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Els tracia eatalams

Dimarts, al Parlament

Diumenge, 17
EL TEMPS .P..rm

nostres llibertats.
Perú un altre objecte, com deia, Mha
dut avui aquí. Heu fet una hei que, amb
el pretext de resoldre el problema de
la terra, ha pertorbat la tranquiNitat

del camp, i ha produit una divisió entre catalana que considerem funesta per
al present i el futur de Catalunya. Per
aquest motín havíem cregut que estàrem dintre el nostre dret i dintre el nostre deure rum a catalans acudint al Tribunal de Garantice, reconegut com autoritat judicial competent en rEstatut
de Catalunya, per esmenar la Ilei pertorbadora en quant tingues de contraria a la Constitució i a l'Estatut No
en podia impedir No d'aquest dret el
no haver votat la Constitució, perquè
totes les lleis ens obliguen per igual
encara que hagin nascut contra el nostre rot i ei nostre pensament. De la tria tema manera ens hauriem considerar
obligats per la Ilei daquest Parlament
sobre e:s contractes de conreu després
dhaver passat per la revisió del Tribunal cridat a donar-li una autoritat
definitiva.
No varen-1 haver de fer ús del nostre
dret parqué el Govern de la República va prendre la iniciativa de presentar
un recurs de competencia contra la roana Hei davant el Tribunal de Garanties. Aquest recurs haría de passar pel
Tribunal abans de qualsevol altre que
sobre la inconstitucionalitat de la Ilei
haguéssim volgut formular nosaltres. I
és en mèrits craquest recurs que el
Tribunal de Garantice ha declarar rutila
la hei dictada per la majoria d'aquest

no. Però els seus fonaments no tetren mar harca legal d obligar.
Aquesta consideracid, eran rigorós valor i uridic , i, en aquest cas, d'una gran
transcendencia política, marca l'actitud
de la rninoria de Lliga Catalana. Ami!.
lada la Hei d'aquest Parlament per una
sentencia que s'ha de compile tenim
davant sin iull en blanc on pedem escriare una nora llei. Aprofitem aquest
moment per enfrontar-nos arnb el problema de la terra i resoldre'l amb un
esperit de justicia que asseguri la tran:
quillitat al canto i torre a fer la tuno
de tots els catalans. Per aconseguir
aquesta finalitat suprema. no poden ésser cap obstacle els fonarnents de la
sentencia del Tribunal de Garanties. no
solament parqué no ens obliguen, sind
perque són centrarle, sense raó ni justicia. a l'exercici de la nostra llibertat
de legislan&
Podia, sens dubte, el Tribunal assenyalar els articles de la nostra llei que
iniringeixen la Constitució o l'Estatut.
Podia. si es vol. dir que ton la llei
en conjunt era una infracció completa
dele preceptes constitucionals. Perque ho
podia dir estàvem disposats a demanar-ho. Peris el que creiem impossible,
i a judici nostre intolerable, és que amb
«asió d'esmenar una llei mal jeta. es
negui amb una cruesa impròpia d'un fall
de justicia el dret de Catalunya a legislar lliurement en materia de dret civil.
Contra abrid. no volem que cap ultra
protesta arribi més enllà de la nostra.
¡Ha estar una imprudencia volee recórrer contra la nostra hei? La imprudencia. en tot ras, no pot estar en haver
ter lis d'un dret legal, silva Thaver
posat una confiança excessiva en la serenitat. en la ponderació i en el sentiment del propi deure d'un tribunal de
justicia, l'autoritat del qual havíeu tete
vosaltres reconegut en votar la Constitució. El fet que un Tribunal aprofiti
el pretext de judicar una hei concreth
per a estendre les seres atribucions fina
a negar la 'libertar legislativa de Catalunya. consagrada per la Constitució
cons

1.9a,celdent de De Paolo

Ventura Gassol, que portara la representació del senyor Companys; Pau
Casals. Martí Estere, Pi i Sunyer,
Duran-Reynals, l'alcalde del Vendrell,
Serra-Hunter, Valle i Taverner,
ApeHes Mestres, Frank Marshall,
Francesc Costa, Pahissa, en representació de l'Ateneu Barcelones, etc.
El senyor Pi i Sunyer va oferir
Filomena:1;e en nom de la ciutat, i arte seguit feu ús de la paraula Pau Casals, el qual remerciä rhomenatge de
que era objecte. La gentada allí reunida l'ovaciona Hargament.
Va cloure's l'acre enmig de manifestacions de simpatia adreçades a
l'Immenatjat i a les autoritats.

L'alcalde Sr. Carles Pi i Sunyer va recordar el llarg pelegrinatge de Casals,
ambaixador de l'anima íntegra de Catalunya.
—Entocioneu—cligué—amb emotivitat
catalana i us feu escoltar amb el llenguatge de les vostres cordes ragiques,
que és un llenguatge nat a Catalunya.
Us faig Iliurament l en nom de Barcelona
de la Medalla de la ciutat, que te
cada amb la idea del treball que li dona
el malaguanyat Llimona.
A continuació va parlar el senyer
Gassol, el qual digué que portava la
representació del President, i amb ella
la de Catalunya. El senyor Companys Durant els entrenaments d'ahir per al Premi Penya Rin d avui, el corno ha pogut venir—afirmó—, car les redor americi Peter De Pudo va pe rdre la direcció, topà amb un fanal
circinnst;incies politiques actuals recla- i el cotxe donà tres voltea de Carn pana. A conaeqüencia de les ferides
men la sera presencia a la Generalitat. rebudee, De Paole randa greument ferit. — &bit en que va quedar el
cotxe ac eidentat
I jo, amics—digué—, tampoc no pise

deslligar-me d'aquests moments politics
que viu Catalunya, i atribueixo a aquest
acre la significació catalanista que realment té.
(En arribar a aquest punt del discurs
del senyor Gassol es produeixen uns

instants d'estupor, mcrirats perquè el
diputat de la Lliga al Parlament cataba
AL SALO DE CENT
senyors Valls i Taverner abandona la
A les set de la tarda tingué Hm al presidencia i surt del saló. El SenYm
Saló de Cent de la Casa de la ciutat, Gassol interromp el seu discurs fins

l'Estatut. nc podia ésser un fet previst
per ningú. perquè suposa un estat greta
de subvenid de tot rordre juridic creat
Nosaltres rebutgem tota mena de responsabilitat en aquest (relee que contra
rota possible previsió s'ha volgut causar al dret i a la dignitat de Cata-

lunya.

Eme ach l'altre motiu de que ne
parlava de la meva presencia aval entre vosaltres. Demanar-vos que, im oop

acatada la sentencia del Tribunal de Garantice. amiguen. amb la collaboració de
ton, fer una nora Dei d'unió, de justicia i de pata. Es per a mi la manera
més digna del nostre honor de catalans
de reivindicar a plena llum la llibertat
de legislar que per una doctrina abusiva, sense cap força d'obligar, ens ha
volgut ésser negada amb una imprudencia que de la revelació d'un perill
d'una amenaça per a l'autonomia de la
quals s'estableix una doctrina jurídica nostra terra.
termes
del
i política que excedeix dels
• e•
problema plantejat sobre la validesa de
EI senyor Abadal no va fer aquest
la vostra llei. El fall és just, i esperem
que es compleixi. Pub els fonaments discurs que, dintre la sera posició de
del fall constitueixen un abús que no dreta, era el resum del pensament
pot passar sense la nostra protesta. Ni més de trenta anys de vida política.
el Govern de la República en el seu Amb un oblit, <tue no volem creure arorecurs, ni nosaltres en cap moment, no lactan, de tota la seva história persohem pensat a demanar i molt menys a nal, les seres pararles davant del Paresperar, que el Tribunal de Garanties, lament català, rodejat d'una gran mulsortint de les seres atribucions judi- titud popular, van respondre a les necials, es pogués permetre rintent de cessitats electorals immediates d'un Parnegar o de destruir la nostra autono- tit que encara s'honora amb els prestigia del venerable catalanista per a disculSortosament, aquests fonaments de la par un atac a fons fet sense mirameots
ningú.
ni correcció contra les 'libertar% de Ca'tenencia no poden obligar
fati s'ha d'acatar tant si es tá. ben fundar talana-a.

Parlament.
Fins aquí no hauria passat res que
no estigues previst en l'Estatut de Catalunya, i no caldria. per la nostra part,
altra cosa que esperar el compliment
de la sentencia del Tribunal de Garanties, donant per arrullada la llei de Ionne d'abril daquest any.
Hi ha. riere), alguna cosa mis. Hi ha
els fonaments de la sentencia *en els

Max Raer-Camera

L'Alcalde

lliura la Medalla de la Ciutat al mestre Pau Casada, en presencia
del conseller de Cultura de la Generalitat

a esperar que el senyor Valls hagi
acabar de sortir, i, en remarcar-ho, el
públie Ii tributa, a peu dret, una ovació.)
Entre tots els assistents fou comentada en termes reprovatoris la incautecié,
del gest del senyor Valls.
violoncellista català. Després féu úsú
El senyor Gansol va fer a continuade la paraula el senyor August Pi i
ció l'elogi del Mestre.
Sunyer, president de l'Associació
S'aixeca a contintució Pau Casals, el
Música "da Camera". Digué que
aquell tros de fusta i corda que era qual fin la història de la sera vida des
el violoncel de Pau Casals, a mans de les seres primeres inquietuds per la
del mestre tenia la virtut d'arribar música. Parla de les seres Iluites i dels
dins l'anima de les multituds.
seus triomfs arreu del món, sempre, parim,
Digné també que Casals, rhorne que pensant en la glória de Catalunya.
en arribar a la maduresa de la vida no
I acabe proclamant el se it anhel de
es consagra a un repòs tnerescut, ans fer-se ben digne de l'honor immerescut
a
crear
una
«Iliura
que
se li feit i de Catalunya.
contrari
es
al
I es clogué l'acre ata llargs aplauguerra, dernostra clarament el seu esdiments.
perit artístic incansable.
p-e41-41.-0-4-n

el nomenament de fill predilecte de
Barcelona i el lliurament de la medalla de la ciutat a Pau Casals.
Va fer ús de la paraula l'escultor
Clara, el qual va elogiar l'eminent

Rafael Sánchez Buena
El retara
a Barcelona?
de Martínez Anido

El plet
Quins acords de Catalunya
s'han pres? mati a Madrid
ADHESIÓ DE LA JOVENTUT
D'ESQUERRA REPUBLICANA
La Joventut d'Esquerra Republicana. ha trames anta fervorosa adhesió
al p resident del Gavera de la Generalitat. Prega al Govern cata:a faci
arribar al noble de Catalunya el testimoni de la sera estimació i afecte
erl aquesta hora que la República té
el seu més ferm baluard en les Ilibertats de Catalunya.

