIVINAS,
•
i
o.tor
3,11.111e
.toretnlamet,t
flOtt',, le
r er qualsevol altre, "o un jugado: in!
den Vall e hielan.
al
sea
equip
.retardat que a'incorpori
- després de començat el matx - , no
;adra tornar "a entrar - a; carril-, tris. ...M.IMM..n••n•n•n
tue la pilota hagi deixat d'estar en
i haura de presentar-se a l'al-1
Ltre.Company.a de comedia CARMEN DIA'
Acure aquest mateix artieie rl ha
tra "decisió °alai" de 1931, que queMula t n11, tse lar.
avnl,
Aiiicada aixi:
midable de la comedia de Quintero
un jugador torna al ramo ?e
1 otitis
t "o si un jugador s'incorpora
equip després de començat el
•Matx" cense presentar-se a l'arbitre;
hUra de rebre un advertiment: si
n z,:. a més. "una infracció mis im' '
haurà d'ésser castigat selema, ddium e r. !ardo
; :a Hei."
COMO TU NINGUNA
a proposta ?e la F. I. F. A.
oficial"
sobre
la
"decisió
i
obligacions
dels
brXIII,
¿reta
;..e:
i referint-se al procedir mearrecte deis jugadors:
- Si el joc ha estat ancat a causa
la conducta incorrecta d'un jugaeor , el joc será repris amb un cop
fract a favor de ruin:2 ecmtrari, siel jugador hagi rebut solarie t ; un advertiment o que hagi estar
top dlsat g el camp.-

TEATRE ROMEA
' co,

2 ;

rEATRE POLIORAMA

L

sin rumbo
Behamt, -

"Lo que

euefon la'

0/03"

SALONS CINAES
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da 1 10 ffit. "a las 0 en
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hdcts", GIvIl !odre. I • Doble serrallo"
elt ..span3ol. John ltarr3more
KURSAAL:
/ luid 1 9'11' int''Ins 'more- .1, Mi
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.11. Polis les del iremeo".
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eje 11,1111". ea espordon.
cündra. • MONUMENTAL: Continua 345
tarda, "Id gran l i tirarl a...
re,°M•
petisa". "Escanda/o en ituda pest". en es- ROYAL: Continua s'IN larda.
...;ffnle perseguida", "Su recomPen1a''.
"Escandelo en Endapest". en eSpaliy01. 1
Chinica. - BOHEMIA I PEDRÓ: Conmina
3 . 47, tarda. -La eran Jugada-. "FePerler
dcwctive". en e s pany nl. "t la 3Onlbra
lo• muclle3". Aspan:en/. 1 Pocument..1
DIANA: Continua l'is tarda. -1.a nnt e a
de una melle'', -Deba VrancIsquita". nit.
espino!. 1 II11,1 altra. - IDEAL: rIwnLn",
; • Ailestrea mores".
1; u,tri•Furazia -Domare. AAnml e a 1 Notleta•
ALIANÇA: 315 nit. -Mmelo ron
ri
rhu,tra", •• At PS Sin runiton- eshmiyel.
Iritsta-Unea3M-Pornare. (:ArnIca I Nelleti•
r. - SALO COMTAL: 50 nitt
habla", elplIcada en espanvol. "cdierra
de valses". COmms 1 Nottclari.
dAla•
sida-,
ira; nit: -Una vez en
roa una vida" i -Meledia en azul"

>311.r " 1 "Lli Ilel nere de la ley".
Cetalunya. - "Secretos de la pollck dc
Parts' I 1 Dobie sacando".
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Bellotea. - - La senda del diamante",
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Caballero para todo

Y 1°01.1. CARLOMAGNO, per
1 P r0 W IIIlaalinu
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AVES SIN RUMBO
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de 115 SUYOS".
"Paptuka", -El eafe de la malicia" I
-.11mac(nes model nos".
nombre Incladne", an esMal tatla. - "SO de JUtfga" I 'Con cris
Pateo! . ".98bado
Tarzan me basto".
Marina. - "QuIck, ml clown", - reir el
mar viene la Ilusión", -Vtdas IntimasI "Rsicartelos de ßeity".
Mundial. - "Noche tras noche'', en es/ ene:01. "M'aun enmare Gluten".
Monumental. - -La gran Jugada'', "S11
recompensa" I -Eseandsto en Rudape, r, en Hranyol.
Mirla. - "El Implacable a f ilie/Mi" film...unen! tarda, ..Entte dos corazones" 1
- Siena de Ronda". en eaPanY0I.
?Orla. - " Carceleras". I se un beso"
"El lujo de 13 parroquia".
t "Mamo"
Parlo. - "Silbad° de llega"
de/ mermen",
Pathé Paleo*. - "DflitiOr
liontanad 'tuneara » 1 "Lna aventura

Laimaaa, Itaelendn

CINEMA ESPLAI
tro •uatan•r 1 Animo
I CORNEO
EL ESPEJO
MAMO

de

Ideal. - -Nuesti es anores - 1 -A y er sin
rumbo'.
novia n5lverentol3'..
"Tres caballeros de free".

per IrU‘la, FUI:U(1 I Dentare
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Totatos 114511
de Cont. all
31,11. negulnre, prnal.ana:
FELIPE DERIILAY
per Ilenry Itolland 1 (,ahy Mor la?'
L'...111p211,111 SISpell.1 . 0,111reiú 5 05.

Combe*

eapallyül,

Grans existeneles en zafra, percales I sedes a preus baratisslms, des de 10 pessetes

En casos d'urgéneia tenim una secció ultra-rápida que confecciona els
encàrrecs en 4 hores.
Enlre els diferenls regals, ollequirn) por rada 50 cntinis amb un segell .d'estalvi
p...pular do la Caixa de Pensiona per a la Vellesa i d'Estalvis. Arpirsis COCOÌIS ls tenjrn
lambe a la venda exclusivament per als nostres

MISMITIMICESe

Una formidable ela sticit a t

U aN LLIBRE QUE

HA D'ADQUIRIR

TOT CATALA

sin tumbo'.

Rambla*. -

elmone

Recreo. - •• I

LA MELODIA PROHIBIDA

ROBA INTERIOR

DUX

DIAVOLO

Luir:1,1 . 16

aIrac1,a lic nareetena
es at 1)alp • en el

AERI DEL PORT

Rosa de medianoche

1
ESO Lorema l'etnia 1 lateare Cortez 1

SECCIO DE CAMISERIA A MIDA

"La gran jugada-, -Re/tecle(
detective", rn espanY ni . 1 "4 ti sombra
.1., los rnuaurs", en espanyni.
Publl Clnoma. -Reporta:gua esclualitat
Principal. - -Madres del mundo" 1 'Aves

MUSIC-HALLS

I

SASTRERIA A MIDA

SECCIO

Gran assortiment de generes per a vestits d'estil anglas, a 60, 75 i 95 pe.5setes els mes
superiora

Podre. -

FIRA

URZU11190114

PP

n'inda!".

SPLENDID CINEMA

MARICEL -- PARK
°"'ät 2 .1iA ös's '

S.

ALS PREUS SEGüENTS:
15.- ptes.
Vestits des de
Vestits llana des de ... 25'Vestits estam des de ... 50'4'95
.. . .
Pantalons des de
Pantalons patén des de 7'95 "
Pantalons llana des de ... 1195 "
1'95
Calçotets des de
4'95
Camises des de
4'95 e7
Pijames des de . .
Mitjons des de ......... 0'50
Samarretes cotó des de 095
Samarretes seda des de 1'50

mole.