COMENTARI A L'INTENT DE
MANIFliSTACIO ANTICATALANA
Sota el titol l'Agitación catalanista",
din "El Liberar :
"Se observó ayer tarde algún movimiento por los alrededores del Congreso. Caracterizados elementos vigilaban
la formación de grupos que a su tiempo
habian de concentrarse en la calle de
Floridablanca para hacer una manifestación anticatalanista. El plan, pues, sigue desarrollándose según estava previsto. Se quiere que rabie el perro. El
pleito catalán parecia refractario a las
complicaciones después de los primeros
momentos. La opinión pública. apreciándolo en sus justas proporciones, se inhitala del asunto.
Allá los "rabassaires" con su Generalidad!, se oía decir por todas partes.
Esta indiferencia acabaria por malograr
el plan belicoso de los maniobreros, y
para evitarlo, parece que se trata de
producir alguna agitación.
Serme Salazar Alonso: ¡Quién es el
arno de la calle?
Debe serlo el ministro de la Gobernación, lo mismo cuando se agitan unos
que cuando son otros los que se muecurs.
ven."
Cap ministre no ha acudir avui als
restaurants acostumats per a esmorzar.
Tampoc no han estat a casa seva, la qual L'OPINIÓ DEL SR. SÁNCHEZ
ROMAN
cosa ha fet que els periodistes tinguessin una dificil ssima tasca per aconseguir
Madrid, 17. (1'5o marinada). —
notes ampliatóries de la reunió de mi- Fa uns quants dies Que es va publicar a
nistres del =tí, màxim tenint en la premsa l'opinió de diversos juristes
compre l'acorda t i reilectit en la nota sobre el fall del Tribunal de Garanties,
oficiosa. No obstant, i a pesar de la amb respecte a la Llei de Contractes de
gran reserva observada, sembla que un Conreus, entre els quals figurava el serepresentant d'un destacar grup polític nyor Sittichen Roman, l'opinió del qual
catalä ha celebrat una detinguda con- era favorable a !a Generalitat, o sigui
ferencia amb el President del Consell, que creu que aquest plet está mal f asollicitada per aquest, per tal d'imposar- 110.
se de la situaci6 en que es tr iaba Cat aAquesta nit s'ha afirmar que el senyor
lunva.
Sánchez Reman ha formular la sera
El President del Consell, segons opinió i Iba raonada en un eserit en el
le, nostres noticies, ha proposat en qual afirma que la raó es absolutament
el Consell celebrar aquest rnati luz de part de la Generalitat en el plet de
s'acordes recórrer novarnent davant la Llei de Conreus.
del Tribunal de Garanties Constitucionals contra la nora Ilei de conretts
promulgada pel Parlament carilla No
obstant, ,embla que no hi llagué unanimitat en l'apreciació d'aquest croeri, la qual cosa ha donat lloc al morir de disgust d'alguns ministres du-

Ahir al vespre va córrer la noticia
que el sen y or Sánchez Guerra, secretari de la Presidencia de la República,
era a Barcelona.
Slia dit que el viatge del senyor
Sánchez Guerra, que cont a particular ha assistit diverses vegades a actes
esportius celebrats a Barcelona, chela
a un motín d'aquest ordre. Però en
determinats medis es creu que això
no fóra sind un pretext per a dissimm
lar la veritable finalitat del viatge rant cl Consell.
convençut que Espanya — l'Espanya del senyor Sánchez Guerra.
autentica, que no té res a veure amb
l'oficial — li sigui Propicia.
L'Espanya anacremica
Que Martínez Anido passi' la frontera i demani la seva part en el botf
de les classes passives no té gaire LA COMISSIÓ DEL GOVERN
importancia. Dies muera es parlava
d'una acció misteriosa en la qual, se- DE MADRID QUE VA A
gons el dir dels rumoristes, hi baria
PACTAR AMB ELS
barrejat l'ex-rei. Una fantasia. Penò
que al cap de tres anys de República
SOVIETS
s'escampi aquest rumor qualifica el
mornent que viu Espanya millar que
Madrid, tb.—Ha sortit amb direcqualsevol contentan.
ció a París la Comissió nomenada pel
Tot s'ha perdut. Cal guanyar-ho tot.
Quan, d'alguna manera, se solliciti Govern per a iniciar gestions amb la
ropinió del país, la respoida sera his- Missió dels Soviets. Componen la Comissió espanyola el senyor Eduard Butórica."
xaderas; el senyor Sahtt, de la Condeen; Interministerial; senyor Castillo,
conseller de l'Ambaixada d'Espanya a
Paris, i l'enginyer agränorn i agregat
comercial d'Espanya en la mateixa Ambaixada. Segons els nostres informes,
en les converses que se celebraran a
Madrid, 16. — Davant el Tribunal de París es tractar del contracte de peJurats iba vist la causa contra el ge troli amb ele russos, f se cercad una
Orgaz i el capità Sabater pel de--neral
fiere contra la forma de Govern. Tam- fórmula de compensació de l'import del
bé sels acusava de tràfic iflicit d'ar- petroli a fi d'establir una base d'expormes, en unid de l'ex-bar6 de Mdra, pa- tació espanyola. No cal dir que si arro aquest delicte s'ha incläs en l'am- riba a resoldre's aquest extrem, s'anistia, i avui el fiscal ha retirat l'acusació pel debele contra la forma de nirä a la manieren!, d'un tractat comer31 mayar Sarasa, amilan e maldita
cial.
Govern.

"El Socialista", sota el titol "Nada
nos sorprende", diu:
"La noticia de l'arribada de Martínez Anido no ens ha sorpres. No
podia sorprendre'as. Si Martínez Anido no ha passat de Behobia amb
direccid a la Vila i Cort es deu, indubtablement, al fet que, cante i previngnt, no creu que encara sigui popular. Per ara lee-general del pistolerierne blanc no esta totalment

Segueix lo immunitat

deis enemics del règim

Une de lea caigudee ne Primo Cunera, abans del k. o definitiu que a
l'enra round havia de donar la vicedela a Max leer
(Fotografia tramrsa per serelolo.)

El Consel l de ministres

Madrid. 16.— A les dotze del
han acudit els ministres a la Presidencia per a reunir-se en Consell.
Els ministres han començat a sortir
a tres guarra de tres de la tarda. El
primer a fer-ho ha estar el senyor
Marraco, el qual ha dit que la reunió
no havia comentar iMs tres quarts
d'una peroné el president baria estar
treballant al seu desnata.
El cap del Govern, en esser aborda:
pela periodistes molt secament i malhumorat, ha dit:
—S'han acabat les preguntes al president i als ministres. D'aquí endarant
no hi halará més que el que es consi g ni a la nota oficiosa.
La referencia oficiosa del que alta
tractat en la reunió diu:
"El ministre de Treball ha presentar al Consell una proposta per resoldre el conilicte plantejat per la
y aga deis obrers metallúrgics. El
Consell ha examinar detingudament
la dita proposta i ha acordar autoritzar el ministre per resoldrel.
El Govern ha dedicar també detinguda atendí, al problema de Catalunya. El Consell ha acordar que els
assumptes que tractin i els acords que
adoptin no tindran mes referencia que
la consignada en les notes oficioses
que es facilitin a la premisa."
En sortir el senyor Marraco, un
dels nostres redactors se li ha acostar
i li ha preguntat si havia Ilegit al
Butlleti Oficial de la Generalitat
l'acord d'implantar la Llei de Conreus
amb carácter retroactiu des del primer d'abril, ¡ ha contestat afirmativament.
—Llavors, ¿sera motín d'un nou recursi—hem preguntat al ministre.
—Si no hi ha cap grup politic que
ho faci, el Govern ho estudiará, i tal
vegada pugui presentar un nou re-

de 1934
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Perspectivos

de la

Ahir, a les sis de la tarda, tingué
lloc l'acre de descobrir la lápida que
donara el nbm de Pass Casals al carrer situat entre ravinguda del 14 d'abril i la placa d'Alcala. Zamora.
Els castellers del Vendrell, a homenatge a Pan Casare, van presentar
els seus balls amb tin cartell que deia:
"El Vendrell a Pau Casals". Al cap
de poca estona arribaren els senyors

juny

gnus. ihnettat relativa: 71 per eent Velocitat
vent: calma. VlInbIlitat neritzontal, en prometa: a gellemetres. g ellt del eel: seria En les darreres 24 boresr
Temperatura entrame: 17'7 117111 11 Temperatura retalma: 204 gratis. decorreeut del vent: 131 021ISMe.
tres. Preelpftaeld: Indicio. Insolaefd en el dis d ' alfil' : 10
lores 20 minuta

Discurs que no pogué ter Pau Casals rep la Medalla
el senyor Abadal
Ciutat de Barcelona

La meva .presencia aquí no vol dir
que la rninoria de Lliga Catalana, que
hic l'honor de representar, hagi rectificar la sera actitud en relació amb el
Parlament. Són pdblrcs els motius de
la nostra retirada, i, a judici nostre
subsisteixen com el primer dia. Despres
de la sessió davui, és probable que baoté de deixar novament d'assistir a les
vostres reunions.
He vingut, d'acord amb els tneus
amics, per dos objectes. El primer, per
a fer constar davant el poble de Catalunya la nostra adhesió a tot acte de
defensa de la costra autonomia dintre
les Ileis que avui ii serveixen de règim
com dintre la nora legalitat que un dia
reconegui amb major extensió que la
d'ara_ Una historia de prop de mig segle no s'esborra en un moment de disgnu i de passió. Ara com sempre, Catalunya i el Govern que la representi
poden comprar amb els homes de la Lliga
Catalana per a la defensa total de les

de

Aquest número ha

puso per la censuro

Es evident que un dretísme tinqué
un cert sentir a la Castella hegemónica que se sentia perpetuada per
una Monarquia nacional. Llevat d'alguns esperits dalerosos de perfecció
que esperaven constituir Espanya
d'una manera mis harmänica que
permétés de fer una passa endavant
pele camina de la història d'Europa,

tothom vivia dels records, contemplant estàtic, un passat mis brillant
que no pas sólid, perä indubtablement glorias i suggestiu. Änimes enamorades de la Història merament pictórica, els espanyols de terres endins
vivien pobrament i orgullosa dins un

lógic conservadorisme.
I is curiós i demostra fine a quia
punt havia arribar la descatalanització
de Catalunya, es cunee d'observar
com, contra aquesta patriotisme de
quadre, d'história, els catalans. a la
primeria, en dreearen un de simètric.
Els Jaumes i Peres— de lloable recordanea, certament —van contrapuntar-se amb els Cids ¡ els Felips
i els Ferrans. Peris hi havia una diferencia. Tot alió era natural a Castella; pena artificial ad. El passat
mort alli era. fet 1 fet, la cosa mes
viva que hi ex;stia. Ací era an teló de
boca que cabria un escenari on un
poble menava una existencia real i
nova. Per aix6. timidamenr primer,
soleen veus darrera la cortina: aquestes cada cop es feren mes fortes, fins
que s'esqueixa la tela superficial i
sorti la ren table força de Catalunya
que, naturalment, no podia ésser conservadora. An i el passat es pot. i cal,
venerar-lo; perd no l'hm d'imitar,
sinó superar. Catalunya legicament
d'esquerra, paraula que o no té cap
sentit o vol dir poble 1 renovellament
Inversament a aquest preces de
revolució de Catalunya cap a l'esquerra es pot seguir un enrió; fenomen
d'evolució de l'esquerra cap al catalanisme. No fa gaire ternos, tot just
un quart de segle, que Lerroux ensarronava les masses populars i les
projectava contra la Patria: l'home del
jipi amb cinta bicolor volia encarnar
el pro grés. i era un emissari moral —
algú diu que alguna cosa mis —dels
conservadora d'Espanya.
La primera esquerra catalana era
de menestrals i bornes de carrera,
morí a

mans de la Lliga abans d'a-

conseguir el poble. en pie carni de
Vestir. No barloes arribar a la plenitud.
dels temps.
Calgué la depuració i la gran penitencia dels nou anys de dictadura per
a acabar de corcar totes les mitologies conservadores i lerrouxistes.
perque la idea de Catalunya ¡ des.
quena es trobessin.
El dia que ajar!, s'esdevingué, comer/ea per a la Pätria una vida nova.
Rossend LLATES