Diversos

•

Tenlm mes d'un milió de pessetes d'exlstencies que volem liquidar a qualsevol preu
amb • I fl de proporcionar felna ala nostres
treballadors

eir

I

11'

Ele nostres aparadors són els mis grans
mes ben assortits de Barcelona, 1 hi veureu
30 maniquins vestlts amb distinta modelo
que refleeteixen la veritable moda

CINEMES

Totes les notes pregadei
en
Peg gy de mi corazón I han d'ésser tramesesnou
.7atalä i abans de les
crites en català 1 amb un 1 plierrodWell1=01r(i0'1';'I'vr;r1SV'
a;rer 1
del vespre, a la Redacció.
!n'en?, d'eso,
ti mbre o signatura coneguda 1 Tarde. pren únic. 2 ressel e s: n it • 2 I Corts Catalanes, 589, I.
1 3 pes. Pernil, matinal, a les 11 I
Les d'esports, a Barbarä, 11
.....................res.mommememiampemi~
4111111=11NOMI

Camiseria

Principal Peine*. - Tarda: - .":on el pel,
SUMIn": n11: !salieres del zo•
dfaro".
marque•
Romea. -'r aids 1 niti
sidta”,

rcs "Ans la del temolcador" 1 "Aves
Tres caballeros de frac
en emsanVol•
ntti ,umb, n :.
loan Ju gada". "Ilepertm
COMP111.1
trances 1. magna Bohemia. e rellfWe del eelenr• flIvn 1- 11n SehIpp:1 1
deteril‘e". en espanyel. 1 -A la son,
i ile Pasan:ah 1 Jeatt Untan
Iti t de les muetl e s". Pll espanyol.
Broedvoly. - " 1.a banda de ns pe. las
"Carloma gno° i "Una 514a por

CileBles

pedem publicar les notes
P r e g ades que no vinguin es.

1

"Las ocho golondrinas" 1
a?i",
na vez en la 311/a", •1083
;da"
Melodia prohibida-.
ploy.i. - -Gente alsrregInda", recompe nsa" I "Ekandale en Buct)pest".
en espanyol.
mojica 1 COnebila Montenegro
" ?IlIt'I 11.111,3 " , rn em33,
DISUIXOS SONORA i el garrido'. Oair de 5416 Corntai.
%alees".
-leterra
.'ostreria a 15:menina (Pi 1;) 31•1'„11
1.01 "
. ~eme. - t• El gran clOmarlOr”
eme
espanvol
de
Elada en
"Tres caballeros de flite".
FRA
Soma Cinema. -••• "La noche del Pecado".
vil espanyol.
035
1,131'1
lapiondld Cinema. - "Felipe per/m(1y-,
T1701/ 1 1,1111.111a
1,N,1,,, Sta',
theodut prohibida" 1 "Fra ntavolo".
&mart. Cinema. - -El poder y la gloria"
f• Jimmv y Saily".
1 'nula. a Its 1 , a f. a l er 10:
REVISTA
Tafia. - "CoSse de Sollerds", "Los tres
guapos del escuadren" 1 -El agua en
f. t suelo".
EL PASO DEL OCASO
"PM- el
..0111,1 1111 010111" 111lInlar,"
Trie-nf.
;p,r H n rrle'ph 55011, I
v111115
MI' 5 jene %a nuslon",
CASA INTERNACIONAL
I "Ilasuucielos de Fem.".
erra e larie frito? Parantroint
TrIenon. - "El relicario". en espanynt,
;11 In/114110 " I - 1 na Mujer como Inn
t
n
g
g. 2
nnehe en el Cetro"
Urquineona. Entrada 31 pui . einquanta céntimo.
PorlIts" ice!
Volga. - "los expreses delSusana",
' •
una p•aseUl
IsIlls . 1 11.11 I
"No
Itilente ..y. so y
che tres noche" 1 a mes, a la larda:
410t
"Ei
"El
poder
I
húngara"
Xlle. - -HOManitt
!die, latd . i. de 4 a o. i un, a tes te:
DE BARCELONA y la 'torta", en cspanyol.
Eill de canilla irurn en 111:e1.••• n ini urn
te' (len 3r
Nyui, sl an 5 Cl el la pepinar.
Degu,,ravinns de pi °dueles tiren,:
MORAL Y AMOR
la
refreirOrt I loen Apo!o. - VArtelete i Metertlet
iarrvel extraordliteri
arub O s kar llontolka
BA-Ta-Clan. - Verlela19. Delta Maruji
l ars. SArdnnes. Jazz Raid. Coneert
ti i Emula Domingo.
nalel; de tocs
- i.11 V11/11. 11 de cio,riFoniFor a. - Voilctale 1 aler(etles
Illummacton s - Entrada, t /ala.
ExceNtior. - s aiurlala I Blitlaknfr el

.1

Sastreria

/a. ninguna".

CemIc. - Tarifa: -Loa termaelenetc • ; pm,
I is chicas d e l ring".
Nevotate. - Tarde I 0/1, "La stereinot",
"I a retrte de Faradn" 1 "La roma
Ponerme. - Tarda I ni/. "E: gran foo

pst. Clyde fle..tl y 1 Aulla Pase, I

COMO TU,
¡NINGUNA

No

1

TEATRES
Iltectlent.

EL GRAN DOMADOR

TEATRE BARCELONA

I .11,1. n

•

,

SALÓ VICTORIA

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

La Lliga Amateur ha pres I.acOrd
st:spendre tots es partits amistoso,
encertats per a denla. diumenge.
'l ' o 1 7 de l'actual, en el radi de cirieac ta quilòmetres, per celebrar-se
a euest dia al eamp de les Corts l'encorlee Brasil-Catalunya.

Gran Basar

s,

Aletualltate. - Iternrtatgri d'actuantet.
ron unitt i o a" t -So es
alienes. soi rumbo".
Amerloa, - " Si yo mi teta un nifilOn",
~anima. IM1-191
TaNfoo 71111111
"El Sombre y el menstruo", tu esporo el, 1 -YO, tú y el:a".
d les -1 • 0. 1 d:/ ,
b,insuas. - -vararle:m. 4 marine:as'',
dos quarts de dell
-hetly se divierte", -Ave* ein rnetroo-,
EL PUEBLO QUE SE AHOGO
A mes. a la larda: "Duro de
Ilni r ale
-lo•
eroolono. - -El atoe en el suelo"
EN VENECIA, admires seno,.
solanv"
do lo 10nd:d. - 1 " Pl!ala n
Wat. - " MatlreS del inundo" a -roer

MARGARITA CARBAJ

El futbol amateur

PASSE1 DE GRACIA, 18

1(

Programes d'aval

LAS CHICAS DEL RING PUBLI CINEMA
L PINILLOS ALADY

I RIONDO A L'ARE:Y:ES? D uen de Bilbao que l'Arenes está
en activitat per a adquirir nous ele/ne:2 5 per a la próxima temporada:
FS parla de moment d'adquirir Fe>,
a tener Iriondo. que actualment juga
.1;:triany;11.

.• ¢

I ' Vt . 11111 . P 1111 dP1S 11155 memo:itere "Con•
,'erts per a vlolonrello I orquestra". Tretas
13,13,
111, ielS, intereeallit
dotes: selonl paf', rsn pe g otes; zeleni
grama: REVISTA 1 oteutxos. Cary Grant pis, peseetes. Deliran: As iti, do 4 a T.
on
Unid Mosieal. PaeseiR de G rArd a• 5 4 . De.
d e 1 ;1 1, lIqliiIies te la Ot r a
BABADO DE JUERGA
,3 1 1 0 3,1113 nongaresa
Paltu
Annabella
les U CO Pm-board
Manta
Porvet d'in/tobo/me de la rdae•
noma . dimumure, maillot]. a Ire tiran . 1 d'E:941)41,3.a al Pulan Nselonal. Les person..a
»pa,
vi_
1.
a
larda. eonlinno, a'an
que laeln a pm/ han de patear per lea
nent: II diverill film UN PAR OK FRES5-calen de 1 ,trinft01 1 1a de Si TP.:111(1P
COS 5 Felmund Lomo. fi/ TODO LO CONDENA. amb Victor McLagIvn

Hi

AMALIA ¡SAURA

IRAR.AGORI I GOROSTIZA NO
YAN A VALENCIA. ee Blibae, destuent que Irarageri i
Gcrostlza vagin al Valéncia, car
' t 'a disposat a desprendre's d'aquesta
et; valuosos elements.