Activitat a la
Generalitat
Ahir va continuar a la Generalitat la
mateixa animació dele dies anterior
El senyor Companys no va moure's de
la Residencia iins a p rop de les diles,
hora en que va traslladar-se al seu despatx

A la residencia el senyor Comparta.%
havia celebrar diverses conferencies un>
els consellers, diputats i multes alee"
personalitats.
Quan el President arara a entrar al
seu despatx Ii vam preguntar si podia
comunioar-nos quelcom d'interés. El
senyor Company; va respondre.ns que
tot seguia igual, i que no tema adra,
cosa a dir-nos sind repetir que Catalunya farà el seu deure.
Tambe saludàrem el senyor Sbert,
vocal de la Comissió de Traspassos, el
qual va parlar-nos del seu Pum de VISO
en la questiö de la radisxlifu.sió.
—El Govera—digue—ha tornar record a la Comissió, Això, coas no ignoren, no podia fes-se, puix que el Gäsern
hacia de limitar-se a cumplir Facord
No sha fet aixi, i el Govern ha tornar l'acota' a la CondSSM. Aquesta, en.
teile que haurä de l i mitar- se a enviar
al Govern els antecedents que obren a
la Comissin Unicament com a cortesia,
podria la Comissió emprar els argotnients penó mai no hura de modificar
el seu uord primitiu.
A la tarda, l'animació que s'observara a la Generalizar va intensificarse considerablement.
Havien circular per la ciutat unes
noticies alarmistes que no van tenir
confirmació, les quals feien referencia a determinades intervencions de
l'Estat central a Catalunya en materia d'ordre públic.
Com deiem, el nombre de visites i
l'activitat observada a la Secretaria
de la Presidencia era extraordinaria,
però sembla que aquesta activitat,
Inés que ésser dedicada a les possibles contingencies que poguessin produir-se ahir, airaren destinades a regular Vactivitat de la Genetalilat durant el dimana o dimecres vinenta.
e

Davant la delicadesa de la situació
actual i co vista de certes noticies
sabudes a 'darrera hora, el Consell
del Govern de la Generalitat ha estat
reunit aquesta dit , la qual reunió s'ha
Prolongar la «satinada. A tres Cuarta
de tres. hora de tancar sputete
ció. ti Consell
ramit.

LA

PURLICITAT

Diumenge, 17 de juny de 1934,

fitentonces'apilien tramare 4 risa la
*fi ión. Pena las cesas ¡Dad, al
pamier en serie. Aht esté" MetanIn r iblea y a prueba de bemba, los
• tninistros, como id tiburón eatacliamo
les afec tara. Vernos a. entrar ea el
estte coa un capitulo pavoroso de
problema' por reaolver, sin preupuestos y sin que las Cortes puedan
ufanarse de haber hecho otra cosa que
desbaratar lo que hicieron las Conatituyentes y haber producido-eso
sí-unos cuantos escándalos de tipo
monarquizante, como corresponde, en
fin de cuentas, a su estructura y a
sus componentes. Todo es desorientación, zozobra, temores ante el futuro. Pues bien: en esa; condiciones
se le ocurre al ser-ter Samper, insigne
arbitrista y regidor de la política, que
lo mejor será cerrar el Parlamento.
No hay duda de que con ello se evitan toda suerte cie complicaciones
para la vida del Gobierno, que es, al
cabo, lo que más importa casi lo
único que interesa. Sosténgase el Gobierno y salga e! Sol por dende quisiere. Tal es la consigna, en primer
lugar, del Gobierno mismo, y después, de quienes le prestan, al ciento
por uno, sus votos en las Cortes. Julián Besteiro hablaba ayer del problema del paro y de la necesidad de
buscarle remedio mediante un plan
de Gobierno. "Para planes estamos",
debió decir para su capote el señor
Samper al tienten que 'los diputados
sentían la nostalgia del veraneo. En
realidad. hace mucho tiempo que el
Parlamento esta ele vacaciones. Y el
Gobierno también. Y la República.
No se perderá gran ren g a, bien mirada la cuestian. Si Se cierran la, Cortes. Por nosotros, que no ee abran
mas."

tr

El conflicte de Catalunya
i el Govern central
L'OPIN10
Diu que el senyor Samper pensara
resoldre el conflicte Gin!, 1 ..cubillo a
la tira, i era els aceiyors Gil Robie.s,
Goicoechea i Calzo dematv11
actituds heroiques:
"Faca fati. senyor Samper. I si
tal, consulti el senyor Ro yo Villa-

noca, i lEntiliano. Són dos bons con.
sellers, 1 si encara no en ta oran,
per que no consulta el aenyor Sanjurjo? Un telegrama de matinada a
Estoril. no és cap ¿espesa extraordinaria.
No ho dient en broma. El senyor
Samper és l'home mes feliç d'Espanya. Ara, quan Martínez Anido tractava d'entrar per Irun, el senyor
per ha dit amb una gran candidesa:
• -Hornel Ara no sabia que volgués
entrar. Pera quan preaidia el senyor
Lerroux, varent parlar en Consell a
eure si trobarem la manera que pogueß passar la frontera sense entrebanca".
Avui el Consell de Ministres sera
presidit per "El Debate". Es fácil que
es prengui algun acord del simia dele
que ha pites la minoría d'Accii, Popular. Per si això sfeedevi, tothom
seu lInc a conmine el seu deure.
A Madrid baria estar posat en cirenlació racudit que el nostre Parlament era un "Pathé Baby". La seseió del dimarts passat els bauza fet
adonar de llur error. Es un Parlament de pas universal . Ara ha projectat la llei de Contractes de Conreu: i raplicarem. No els en cäpiga
cap dubte."
LA 111.,".1fANITA7'
flestoco la nota feto públi:a per Gil

dolor y miseria, los platos retos? Va.. blleanos ne podremos entendernee

mos, hombre! ¿Qué insensatez es nunca.

esa?"
j Es que es digno cobrar los votos
Grau, dones, yue cal cercar 1010 fór- que se prestan a un,,Gobjerne satino.
ruano
al precio que se están cobranmula d'arranjament:
los últimos "quorums"? Tan
"No se trata de claudicar, ni de do
"digno" es eso conto pedir al señor
humillara-e, ni de rebajarse siquiera. Samper
que se He la manta a la caEso no se lo aconsejaria yo a usted beza y que
vaya sobre Cataluña para
en ningún caso, por respeto a bu perde su autonornia. ,•
sonalidad, en primer lugar, y muchí- despojarla
;Eso
no
puede
serl"
simo más todavía por respeto al cargo que °atenta. Nada de consentir
L'encisament
que la dignidad ni las perrogativas
de Catalufia sean rozadas en lo mis
governamental
minino°. Pero si el bueno del señor
Samper posee realmente una fórmula
EL SOCIALISTA diu que era del
de arreglo, como ha dicho repetidas que ~o-complote monartittics, males
veces, o si algún alma piadosa es ca- de tres mesas, Oirtf omenocadore dr
paz de encontrarla y sugerírsela Catalanyo-no basta pee a posar ni un:
ello nie parece facilísimo, con un poco punr d'alarmo en la placideea governo.
de buena voluntad por ambas par- mental:
tes-, yo le aconsejo, señor Presi"La alarma. si acaso, se reserva
dente, pot lo que mis quiera, que
para los pacíficos y pacientes ciudala acepte usted. El señor Samper, hay danos
que no pueden hablar, ni esque reconocerlo, no parece hombre
ni moverse sin que sobre ellos
de armas tomar. Es una suerte para cribir,
caiga,
inexorable, la pesada y bien
todos. A estas horas es evidente que
el señor Samper se da cuenta per- poco elegante mano del Poder público. Salvo, naturalmente, que se trate
fecta del mal paso en que, por debi- de
ciudadanos-valga la hipérbole lidad suya, le metieron. No le meta fascistas
o antirrepublicanos, en cuyo
usted. pues, en otro peor todavía.
Desconfíe usted de los débiles: no se caso las lanzas se tornan tañas y la
dureza se trueca en melosidad.
sabe nunca, si se les acorrala, por
Y no hay que esperar que el Godónde van a salir. Y parece, por el
salga voluntariamente de su
c e ntrar e , indudable que, si se le deja bierno
arrolianniente.
.:,Crisis? 'Va dijo Salaun escape decoroso. el seitor Samper
zar
Alonso
que eta palabra no exisno tiene más ambición que la de cerlos actuales gobernantes. No
rar cuanto ante; las Cortes y poder tia para
parar un verano relativamente tranquilo."

liaziel rol fer de pacificador. Lintent es mol! n clic. Cal, perei. no oblidar que el conflicte no is determinat
per la hei de Cosieraci..s de couren, sinó
pee la monstruosilat del tal! d"I Terinarol de Garantes, que pri7a a Catalimu
Rehlee. "el gran anrc í coilabaradar de
et mas rieown!Ol tira anfonamic de le(amad", en la qual s'ofereixen al Carril; Samper suggestions per acallar gislar en coses del nostre camp,
atith Inutanomia de Catahniya, i do.:
EL LIBERAL
• -Be. En, limitern a anotar els fets.
Pnt que el eonfliete ent:Y el Corren
Seran un bon antecedent per al fu- de la Reflibliea i el Goacen de la Genrma i una magnifica lliçó per al nao- ralitat ha de luir ata solucij satistacrient present.
Es al podcr moderador a aui
Enfront de tota aquesta violenta t ,ria.d'intervenir.
Condemna el Gorm:
onada passional -concitada per Cam- toca
:entra/ per l'aver interposat el nicur.;
ba, contra la patria catalana- Catacondenina Parlainent caiala Per la
lunya manté serenarnent, sense retro- sera "rehelha".
cedir
millimetre, les

ni un
posicions
"Tienen que deponer esa actitul
adoptades pels seas representant s.
EN reinen, arnb l'autoritat. la plena los poderes antenomes: pero como
esa
actitud, injustificable. aunque si
cenfianea del roble i l'absoluta responsabilitat de cada un dels seus explicable. es consecuencia lagica de
un recurso que per ser potestativo v

actea

Mentre paseen ein dies, en el cura
lees i angoixas de l'expectació. cal
que ningti s'impacienti ni es deixi
abatre. Ni defallimenta sobrara ni
exaltacions excessives. lana posició
serena i forta. fonamentada en la su
rae de Catalunya i en la ga--prema
llarda actitud de catalans i de republicana adoptada, en la persona del
President Companys, pels hornea de
la Generalitat i de sets els organiarnes rectors de la vida nacional de

Catalunya."