Moren

PAU CASALS, violoncel

..ett,

La Internacional Board
modifica algunes regles

etolonoolloe

sola la clIfercle dais reystra,
Pau Cae.ls, Mese. LIMIte, esrlsfS

BL A NCA. -,,,agoni.t.,. naguet
nee. FI DE' FESTA per la

pIe de LAS TENTACIONES t

Casa BASTIDA

a l'ello)) ineatre

PAU
CASALS
ORQUESTRA PAU

I arderprel ni ' ,1 5 tetes mes g7.,16
L'equi ß nacional del Brasil s
2Cerar ä exactornent ie.mal que a
Despotx a eemplado113
centra la seleccio espanyola,
redrosa. Silva. Luz,
Tell 11571
Rambla dio entro
tartin, Cana lli. Licinho. Waldeniar.
Are,: REVISTA i NOTICIARI
7r-aar.do. Leonidas. Batesko,
LAS GOLONDRINAS
lud a. tal com s'ha anunciat, será:
EL MES FRESC DE F.ARCCLONA
slprrpi
rand
¡Igaers. Zahalo, Torredeflot. Marti,
EaplendId la,d1
anto 1 6 o A.
Cristià.
elq. da revistes del Romea, da Madrid
ES AS!
1,1118.1 I . ••
11
bici. Morera. Domence. Pirigira ti /1 , .
'll e i er 1 romedia. en n'anee « . per
O
Ver.:
ele1,1.
1
Id
CpwS
a
Mea
Lernonnier
I
tienry Garal
incontre el president del Collegi
LAS TENTACIONES
temed continua:
Laura Pinillos. Atad, i 1 ep' Air , a les
otali d'Arbitres, senyor 1 csús
sorollós Salt de
1U 1
5'ha cenvingut amb la dele.
brasilera que durant l'eueontit
"ament pugunt escr : substitaits
acta•Iltate mundial.;
Cmourn•ntalt
l uga d or s titulars. Al vencedor
Etc.
Vlatgea
• emuló entino.
scra Iliurada la magnifica copa
Butaca UNA PESSETA
sard. tiernita .% Mattel. Lepe. ele. Comt•t::a per Casas Brasil-.
(d.ana
•eirulu,
ba', cle boa./ I r r
A un quart de quatre de la tarda
clnn: ate tonnein, d. , -La 1.onibsFutbol
-Ei , hiqult , ". per Laura Pinillo. 1 Alee.
•:;ii"a un equip amateur del
les
A
„ato:,
3
!muna. dlumenge. tarda.
amb el F. C. Ven-

Barcelona

ESLA

Gran Concert d'Homenatge

•••••n•••n•••••••n••n••••n••••••n•••••n••••••nn••••n••n

Metl, A
iaqUel Mecer. 1,/sa, nIluillenae. / ti 1
LA PRINCESA DEL DOLAR,
, lid ,,
Iluenl LA GATITA
CLANGA, p., . Raquel Metier. FI OIL
ESTA. por la Aren1.11 Raquel Menee.
i :Nii Le. VIEJECITA. LA CORTE DE
La GATrra BLANCA 1 FI
1 FARAON.
CA FASTA, neJ Raddel Mallar. 1,
1 IIIII . , 00 :11I O 10 1P 30 ,0 e - 0 1 3 dr
Id 1.-aneo RAQUE . . IrELLER. lomis,.
debut de 11 -r e ma: numniellala

MUR CISI PER 11E1111E1E1NT 1 IMI PICS 11E11

PALAU NACIONAL

La Corte de Faraón
p, Raquel Mellar. LA GATITA
0,r,1

LI

Consorte

r croad" contra la Fn e rra. Fil.
mota a Bilteti0113, alnb el enneurr
l' 5vlselt5 .'spanj ola

y'."0
1311 1 3q11 n 1 , d, ,le
aso posee:es. Nit. a le, iris. Un/ 'pues des de 4 pessetes: LA VIEJECITA, emuló de les gran, /T'es
a cresa PIJU2S I g lendepce, 13.0 nn n•-,

I 1,,a,,,,.O

"dribbling"

•
plirau t aquests dies a !es peltres
reuneixen els nostres afizio-

11

LA PUIBLICITAT

„A me , 1 6 de jur”- de 1931

Varletat A 1 rodulia homin•

Stambul.
guiri.

DE VENDA A LES BONES CAMISERIES I
ESTABLIMENTS DE GENERES DE PUNT

URINARIES 1
<ANIMO.

EL MIS IFICAG,
COMOOE , A PID, RESERVAT
I ECO/40AM

il XII

Senas Iarlitgre, InjeceiOns ni atices fo011ele, 1 tense que
danta no te il'1111h11X1111, auariniu repulament de g blettortagla
Socorres (11 01a 11111 . „1„), e:1311111, p103131111S, leueorrea (Muto§
blanca en lee oenyOreS) I allica malellies de les eles tuntaries
en enibtle sear•, per "Migues rebele que targu• IL ps- nnent
raet unes tuvimos eellnanes dualee O cinc Cliam Collazo per
dua Calman vui dolorS Al momeo' I oven entilpll earirme 1 re.
d • aiglIde r Del-Inflen 0111113,W , grans a Fleeniola Collazo, Hemeten, 2, Madrid. Proa: 17 p

Es l'obra cobdal i definitivo del
gran filaleg cotalä, ef Mesh.•
Pompeu Fabra, en la qual he
treballat més de vint °ny.
Un volum de 1730 pato. mor.
nifIcament millaca Ausente OS
al sompt•t; a t•rminls de
Pestosos 10 al mos, Possetes 73.

Si desitja adquirir oquesta obro.
talli i remeti'ns el següent cupos
a.
Temer

vi t s uftiNAKI E s Pell - Sífilis - Matriu

tocallia
de , gre mere 01 Olcclonerl 010 1. 11 M1
LIeneu•

dat.

Corelon• l pag.ek

' ''''''''
I Clínica Guerau d'Arellano'''''''' ' 5 ''"'"'"''''''
Itlactretaréple
Mili/elle -

DIVERSOS
Malean bode -

Rbla. del Centro, 111

1111 a 1 1 de I

X

Fe•tilla d'II a

Tbie Ne pal Jan.

Boya.
Triana. -

Lee rata tiamene dirigit pm
Pepe Hurtado.
Tato flan
Aval I Me
t Imeo
4:buoL
i.n
I

ese Ala. Ata

thil

LLIBRERIA CATALONIA
Rondo d • Son, P•rfa.
DAR CEt ON -

°muestra eacentnea

IMIO Doró (Granja ROYlti.- 10 Crea,

Mote Rita. - Aval
MOL

earror li,iU

CENTRIC HOTEL

Pinole ~moleta
Eran confort m
No So 189E0 INIMM•K
Pica.
dos 4:1 5 otivetsa. •
Talefon 17441
Rambla dala Estudia, 5

ceben. • 5

BARCELONA

VIES URIN ARIES
Ilefe...lea %exime
•
atalante* sraCtelet
POLICLIMCA PANNE PIJOAN
Rambla de Canaletes.