LA l'.1.VGUARDIA

Gaaiel hi diu que hem vivid una setmana heroica. Creu tilie el catalanisme
l'aria abusat molt dula proccaiments
timidador3; puré aleshores que el catalonisme no era Senlit sitió per les dasses couservadcres i la classe miljana,
agrestes actituds eren fracs de la politice. Ara, en cerned-din-, que el catialanistne ha eixamplat la sera obra, hi
ha eliden nnen t qui está disposat a jugar-se la vida per Catalunya. Cetri qua
ei mateix president is ca/'a; de donar
l'exemple. Perh-es eregurfa--ieS
t al la pena d'arribar a un tan gran aoerifici per la ¡leí en discurrió, El plet,
altrament-afirma--, sha produit per
ilitolcrancies desmesurades:

"Y una vez en actuación los partidismos políticos, todos y cada uno
de los grupos en contienda han ido
acumulando sus yerros, ha_sta llegar
al desastre actual. Obró pésimamente
la "Esquerra" al no admitir las contiendas que muchos de sus mismos
dirigentes creian justas y necesarias,
pero que los obcecados del partido se
negaban a tolerar. Obró pésimamente
la "Lliga" al no acudir al Parlamento catalán, en Barcelona, y en
cambio yéndose luego a maniobrar
al Gobierno de la República, en Madrid. Obró éste pésimamente al consentir que le maniobrasen. Obra pésimamente el Tribunal de Garantías
al dar, no un fallo jurídico, sino un
fallo político. Todo el mundo estuvo
en este asunto rematadamente mal
Mas, porque todo el mundo falló.
j ahora ha de ir a tiros todo el mundo? Y ha de ser precisamente aquí.
en Cataluaa, donde corra la sangre,
la mayoría de ella por completo inocente, y donde hayan de pagarse, con

por no interesar al Gobierno de la
República. no clehia presentarse.
Se camprende que la minería menárquica patrocine la idea de "lause
la manta a la cabeza" para echar por
la calle de er. medio: pero ni las otras
minorias estile en el caso de la nto.
nárquica ni se comprendería que secundaran au iniciativa las ministeriales.
Lo; monárquicos, naturalmente, lo
que quieren ea que se den cerros con
valles. Y si este halagara al Gobierno
y a los grupos ministeriales. seria, sin
duda, porque todos son unos...
Estabarnos seguros de que nuestra
posición en este delicado asunto era
la más conveniente a la República.
Al contrastarla con la de los monárquicos, que e; la diametralmente
opuesta, 3a no nos cabe ninguna
duda...
Se quiere salvar la dignidad del
Poder público, del Estadía republicano? Pues hagan sin vacilar lo que
piden los hombres de la República.
los periódicos de. la República; pero
no lo que reclaman los hombres y los
periódicos de la Monarquia.
Sobre la dignidad, conto sobre tantas otras cosas, monárquicos y rema-
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"John Crome de Norwich"
per R. H. MostrarasLa tan simple com singular personalitat d'armen "John arome de
Norwich", que fou no solament el
fundador d armella particularíasima
agrupació d'artistes ¡ins que horn en
diu I "Escota de Norwiclm". sind lambe el precursor més decisiu di paisatge pictòric del segle XIX. en.
evoca el llibre que ens ha mógut a
dedicar-li aquestes ratIles de comentari l que ha escrit R. H. Mottrain
i publicar "l'he Bodley Head".
Entrernig de lea fadositats que es
creien elegineies tan baixarnent hedí,nistiques que bo i a tot arreu talment
rebaixaren aquel]; dies el nivell espiritual de l'art de la pintura, la per‘onalitat d'aquest "John Crome de
Norwich" es destaca per la Seca vreas i naturalitat d ' una guisa tal, que
hom tientes ii pot comparar, en la
mateixa especialitat pictórica, a ‚‚dl
Raspar David Friedrich, de Dre.sde,
que es distingia, pecó, del fundador
nIe l •a Escena de Norsvich" en qua
aquest era més "pintor" i influir pels
holandesos, aixi com el reinan:a:
Friedrich era mes "poeta" i "crea.
dar", és a dir. mes original . Taat l'un
roas Falte& pena. saben igualtuent

(CdoltruOfial
LA PINTURA
Completen :a cala. la nata de la qual
deixarem interrempnaa en la reasenea
anterier, tres teles de Vidal Rolland:
un nu ja cenegut i duna natures more.
d'extendeos qualitate; des paisatees i
una flema de »lean 7.ilareer, rehastes de
color i de nazcan: uns paintge;
Bestard. dels mata pesen, co primelloc "Cala de Sant Vicene", dos ría
de Berreneehea, una compseicia i "linea de Turegane", hen entonarla i trolt
earacte.ristica de Merell: una paisatges
de N..albarran e la vit15 de color. i tules
flors ben pintades de Valdemi.
En la sala immediata anetern Uni paiaatge melt ben explicar de Sarna de lt
Mara: dos nvi c de jarint er, mear
pereonals: una natura murta ben entonada i precisa de al. Rafe. i na pa,sa t
de F. Ortiz, pintar amb paleta cc.-ge
„rosa, pera robust i intedligent. P. Fabregues hi ha conc;arregin ansh unretrat, executat a tall de cartel!, ití! i
segur; A. Eifols, amb das Pois a t it e , uva
mica aspres de color, riere ben entecas
vigorosos: P. Costa. amli tun "Paisatge del Valles'', agradable: M. Taylor.
amb dues notes de paisatge loba. finament estabiertes. i Planes Deria amb
dos paisatges que eón de les realitzacions mis ambicioses i afortunades Que
li hem vist. P. l'Ultima sala del nostre
itinerari, que ea la req uiera que es
trole en entrar al Saló de Barcelona,
crida l'atenció duna composició "Noies
a la platja". d'A. Besada: Gómez Massin hi té tres paisatges ',insana amb
retica vehemencia. F. Febrer. dos paisatges reíredats amb uns grisos d'estofa
vella. J. Berga. amb "Dones pues fent
art" detnnitra unes immillorables intencions i unes positives aptituds de pintor. J. Ferrer hi és representat amb dues
teles amb figures. molt agradables. so .
hretot la marcada amb el número 68.
afolt notable la untura morra de LI. La'
aorta. r molt Iluminosa la neta d'Envissa de J. G. Sevilla.
El cataleg d'aquest saló es completa
amb obres dels pintors R. Arenys,
J. Artet. C. Sieguen que hi té lijes
notes malt brillants de la platja de Sir.
ges: T-. Bonet, R. Bosch. J. de Cabanves,
J. Casals i Pevpoch, P. Cases-Abarca,
A. Cases-Abarca, J. Cases, E. Can:leve:a E. Cense, R. Clanes. J. Costa.
N. Domenech, J. Duch, J, Ferrer. J. M.
Galofre, LI. Gómez, E. Illing, E. Latorea C. Llobet. F. Llop, J. Marealei,
Martnez, 5. 'Martínez. P. Mayo!,
M. Mensa. A. Miravalls. G. Morros.

nena II., dena pot s er la Seca obra rn:aa
intensa i equilibrada: el "Nu" bronze. can firma brillamment raccas de l'aute: a un e g tvii mas hammitzat i suboras del ser: art que en "Dena nentinant-se - recorda aquel l punt arcarazant
que distingia les seres obres anteriors.
R. González. en "Dome% enamoraa". insisteix a ex plotar un model gur
li ha inspiran encerts delicadissims. entre els quals cal posar-hi el que representa aquesta figura. d ' adorable ex-

Saló Je Barcelona

J. °Huid. 1.. Muneaa 1. Ortiz, A. Plaeells, A. Prats Baque. Ist. Pujarles,
J. Puigdengoles, A. Bebed. E. Remacosa, G. Romaguera. A. Res i Giiell.
R. Salci, F. de Sana E. Soler, 5. So- pressin.
to. F. Teixidor, A. Tolosa, N. Valls,
Joan Rehu l l hi ha notara dós mis de
M. Valls-Quer. J. Vidal, R. Vidal i Al.
dona , de mida natural, concebuts dintre
aquell intens realisme que li és pera>
liar. "Dona jove" resulta doblement inSaló de Montjuïc
teressant per la forra intencional del
móviment i neo- la finor nerviosa ene
L'ESCULTURA
anima teta la figura. Ernest Maraeal
és
dels gen ofereix una superació evideno
En conjunt, i esoecialment al Sala de
Montistie, l'escultura está mis ben re- del se', art. - Pemona". rencebuda enpresentada que en concursos oficials an- cara dintre aquella barreja de barreteriers; no s'hi descebreix cap esfere quisme i flarentinisme que s'ebservava
individual extraordinari, perb tots els en obres anterior,, té una plenitud,
artiotes que hi han concorregut mante- aplom i una palpitacib CrUe fan Inés vil
i
el gest una mica convencionen dignament el seu prestigi i airara nalelegant
de la figura. "Karin". nos femení ashan fet alguna cosa mes encara. JAnét, segut.
respira una serenitat palpitara, 1
Ciará. amb el "Cap d'home" i el "Ne
de nona'', que ha estas distingit amb porta l'autor cap a un realisme aten>
premi Campeny que s'atorga per nri- perat que augmenta l'interia de la cenoinera cegada, ha trobat un accent nou i nosició. En conjunt, l'anonadó del iove
mi', 'suma. El cap adquirir per la Junta artista és uns de les novetats mis aprede Museus, is un magnIfie tros d'es- ciades de la sala. .1osen Vilademat. amb
cultura realista. severa i palpitaet: en ele riet m's femenina a ; ands, mante
el nn predomina el mateix cencepte hrillantment la lievs tradici6 personal.
plistic graciosament endolcit, oer les esecialmene en el nhe ha estat
rier la Jnata de atasen,. FI cas
encertades protiorciens i el mciiment n'bremze'l
que acompanea les seres obres
insinuar que anima aquella figura de volarías que es modulen amb singular sua- anterior s . recerda la impressió neue els
vitat. Josep Dumach In Ira concorregin es e alters florentina feien a l'artista, que
amb una figura femenina de mida na ateh Seluee Can ha ebtin g lit tina de les
en la qua' el nit es denuncia sota-tural. sesee millors realitzariena Enric Casael pleaat subtil de les robes. Cric donen rme, hi és reeresenrat anda un "Cap de
a la fieltro una eran noblem estatteria. neia'. bronce. i re Nit. femenf (marAcompanva aquesta obra un "Cap de brel. en el e minat s nFn hen visibles le,
noia", en marbre. en el qual l'artista ha ma g n ,aneue, analitats de l'escultura de
posat el sea domini formal al servei rai,Psr
dan, tema ene ha estimulat les poss:
Carles CAPDEVILA
bilitats de la seva fina sensihilitat. A. Fenosa, a/1lb el retrat en bronce de la
(Semi ietia

n

no ifacirieu:

en alguna de les sorprenents 'querelles paisatgistiquee del Dürer, i que
els Seghers. Rembrandt i Ruyrdael
manifestaren corn ningú, i l'''encis de
laberitzontal" deis quals an i a Cata.
lunya ningú no ha plasmat com l'eleaja.: interessantissirn que foil el Modest Urgen o be l'extraorditeri
Jean Miró, del (pul, per cert, el pintor
del, horitzons crepusculars i dels
renten: tiris fon el primer mestre i
exerei en ell una influencia que el
dit Joan Miró es complau a confetesar olierrament.