11, 1.or

j1111111111111111111111111111111111111111i1111011111111111111118111

Llegiu cada dijous
MIRADOR

LA PUBLIUn
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BALNEAR1 CARDÓ

Caldes de Malavella

TARRAGONA

(PROVINCIA DE GIRONA)

Temporada oficial: 24 Juny al 24
de setembre

Balneari SOLER

L'estació climàtica més formosa.
Aigües les mes nitrogenades
arsenicals d'Espanya. Fortament

AIGÜES TERMALS

reconstituents

bicarbonatades, alcalines, Migues,

Asma. Bronquitis. Laringitis. Neurosis. Anemias.
Esteta d'esgotament. Pell. Malalties dele infanta.
Diabetis. Intestina

clorurades, sòdiques.
Molt radioactives

Molt pures

Clima molt sec. Establiment voltat de boscos. Nova
installació de banys, dulxes, inhalacions 1 polvoritzacions. Tractament hidroteräpic al mateix establiment
de l'aigua de la deu de Sant Roe (arsenical)

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

•4i 4

*..1

Gran Hotel Flora
Banyoles

,

04 ; it ei 44424
4 ' ), 1 ;_zz

lb"

Confort modern
Cuma selecta
Post de gasolina
G:eatge - Recomanat per PAutomOSil Club de Cata-

Pf

Informes: Sameó, Petxina, 3, pral. (R. Flors). T. 18235
Farmàcia Garrete - Mallorca, 247 - Telefon 70741

Turistes Estiuejants

C010'114

Passeu l'estiu a l'HOTEL RESTAURANT
SANT SEBASTIA, de Palafrugell

Un Hotel -Balneari de 1: ordre
a preus moderats

fORNEJ

g l

lunya
Csfa-Bar
recentment
Inaugurat

d'et deccid

Ittogni c pote.

enen.ganuges. 5c/O
O
l. Centre
e.cursens o 25kms de lo Costo Brocal, Voll rento al peu
del Montseny Godleres. Cura de cepos. Iloc ideal d'est,re n9

f repletar!:
F. Terrados
Telefon 24

4-glit %dedo/u
1

XALETS MOBLATS

fue

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany

t.. .e

Unes aigües

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

p

rodigioses per Ilurs
propietats curatives

TELEFON 7

escloros,s. hipertensio, apoplexia, flesdn.
Cliente. ongmes de pl. ortrihame, gato, reumaNene,

BALNEARI DE VILAJUIGA.

~me.

Propietari: PERE BOFILL
TEMPORADA

OR

REUMATICS!
Guarireu prenent els banys del Balneari

fractures, Fistele s . molotees de lo dono, CdC •
1

p

eepestee

r

per come • INeeen

g

No enea o emonger

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

1

1<*red

Meced

Termes

No orim de Cololurryo

IS MING st. 31 OCTUBRE •Iit

a 1.200 metres sobre el nivell de la mar
TELEFON núm. 5
Luxes Restaurant - Habitacions amb tot el confort
Immensos pinars - Bella vista incomparable - Aigües
fresques molt potables

LLOO PREFERIT PELS ESTIUEJANTS

S

TOT CONFORT

T

T

AD
uE

RN
C

T

o

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

bel

e

4.1.6.1 ni

PI

1 111

test hal

OBERT TOT L'ANY
Pintoresc panorama davant la
Serra del Cadí
A

DIrece16 Tecla VIdat.
Telefon TOM, 3. T,...porada lar de IVIAIG
a 15 d'OCTUBRE
Grans reformes
JARD1 PER A INFANTS

REUS MODIC 8

TONI

AN

LES

1n3111nMIIMEBnalMInn8

una bora de Pulgeercla. A.w1a, 1.0A0 m.