EL CORRED D'AVUI
*
-Quadorns literazis" realitzen
setmanalment la belia tasca d'oferir al
públic de lectors canal a per pren na/adic

una obra completa gairebé sempre d'autor català. Muela setniana (aúna so)
ha publicar "Faena-oda, la del somriure
de rosa". de .1. Y. Lapez-Picó, interpretacions de "Les mil i una nits". Hi
ha una portada cíe Josep Obials,
lustren gravats carric Cluselles.
*
La pesfar "Biblioteca Unizars la posat en circulació el seu volum
XXIX, amb l'obra de Máxim Gorki
"Els Vagabunds". Aquesta colleceiú,
que ja en, ha donan obres deis millors
M. A. CASSANYEJ autors mundials, té anunciades obres de
Sthendal, Daudet, Tolstoi, Maupassant,
etc. etc.
* "Br rpiari eedegagic" és una
ubrera de Miguel Puig i Bonet, que do"Den Schi-Chua"
una una noca idea sobre l'educació deis
per Sergi Tretialrour
fías. Aneen Oliveres i Guiri en fa un

estudi proernial.

En aquest voluna editar per la
ompanvia editorial de treballadors
estranger; a la la R. 5. S.", de Moscou i Leningrad, ens fa coneixer el
sea autor Seren Tretiakeiv. mitjancant la transcripeie. que ell qualifica
de - Pio-Intervienc " , del que de la
seva vida li conti l'heroi del Ilihre.
Den Schi-Chua. a testan actual dele
io ge.s intellectuals 'cinemas. que en
aquests die: de confusie i Huna ofereuc, sense cap mena de dubte, un inIrres excepcional per a tothom.

*
l trillo . - L'anunci de la venda
daquesta collecció ha len renkixer Fanineeió en els rnercats artistir5 en
aquesta època en que ja comença a decaure. Conegudes les condiciona artista
que; de Miguel Utrillo es de suposar el
valor que tindran les obres per el eacollider. Miguel Larillo, que ha estat
en gran part 'arilrivai.lor de la teallut
artística amb qué compra aval Catalunya, ti en la seva colleccie un renta

documental de totes les apoques per qué

ha passat el nostre renaixement.
Llegint aquest curiosissim Ilibre,
Dibuixos de l'epoca des "Quatre
hom viu els darrers temes de la vella Caes", retrats de perantaiitats, dibuixes
Nina dele "mandarins". la gradual incipients del gran Picasso. originals
decadencia de la Gran Familia pa- per al "PM i Ploma", obres de Sumare
triarcal. l'ascensió i la caiguda del de repeca de Paria i pintures diverses
Kuomintang. la traicie i corruprie del; gran: autors catalana. constitueide les -diques - de generals, aixi com xen el nueli traqueara colleccie.
la formació de la classe nieva, del
Per als colleecionistes de cerámica es
Proletarat , que. com s'Ira de suposar. presenta
tumbé una gran ecasia: Miguel
Per a un autor de l'actual Rfissia
des de teta la seSoviética, Pi la torea essencial de la ca vidacelleccionava
bacines
de diversos «faena.
Revelucie xinesa.
*
El Juro Qualificador del reinDavant ainest lost Metería horn
veu desenvolupar-se la vida del nen curs -Homenatge a Gimbernat la públic
que
no
li es N:asible d'enllestir el fall
primer. i iove estudiant despees . Den
dia IC. tal con, era el seu propòSchi-Chua. a , eí cena les seves relaciona arnb agents aevietica. Part. sit i s'indica en la convocataria del eónaquesta. que en veritat ne, ea pas ni cura degut al gran nombre de treballa
rrialt nienys la que me, ens ha inte- presentats.
Te la seguretat. peri,. de poder-he
reatas. kt contreri. s'ha esdevingut
anoh la primera pare e, sigui aquella fer aintrei roca dita, i imrnexliatament
en es relata la infantesa í primera je- Im fara oblic.

venesa de Den Sehi•Chua. Deliciós
q uadre idiHic de la vella Xina.
mancar pas, raen cert. d'una ironia
aubta i cruz de vegades. Cotn és P ar ticularment el ras en el cuenten alhera
cruel. grotesc i lamentable, en que
e; relata l'inteat de servicial de nena;
del ;libre que ara c g mentem en un
convent budista.
M. A CASSANYES

A LLORET DE MAR
(CINCHA'

La T. S. F.
Programes europeus

selectes
Diumenge, 17 de juny
1755. - Viena, af1 6,8 momee.
"El ; ereposelo 01.: m 'u.", ;viera
le Wagner. des del teatro do

CLINICA MENTAL “TORIIII CAMPOINIA"
Per a nistalts nreruIsasn. rnentals t tole iftiae it..
18'40. - Koenigsberg, 291 no.
careaos releron 10 Menee director•rest
aent DOCT
Coneert de Nioli t plana.
Per a informes, anreceu-vos a le mames
19'00. - Estutgard, 5 -22.6 meCltnIca o II BaRCELON.S, eis divenarea, tra e . Recital de Uitita i arpa.
de guante a set de la tarna, a la Pina
20'00. - Bruseelles flamenca,
de tetamenat. nürn 3. ler.
qii, • : Bec,

1.9 ro. Conrert intfr
Haendei, nave!.
20'00. - erussetles francesa,
33.9 in. Seloceici hO -Un sornni
d. salsos". d'Oscar Strausg.
20'00. - Berlín, 350,7 metres,
Mnisncs eläSSii•ct.
20'00--Francfort, 2a1 metres.
"La iieisha" , òpera de Jones.
20'45. - 111115, 363.6 llorares.
-S'alomó". ópera de Strauss:
furor d'Arlequf". hoera
:32

EXPOSICIONS D'ART
LA PINACOTECA
PAISISEICI os GRACIA. 94
ExposItiO de pintura catalana d'una
Invertant col-leerle pertreutsr

21'00. - Langenberg, 155.9 m.
"La partida -. eintilklia musical
d'Albert.
Netblin I sbieetes d'a rt
Dilluns, 18 de juny
ErposleI6 del °rama, ordanItzada per
Munic, jt., i metros,
loe°.
Plnetitut Caleta de lea Arta del Lllbre
Inaugureol6 arul
Conocía sinifbnic.
Visite,
reuno
VACUNEU-VOS CONTRA EL TIFUS
de la Pira del Didwa
1930. - Londres regional,
Durant
ati els !loes d'etilioig o en les exoursions, s'esiä
342.1 metres. Coneert
molí. expoi,iit, a neme aigües poc vigilados i sovint contaminados.
2000, - Copenhaguen, 255.1
Corren un gran perill. de no vacunar-vos contra el tifus.
SYRA
E1 vosire
metrea. Musica nordiea.
us indicarii la vacuna mils apropiada.
DIPUTACIO, 262
.
Telèfon 111710
2045. -.Paris P. T. T., 011
ART I 011144118INTACIO
metres. Concert. de Vielly: Fea.
CENTRAL D'ESPECIF1CS PELAYO
INQUILINA ALVARIZ COLL Pintura rival de onaiaa franeesa:
Farmàcia Pujol i Cullell
Ne411418
Orante
Saint-Saens, Debueey.
P. laefetv 441.41.1.4
Pintura
Pelayo, 156
21 1 0. - Suissa alemanya,
Pina Al 82 0 »as
t la oferrix les vacunes antilifiques de tetes !Pa marques, conSor- Visites l'inane de la rime del [Nimia 539.6 tu. Vetllada Ricard Strauss,
21'15.-Langenberg, 455.9 na,
vados en cimbra frigorífica.
"Tedhull - d'Ulneellt ¡ Jubilate.
"TedeUm" dIlrecht i "Jubilate",
Orgue. ilc Harndel.
SALA

SALA BUSQUETS
PAIMILI0 DE OISACIA, 80

PARES

Patiu de l'Orina?
Al eshores

veu rnostres primiceres en aagur
nes obres del Breughel el N'en, o be
dt

Les Exposieions
Exposició de Primavera 1934

suggestionar amb aquell obsessionant
"ende de l'horitzontal" de que llora

Demaneu gratia l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté
lea característiques de l'orina, símptomes d'aquestes malalties i la maera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb l'ús de
JUGO DE PLANTAS BOSTON .

7ij

Aquest opuscle es data o remet gratis i fraile de ports a (luí ho sol.licit i al
LAISORATOIII PARMAOSUTIO DEL Dr. VILADOT, secció S. -- Ca
del Corleen de Cent, 383. - canoetona
Complant-se ja per tullera ele malalts lestintonlals que han ohtingut !Roe guariment guau ola (racial de colaba:Je
Marro& liguta i crónica de la velriga. alenes, mal dé pedea i orina lichols, influmacions agudos 1 cròniques l estreiora
de 1,1 uretra; btenorriigin
ti erimiers; gota militar; inflantaciö de la próstata; retenció de
i tieuessitat freqüent
am ) rlo:11 d'orinar; dolor do ronyons i
mitre, ele., no vaeillem a reta:ominar amb el Inäxlin interee
Ji020 DE PLANTAD
adu éxits tan !aleguen, que no dublern, ni per un sol moment,
BOSTON. Els resultats que s'aconsegueixen amb el seo
a qualitientr-lo
reinei insUbstitulble.
Rar es el ens que ami) un sol Masa no es note una extraordinaria millora que Macqui la tinta progressiva que ha
de portar-lo ben evita al gunriment complet. 21 Dlosssiterl p er a Ispanya ea la Casa Sepali, Rambla Flora, 14. - Barcelona.
De vend a a l ot ee lee honea tarrabelta d'Eapanya I li la Central d'Eapeelfics. Mayo, 56; %llar. Ala Lnletana, NO; Pelan
PIttea Macià. 13. - A Madrid: Gayoso, Arenal. 9: rtiircell. Puerta del Bol. - A Vol etne ia Ent-niescia Gemir: Farmacia
JI ni bid, Plaen Mercal; Ateriste/0i. Plaga Atece:11.-A Ra ragns., a : Iliv g il 1 Cholla. Drortierik) -A Dilhao: Darandiaran I Cia., Drogueria.-A Sevilla: Francisco Gil, l'aunada del Globo.-A Melilla: Farmacia Moderna.

.5

5

PIRE PRORA
Pintura
11111141414 I vende de la elelecole
es

Mei superados
en dureció, ro
resistencia o
les' voriecions
de voltario.

alletiet VtrIlle

l

Ineufureeldi eral
Vienen l'etend de la I le• del 011euls

SALA GASPAR
Of CENT 128 • Tel. 120114
•tand a la Plr• del Olbulp

RENART
INPuletle. 571 • Chefin 1111517
SALA ellge081410N11

rit 11. f eaP
2:3

is P I:: ' '' Ild.Óiturrt
»enII•MM

MONTFALCON
Mames. ames., Nueva, Illiresit
TI611114116. MIMO Iimuivres
Manea, 4 - 41$141, •ORTAigltR188A

Pira del dibielz
° p ies de VIlademit. Fortuny, Galo.
red, Guises'. Clieed. Rosslny01. Pl.nes, toter I Roctresa, hIrd11
Tußfolele. Cnrians. Rosales. D Slorelil.
Ardieres, borrad, lerda, Vayreda,

labrarla. rrren. trnan. rema. ele
Pesa.
Mim.!
11111T1110POLITANA
Comida, 81, bolinee isIe Manare

lili 411804611

Y s

vei

vu qs aves

pero RAD O

AUTO Itt-ELTWICITAT, e. a.
131putac16, 330 - Secretora
Madrid • Valencia - La Ceras - Palma
de Mallorca

NOTICIAR1 DE RADIO
PROGRAMES POPULARS
La socittat austriaca de radicionia
la "Ravag" iba cist obligada a cenopondre millor els sexis programes, o
alrne nyc a adaptar-los al gust dels

räaio-cients actuals, car els programes tal com els difonia fina ara no

agradaven notnis que a la tnajoria
dele oients. Anua dones, des de mitjan abril es poden escoltar. difosos
per l'estació de Viena. programes Mas
interessants. Els dimecres i els dissabtes, per exemple. es radia oniosiea
de ball, mentre que ragularenent es
difondran execucions d'una banda ni'linar a partir de les 7 •20 de la tarda.
Música de discos f mdstea
d'instruments de cerda reemplaeavan
en la seca major part les Operes i
discursos.

Diurnenge, 17 de juny de 1024

LA PUBLICITAT

La primera Assemblea de Sindicats
de Turisme de

La III Fin
del Dibuix

Catalunya

Ahir s'inaugurd oficialment

seüors concurs interna»
eionai de la Institució
.