Nao' I habnaclons per
a llegar
Se servehen cebarte

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

HOTEL CENTRAL
Servei de restaurant al cobert 1 a la carta - Magnifiques
habitacions amb aigua corrent, llum electrice, etc., etc.
Preus convencionals
Magnific garatge - - - Espalosos jardins
Casa recomanada per als senyors vlatjants
P110 PIETAIII

ROSSEND CAPDEVILA
Mn. J. Verdaguer, 2 - Major, 14 - Telefon 19
SANTA CGLOMA DE FARNERS

CLIMA SI 1 SEC

empwroseeme.r..m.‘eammessieemeassees
Cuina excellent. Boscos. Caça

Telèfon 2

Guareixen: Esoamar. reuma. Een..0urInaries
Teliston 2 Inf.: SAHRET BOQUERIA, 2

Hotel Restaurant
PROVIDENCIA
DAVANT LA PLATJA
CUINA SELECTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY

M. S. A.
Per a les vostres sortides aprofiteu les Importanta reduccions que us ofereix la tarifa de grups,
les quals arriben fins al 45 per 100 de la tarifa
general.
Cal normes presentar-se a qualsevol estació el
die abans al de l'excursió. El seu cap es farà càrrec
de la vostra petició I us informarà dels seus
avantatges.
Per als grupa Importants s'establiran cotxes
directes de procedencia a destina ció.

N

HOTEL RISTOL

Es

LIGUES :: BILNERI
Q
.

1141*14.

EXCURSIONISTES!

NOU HOTEL

Victòria

Telèfon 28
Caldes de Montbui
OBERT TOT L'ANY

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

holle de 110E1111iTlerp

CALELLA DE PALAFRUGELL

Motolties norsioses,mtornnt neurostema,orterio.

Oran Hotel Central

Rp
ED

(le juny cc

TELEFON 17

s

•-• e••••
e3Lor

LL AFRANC
PARADIS DE LA COSTA BRAVA
Venda de terrenys i xalets
al comptat i a terminis

al
j4.
.- ZO,•
1 44,1 1

Adreçar-se a:

c..„,

e.

CALDETES

riGuERES

e

• R.

Forrellad •
Telèfon 17389

Casp, núm. 45
TELEFON 59

AIGUES DE SANT HILARI SACALM

110TZLI MAJEITIZT
Obert

l'l

de pifia

fins al 15 de setembre

Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la temporada oficial
Informes: Bogneria, 13, primer pis Telefon 17953 — Barcelona

Propletarl: ERNEST PI

Hotel Marina
Garatge propi - Cotxes de lloguer - Situat
davant de la mar - Confort modern Calefarcid central - Aigua corrent calenta
¡ freda a totes les habitacions - Cambres
de bany 1 dutsa
PASSEIG DE MAR, 5, 7 I 9 - SANT FELIU DE GUIXOLS
(Catalunya-Espanya)

Aigua de Rocallaura
LA DEU MES RICA DEL MON
SI patiu d'ALBUIBINURIA, LITIASI URICA (MAL DE PEDRA), BRONQUITIS, PARENQUIMATOSES,
NEFRITIS CRONICA, us guarireu radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
Dipositaris generals: FORTUNY, S. A. -- Carrer de l'Hospital, núm. 32,

6 motius principals que converteixen

9

1 Salmerón, núm. 133

GRAN HOTEL
PAULA

JOFRÉ. PUIGMOLÉ

(ANTIGA FONDA QUIMET)
Magnifiques i esplèndides habitacions, amb lavabo,
aigua corrent, llum ekctrica, timbres, etc., etc.
Casa recomanable per als senyors viatjants
Telèfon 23 - Garatge - SANTA COLONIA DE FARNERS

GAR

en ¡loe predilecte per a sojorn d'estiu:
1 La seva situació privilegiada a la COSTA BRAVA.
2 La seva platja magnifica, de poc fondal i aigües netíssL
3 La seva esplèndida vegetació.

4 Les seves comunicacions fàcils i ràpides amb Barcelona.
5 La seva urbanització modèlica.
6 El seu característic P
rAL DE LA GAVIN k, tot confort i distinció

ov
Aixi ho Illsozeiamatothom qui ho coneix. Aixt ho proclamará •. hom qui decideixi visitar-lo
••••••eel• 11••••11Mi.