patjeot

TM aind ;'ave ben ;ex ene el ree
La Instituei6 Pataot, des de La Haia.
021 aferf un premi mete a la persOnalitat humera, nue Es el
fonament
de la societaa j amb
'e mil Mares esterares al malor treball
ore estudies ma "Influencia del Dret In- ció de la sobirania popular, que es preVisita al Saló de Turisme
ternacional i de les Insa na-ama ¡alter" dica des del ciar mateixos Estats
nacionals contemporanies sobra el pral que la COntlalC0Itil i eondenmen amb ele
i conferencia del senyor
Públit latera". Ls van Presen tar a eufemismo d'assimilació i
1 corn que lestetisme actual i a asK,'
Contare 57 tuteas de diterents parte no
Ferran Culto
leix un paroxisme precursor de la trinión.
sa
en previsió d'ella, la l'untarle. PatEl Jurat del Coneurs, tonstituit pele
Els delegats que han assistit a l'As- bar.
senyors: Jonkheet W. J. la van Eysin- xot Semana abs Pensad ora: que do**
sernalta dels Suma:ata de Turisme ik
lii ha, Pare mis u menys, 11111 cinc
ga. d'Holanda; Sir Cecil Huesa d'An- eixinase de les practiques corrents,
Catalunya visitaren calleetivantent el liii d:bulxos; si fa ne, fa lis Imita( deis
atacarte, i el Prof . F. de P. Maspons i guiats únicament per la intelligencia, (3.
aaló del Turisme i dels Esparto, ora fe- que tu havia a la Fit: anterior. Sal;
Anglasell. de Catalunya, decidi (desembre (in la
ren rebuts pel directar del Sala, at- nula una derurati6 er. el qut
es rtler,iX
1931), no storget el premi otert, perb REVI3I0 DE LA NOCIÓ D'ESTAT
anor .laulre Manila el qual els acolo. a les signataria i a la qualitat
de lea
retemaiti la publicació d'una obra preeanya pelo diferents stands, espesial- obres.
d'una manera lastatico-eritica i, anta
sentada pel Proiessor Radau i Lean. de l'ensenyament que en cosulti. ,assagin
aaeu els de :a secció dels Sindicaos, que
Tots els dibuixos porten una autoria
d'andel
dir
Ideen
„Sisal
Hamburg. "Dcr
¿'arribar a ank constada de l'Estar en
magnitic esiore han realitzat
nació de:a autora al dauern, la qual cosa
und 1/ 01k als 'l 'asee:mg des II/elige:vid- la miar armes& ho i servant la seva mita
...
installaciens.
val dir que tato loan passat per Ilurs
. En compliment d'aísab la 'Maitu- cE d'òrgan de ceardir.acia necessario
Seguidament tinqué Inc
! a la Sala mana i que han donat ¿un s'Onforuazat
ció Pasaos edita lamo llibre a Bar- gui constret a respectar thaiarment
de Projeccions de la l'ira, a càrrec
arevia per a ésser veners.
cebarla i sorti l'any passat, 1933.
al Dret
aresident del Patronat de Turisme de
/ti capoten les gleries segUents:
Mentrestanto les caces que motivaren rersonalitat humana 1 sotrras
Catalunya, senyor Ferran Coito, una Syra, Sala Pareo, Gaieries Laietanes,
aquel! Concura salan agremat conside- Natural del* Pobles, QUO ces la col,'
seqüincie.
interessant canferencia sobre les corali- Sala Gaspar i Galeries Renard.
rablement, i la Institudéo aestina
La 105titt/ti6 Parece td el deure
dos i possihilitats turlstieues de CataPer tal de donar ' una idea de la imEL SENYOR QUE ARRIBAVA DIMECRES A LA NIT
prerni a un novel Canees, resperit
recoman-un als concursants l'experiencia
lunya. El ccnierenciant teu un destilar portancia ele la Fin d'enguany canon—Com el coneixerem. pare?
del qual és aixä que segada:
estudi de la diversitat de elimes i pa, :aren/ alguno dels noms dels artistes que
—Din que portara un mocador a la raboa
Les sofrences de la guerra, en des- de Catalunya, on els autors poden ter
satges a Catalunya con 1 elements /- si concarren o Colono, Naguas, Sunyer,
vetaar la seneiailitat toHectiva, van pm- observaciont aclaridores del tema proturals i bastes de teta possibilitat en ()tasas, Benet, Rebull, Vila ArrMat.
aun uta estas ele penecilment durant el pasar. Perqua Catalunya farmula el
l'ordre turistin Es reieri als altres as Aniat, Prim, Grau-Sala, Villa, Fagss,
qual s'accentult la desavinenca entre la nrnblesna. no solament en les alturas
-ectsdForganizäuítcqe Cola Vicente i altres, a la Svra.
consciencia mundial i l'estructuració Pa. dattrinals. saló tainhe per sentiment de
aermanar en yers els Robles freturoses
del
responen als tres momear; en que cal
Nonell, Oliver, Oms, Opiss-o (A. 1
litira dels nobles.
etendre el turista: el de determinar-lo R.), Raurich, Bornes, Prat, Pujol, ReFou aleshores que es condemnaren de llibertat i justicia.
a emprendre el viatge, él:hect:lar la seaa nom, Vanaelia, Vázquez C., Tarruela,
pi: acta/yes de Dret Públic intern; ssemelles
CONDICIONS DEL CONCURS
atenció per mitja denn propaganda ben Vida] - Rolland, Quelus, Carclunets,
tema la igualtat de drets de raea, de
t. Les obres presentades a Costean
orientada: el de facilitar-li els mitjans Bosch-Roger, Ramon Cases, R. Mario,
llengua i de religió la llibertat stenseadequats de desplaçament per miaja Porcar, Vila-Puig, Darius Vilar, Con/eEl mcsge forense senyor Canivell nyament, etc. I en Pordee exterior. es han d'ésser inedites. anbnimes i mecanografiades, en tres exemplars. Cadaseurt
¿un bon sistema de comunicacions i tau - :eran, Canips-Ribera, Castanys, Crea
va practicar ahir rautórisia del ceda- de/aunaren sancions per a les transgresexemplars dura un lema que
re n al confortable, i el d'incitar-lo a pro - xams, Llamador, Marques-Puig, Meta
Per ara no es veu venir s-ce del more Vicene Ariza, assassinat sions usarais; es proclarna la llame de- d'aqueas
bagar el seu sojorn mitjançant una tren, Navarro. Pal i altres, a la Sala
el dijeus p aises per uno desaaneguta terminaci6 dels Pobles i es generalitza Correspongui O un sobre tantas, on hi
mellare es passejava arnb la seda el tema dels mal anoraeuats"Minora basará el nona rsdreea i la signatura, de
combinada dieposició datractius que li Gaspar.
cap saludó
l'autor.
Amb tot i la reserva arnb que trebaPromesa.
facin acradcaa l'estada. Aquest darrer
Junceda, Gramper, Cerdunets, Fe-ci3. S'admetran a Concurs, ultra el
llora la policia teja una quants dies
La mort va ésser produida per heaspecte és per la seva complexitat el nes i altecs, a la Sala Busquets.
a.l.auradament, aquella esperaneadora
totes les Ileagües rornániquea 1
morragia interna traumática. El Ca- ascensió,
menys susceptible de concrecions, per
ta
Jimeno, D. Vais, Badrines, R. Ce- a propasa d'un afer d'importancia,
no aolament s'és altura& saló catalia
Al
Cinema
Meridiana
celebraren
una
bé que la seca base hi ha la intelligent nan, L Masriera, Mora, Cardunets i s'ha sabut que als voltants de Barce- assemblea els contramestres en vaga. El däver presentara diverses ferides, i la que torna a imperar en l'Estat "aidée talaba la llengua anglesa.
3.
Ei
serme per a la presentada, dais
lona torda detinguts diversos indivimes greu de totes, la que li va proorganització de la indústria hotelera.
altres. a la casa Renard.
local es va omplir , assistiren gran duir una sola bala. que li va atravessar de la toute puissance, plutót que celie tres exemplars de cada obra finiri. ei
A la inauguració oficial de la Fira dua que na són veles de la ciutat, nombre de dones.
Analitza els serveis turística de diverde la souarission de l'Esas aqx exigean- 1.er de dcsembre del ted.
el bree dret i el co;. i ii va sortir ces supérieures du droit et de la jussos paisas sota aquests aspectes i els Si assistiren les autoritats. lii acudí per bé que hi vénen molt sovint, els
Tots els qui parlaren van exposar les
Cal eme els exemplars, aeompanyate
refereix a Cataluaya, on is de preveu- malta gent. L'animada va dorar fina quals senabla que estan complicara en seves aspiracions referents a la invali- 12/ costal escluerre, després de atradel sobre indicas, sigla tramesos a la.
un
negoci
de
cöntraban
d'armes.
vc.:sar - li el pulmó i la columna verObsessionat amb aquesta p ressupció
m
re que tindran utt enorme desenvolu a darreres horas del vespre.
inspiraren sospites als des a i a la vellera, i cornbateren la in- tebral. Els altres treses li van causar
Instituci6
Patxot. cerrar de la Cut-truEls
detinguts
pament donada l'encertada estructura
tdi.coemnipotencia, i confonent l'acciaent o
agents erran d'unes reunions que ha- transiOncia patronal.
ferides a diverses p an; del cos i des convencionalisme político amb el jet bio- lla, número I. a Barcelona.
que sita donar a aquesta organnzacto
Acudiren a la Conselleria de Tre- b r ae os.
vien celebrat a lora, de les quals la
a.
El
premi
és de mil Iliures estera
bagico-social permanent " Poble o Nació"
Pasada en tres organismen principal,:
no tenia noticia: dalas pas- ball representants dels fabricante i dels
lates (1.000). El Jurat tindrà la fa.
Enifl:a Capell. i amb la ama localització sentimental
La
seva
promesa,
e: Patronat de Tuneare, l'Oficina
Segona Campanya Nacional policia
seigs que efectuaren sovint pel mala colaran:e:ares. Se stiposava ente la re- malora (Entre de la gravetat, i Ii ha
"Patria'', l'Estat salianya a irsteeve- cuitat de no alargar aquest premi si 00
Turisme i la Federació de Sindicats.
cona també que, tot 1 les despeses unió es prOlangaria fins a primeres l l atroba prou meritoris els treballa predel Segell Pro Infancia
El senyor Cuita acaba encoratjant els
que ieien, no rebessin canes come- res del mata encara que nra es tela p ag ut ésser exuda la hala del fetgc. nireho tot 1 ldhue pretén governar i mo- sentats.
dificar Ileis monis i naturals que sbn
Sindicar; per a prosseguir eh seas esnint diners i tarnpoc no treballessin, cap solucia, per mantenir-se els patrons
..* «Mil> eme
s. L'atorgament del aremi seri cen •anteriors i supericrs a eala minva mo¡argos i oferint-los la més decidida eaA 1e5 °Melles Laielanes, Corls disposant de anolts diners. No se en llur intran s laancla, i es neeuen a enralment l'honre fins a fer-ne una tina fiat a un Jurat internacional de tris
operació del Patronato
sabia
d'on
procediera
trar
en
negaciacions
si
no
es
reinteautomatice; desconeix la familia u pan a atembres. el nom dels quals es publicad
El senyor Cuita ha estat aplaudit i Catalanes. 513,-ha quedat oberta
Aliar la policia va detenir-los. Se- gren els caltramestres al treball.
ce-Bula social basica i la considera me- al mateix temps que Ilur Veredide.
felicitat per la seca brillant dissertació. l'exposició deis cartells rebatas gallo sembla, san propietaris d'un;
Ahir a la tarda celebraren tala con6. El Jurat donara Verediete dintre
rament un obrador de contribuents i de
A la mateixa sala es projectaren uns zamb inatiu del cO/ICUrS orgia ti
yaixells de vela, que N'Unen a ancorar ferétria la rearesentacia patronal i la eletat cl'Atracei6
soldats: estimula un parasitisme funcio- els deu mesas. a eometar des del t.er de
per la In:status/la "Segell Pro soviet a Barcelona. Sembla també que dels contramestres, la nual va acabar a
interessants films turístico facilitats pel
desembre
del 1936. Aquest Veredicte senal pillas que empobreix i coacciona
Infancia", obra iniciada rana naveguen per la Mediterranio
Comité de Cinema, de la Generalitat.
les den la nit. Tornara a reomir-sc
rà publicas de seguida en la premsa.
els pobles: no tolera ni l'estimul, ni la
Lis dels detinguts té molta amis- clenta, dilluns. a les deu del metí.
passat pel Departament de Sa7.
diferenciació personals, i legalment va bres El Juras abrirá únicament els soSEGONA REUNIO
nitat i Assislencia Social de la tat amb un politte conegut, que ella
referents a l'obra premiada. Tots
En la darrera sessiä tinguda per la esvanint la llibertat d'intelligència.
distingit per la seva anirnositat contra
Generalilal
de
Catalun y a 1 la
ele
altres seran cremats en la sessió
A les den de la vetila es reuní l'AsJunta Directiva de la Societat dakVolent sostenir ficcions económicol'Esquerra.
finalitat
de
la
qual
ee.
rnateixa
en la qual s'acordi el Verevelllar
sernblea dels Sindicats de Turisme de
tracció de Forastera d'aquesta ciutat, politiques que s'enrunen, els Estar; es
També va cridar l'atenció de la rosala la presidencia del senyor Maria. reclouen en un nseudo-nacienalisme, per dicte.
Catalunya, sota la O resid'ene¡a del se per la salut dele infante de la lizia que els individuo detinguts haEh
autors
desconeguts podran reptenRubia i faren presos els culpa del qual la humanitat resulta esi amb assistincia de-nyorMauelRib nostra terra. procurant que les guessin efectuar, fa tres dies, un viatacords segadas:
mares obreres pugnan tenle ele ge a un poble de la costa, que és
toses les representacions comarcals.
saneada en compartiments que l'oieguen re Ilurs exemplars enyiant Pur adreça
i el lema de l'obra. amb eis primero
Designar el senyor president i els i desorganitzen.
Foren examinades diferents ponències setas fills degudament atesos en molt a peopósit per a efectuar-lit desmots d'un capjtol qualsevoa per tal
senyors Pere Olivella i icene
scbee e:s següents assumptes: Enume- guardarles. preven/a:Tío, aa na to- embarcaments clandestins. Tot i les
Alair a la tarda fou inaugurada vocal;
didenti
f
preguntes que els feu la policia no atails tota la solemnitat la tambola be- Sociats per a representar la Directiva
nació i retolació de carecieres, estahli- rta, eta.
La Institut:6 Patxot ag rairia malt que
en
les
sessions
de
l'Assemblea
de
la
:mur d'estacions de socors als grano
La quantitat i la qualital de pogueren justificar la causa del viatge. néfica que per iniciativa del
aniversari de le els concursants II deixessin un exemUn altre ha viscut ¡largues temp o ferneni d'Acció Catalana Republicana recicla-ocia de Sindicato de Turisme
itineraris, habilitació de l'aeroport de earlells relatas deonoalra que han
plar de Ilur obra per als seus Arxfus,
de latalunya, (L ile tindrà lloc en
al ¿lord d',-frica. i mantingut-rades
Barcelona, publicació de guies dels am- pres purt eta aquest eoneurs toas
ha
estar
organitzada
i
ulteriorment
en recordanea del Concurso
aquesta
cautas
els
dies
15
i
16
dels
seus d'art de Catalunya, repoblació io- els cartellistes catalans i es- un contacte seguir arnb la resta deis restallada als baixos del carrer del corremos. i actes que d'aquesta es dela Si els autors desconeguts no rerestal. relaciono entre els Sindicats de trangers que viuen a Catalunya. detinguts.
Consell
de
Cent.
349
i
351,
tocant
21
clament flirts exemplars dintre el termini
aprovant-se les ponéneies de 13
La policia segueix treballant amb
Turisme i les Agencies de Viatge, depasseig
de
Gracia.
Directiva
sitie
hi
secan
presentaciea;
d'un
any. a comp tar del Veredicte, s 'en Aquesta exposicia restaria molla reserva, i té confiança en que
fensa del paisatge i coaservació de mo- oberta fins al
Honnraran lacte anib la seva predelegas de la Societat a Listendré que cedeixen els dits exemplars
namenar
din 30 del cota descobrirà la resta dele individuo ettte
numento, regim de duancs per als autoa l'Arxiu esmentat.
cosan complicats en l'afee, que es creu sincia els consellers de Cultura i boa (Portugal) el senyor Justa. Camäbils de turisme. declaració de parco rent, i oportunament sao/nunca/ya que viuen foca de Barcelona.
Finances de la Generalitat, el primer rera i Vendrell: elevar a delegat geQ- Durara den anys. Pebra premiada
per miaja de la prernsa el día
Amb motiu d'azor/mar-se el dissetè
racionals.
neral a la República de l'Equador,
en
representada
de
l'honorable
preseré propietat de la Instancia Patscot.
Les anteriors panéncies foren presea- i hora de la in:mg/tracia oficial.
sident: l'alcalde, senyor Pi i Sunyer, anal, residencia a Gua yaquil, el que aniversari de la mort del doctor Martí S'imprimirà a despeses de la Institució
tades per l'Atracció de Forastero de
Masponc i Julia han estat organitzats per l'Ate. i en la Ilentraa de l'original: pera la
ho era local scaryor
i els consellers senyors Duran-Rca
neu que porta el seu nom els segUents Instituei6 es reserva el dret de P
Barcelona, Sindicar de Ripoll, Sindicar
nals, Junyent ¡ Martínez Cuenca, ul- i Camarasa, passant a ocupar la de- actes:
ublicarde Tarragona, representació de Manlegada local el senvor Ferran Serne traduccions.
tra un gran nombre d'invitats.
Per a. avui. Mati. — A les deui Viresa i Tarrega.
La causa per l'atracament
Barcelona. maig. 1934.
Les clames que constitueixen la reta, facilitar a la " -Unión de Espa- sita collectiva al Fossar Vela per tal
Suarda aixi mateix felicitar el docjunta del Nucli Femeni d'A. C. R. i ñoles del Nordeste de Francia", de doirenar unes guantes flors al doctor
Mulhouse, els gravats que ,llustraren
tor Modest Furest r,er la labor realit- al senyor Aramon ha estat
diversas individus del Consell Direc- l'acide de la revista "Barcelana- Martí i Julia (fossa 577 de Ina
zuda a favor del turista:e a Sant Pol de
tito del partit reberen les autoritats, Atraccian" (Servicios Municipaleal. A les slutzei Inauguració oficial de
Mar.
!es quals taren obsequiades anda dol- per a ésser reproduits junt amb el l'Atener, Martí i J ulia . Tarda.
qualificada
— A
Recolzar la petició del Sindicas d'Inieos ¡ pastes, obsequi de la casa Lliare text en el butIleti d'aquella emitas: des quarts de sis: Importaiit mandesciativa de Tarrarona relativa a la cani
Serra,
i
unes
copes
de
xampany.
felicitar
la
Direcció
del
Sanatori
de
sació
d'art.
Iii
prendran
part:
la
masEl fiscal ha qualificat i a deixat
servació del Mil-len de la Necròpolis
Els assistents a lacio inaugural !loa- lai;g d'Olana (Sant Quince de Sa- sa orfeanica i eshart infantil "Els PlanHasta per a assenyalament la causa
romana de la dita 711)ln:6.
ren
la
installacia
de
la
tatnhola,
co
faja) per la ;era inagnifiea situació, eons" i la cantatriu Andreua Fornells.
I declarar veure amb satisfacció ro- incoada amb motiu de l'atracament a
En resposta a li earrittnicaeió que
Dimecres, dia mc. — A les deu de
Ha passat al fiscal per a la seva la qua l hi ha objectes de valor posi- aixi cono per llover tingut cura d'aplibra que a favor de la conservació de l'administrador de finques senyor Araferen
vots
per
al
seu
èxit.
car els darrers perfeccionar-nema de la nit: Acte necrolbeic al doctor Mar- adred al senyor Director general de
mon,
ocorregut
al
seu
domicili
del
causa
seguida
contra
qualiiicació.
la
la catedral antiga de Lleida realitza el
Eins ben entrat Cl veepre, la tóm- la higiene i de la medicina a les norn- tí i Julia amb matiu de complir-se el Previsió i Acció Social, el vocal de la
el consellcr scnyor Genier-Barrera.
senyar Josep Martínez Vallespir, co- carter de la Creu Coberta,
bola es vele extraordinariament con- broses seccions de les quals es com- disseta aniversari del seu traspàs.
Junta Consultiva d'Assegurances. seEn fugir els atracadors, es pradui
mandant del regiment que s'allotja al
correguda.
i tothom Ii augurava un pon; interessar-se novament per sal
un
tiroteig
anda
la
força
pública,
i
reAqaest arte consistira en una lectu- nyor Noquee i Comet, ha re.iit una
citat edifici.
que pugui claser aviar una realitat la ra cementada de diferents arríeles del auosa
fent
letra d'aquell, al Au ceses
magnífic dais.
sultaren diversos transeünts ferits.
'anca un interessant informe Cae
En la causa laj ha set procesratsi
La quantitat de ballets que es des- desviació de la carretera de Barce- doctor Maui i Julia.
lona
a
Valencia
en
el
seu
pas
pel
Vendel
Servei,
en el qual aquest confita
en
qualitat
d'autors
i
d'altres
en
uns
patxaren, tot just inaugurada lela,
ma eis absolut el crizeri sostingut Pe?
qualitat d'encobridors.
tanniateix, preveure que els esforços drell, an constitueix un perill constant
per
als
vianants
i
àdhuc
per als
senyor Naguer i Cornet, que l'Ordre
Entre els processats figuren Alfred
atinegats fets durant unes setmanes
teixos au mimaba ates ; alargar la
Ministerial del t7 d'abra/ darrer (GaCoria, Adolf Campos, Francesc
pe! benemarit nucli femení d'A. C. R. ma
medalla . de la Societat per tal dessen
LA FALÇ
Raiel Gil i al a:ajan Soler. El
,,: a del 2 5), no afecta per res ala
seran compensats ricas resultats que respectivamcnt adjudicada en l'Aviada
fiscal demana en les seres conclusions
Avui, diurnenge, fati disset anys que obrers nie Sellen cents./sesada antb
El senyor Barrera va dir ahir als es derivaran de la .eva generosa ini- Internacional de Caloms, que , pateo. inori l'api/sial nacionalistne doctor companyies d'Asseguranaes de malea
provisionals la pena de deu anys, qua.
que havia enviar un dele- ciativa.
vinasla pel Circo! Colombófil, tindrà alada i Julia. "La l'ale" prega als seas tia o etutualitats exceptuades, per
tre mesas i un c!ia d e Presa , i dos periodistes
gat de la Conselleria a Saberla i que
lloc en aquesta chitar el sha 30 del rac Is assisteixin al local sozial
anys d'igual pena per la tinença
campte prora l'assegurança Contra Cl
aquest havia retina el connte de vapaquet
1
corrent, i en el Coacurs Fotografie diurnenge, a les deu del mata per tal risc d'accident de treball, corn a cas
ga,
al
qual
dona
compre
d'una
propoArtistic obsta pel Chus Muntanyenc d'anar a dinositar un ram de llorer a de cirurgia. La conclusió de lesmenAl processat Adolf Campos. demés,
Barcelonès; haver rist amb aatiniac- la tomba d'aquell pstrici.
diari elandestí
ii demana set anys, guatee mesos i sicaa feta per l'empresa explotadora
tat :rijo/une es terminant: De tot
cia la publicacia del nou fascicle de
un dia dc presa pel delicte datemp- de les mines.
lexposat es dedueix que les
Deapréa d'haver-la discutida minupropaganda
de
Cardedeu,
editas
per
tal
als
agents
de
l'autoritat
i
lesiono
orohibiciona o y e resten anotades es
1."
LES AUTORITATS
ciosament, la proposició fou eccemala Societat d'Atraccia de Forastera
a diverses vianants.
refereixen tan sola, unicameat i ex•
da, per bé que fent-hi algunes mothL'alcalde,
conoeller
en
cap
de
Barcede
l'esmentada
vila;
i
prendre
en
conUn; aventa de vigilancia de servei
Alnr. a la plaça Molina, de Sant siderada les indicacions de findus- lona, partera un ramell de flor!, el qual clusiva/ateas rer als patrons. pera que
ricacions.
els obrers tenen ¡denen tacultats per a
a la plaça d'Espanya veieren un inda
Ge- e- s asi, la policía va detenir vuit tu- trial senyor Jasep Martas.
dipositarà a la fosos del clactar alarti arbitrar-se p el seu c
Ligue que denla, dinmenge, se ce- dividas
vida que portava in gros paquet sota
amote i a hura
j ores, molt ben vestir s, eis
J
Isis.
Malí.
Per
la
Secretaria
general
bou
donar
aria,
a
les
enze
del
i
lebrara
una
altra
reunió.
costes, tases aquelles previssibilitats
el bese, que els inspira sospites.
estaven parlant de la consritucio compre cluna connuneacia del senyor
Tamh
el
President
de
Cataltrnya
Ahir
a
la
tarda
visita
el
senyor
q
ue
estimin
pertinents
en entitats deEl dit individu es dirigia cap a la
sie la "
Barrera una cantissió d'obrers de Su- lona. Falange Espahola a , a Barce- president ilo la "Federarían Falsa- dirsitara un ramell de liras.
g udament autor:trastes oel alinisteri."
carretera de Sants, i durant el caoni
'fíala
de
Sindicatos
de
Iniciativa
y
hect, acompanyarla de l'alcalde, haNaturalment, la Direació genera:
va parlar bree:aten; ami) alguno :nd.La s'esencia va ésser accidentada. Turismo'', encaminada a obtenir la
ATENEU REPUBLICA
eent-se desenrotllat l'entrevista en un Un d'a:mella individua
n'ha fet seu l'eamentat informe i en
vidus que troba al pas.
va agredí dos prompta realització de les concha
DE GRACIA
arnhient de franca cordialitat.
tal
sentit ha rescat les zonaultes que
S'adorna de la vigilancia de qua era
agents a cops de puny, i el; va pro- sions que asid, caras ter d'urg,,ncia
Continua cense rts a ldre el confliete
objecte, i va po s ar-se a córner, seguir plantejat el passat dijous pela obrero
Aquesta entaat del districte VIII as- Is han estas formulades.
duir contusione a la cara i al pit.
reus
iiprovailes
1.
en la darrera a,SenlEl senyor Noguer i Comer sita
pels agents de l'autoritat, que Ij t'a- del ruin de transports de
oistirà acui, a les onze del mata a l'acre
Els agents es Van veure ablig,ats e blea de Saragossa: de les rebucles
Sabadell.
claren Vaho". El desconegut, en 'loe
disparar una girarais trets enlai- la Legaría Imperial del Japoi, a Ma- d'homenatee al doctor Mar ti i Julia. que adreçat a les entitats reoresentatives
Els delegase ohrers i els represend'obeir, llattei el paquet a terra i va
de
retenidos assegurador i a la Fedetindra
lIoe
al
cementiri
vell
del
Palde
re per tal d'es/sonrío: cifraos. Fi:tal- drid, i te la si y a Secretaria, agraint
tants patranals cantinuen reunint-se
rada de Mutualitats, p erqui recomao/tela san aaanaeguir detenir-los,
la Conselleria de Trehatl per tal
els presenta de publicacions de la Ncu, per la qual :esa convida teta els
als elements que representen s
Recollit el paquet, es veté que esta- a acabar
ami:, a reunie-Se. a les deu del
els vuit insultaren els agents. Societat teta als caps i oiicials de
d e discutir les loases lae
o:orna:he:u de l'Ordre Ministerial da
ea formar per exemplars del d ari clan- d '
L'individu que va agredir ets agents l'esquadra japonesa que visite el nos- mata al sea local social.
Irin
motirat
el
planteiausiat de 14
desti "La la A. Se suposa que
17 dibrOl. en el sentit que ell soaten
s'anninena Eugeni Carpintero i Nadal. tre port; d'haver trames altres quaque ha cantirmat la Direceisi genera'
els individua amb els quals parla a vaga.
L'ATENEU NACIONALISTA
S 'iris tr ue ix e a les deligencies cense- ranta diaposnius al delega: general
de
Previsia.
la carretera de Santo, eren venedors
Es clausurat el Sindicat aueras per a traslladar-lo al Jutjat
a Mèxic, seas or Berrean de Quinta- D'ESQUERRA DE SANT MARTI
dit diari que formularen desalanuard:a.
asir
atemptat
g
als agents de na, per a completar la illustracia de
Aquesta
emitas
prega
a
tete
els
s e-US
des d'exemplars.
ADVEPTIMENT IMPORTANT
l'autoritat.
la conlereivia que donara salore Barde la C. N. T.
Els altres set 'an q uedar a dispo- celona; del, nomloroosas arraeis ict, socia i uníais que no nianquin, avui. a
les
deti
del
masa
al
scu
estatae
sacia).
Deteneí6
sitia del conoissari g eneral d-Ordre per l'o)ficina d'Informació d ura o t el
MerOdiana, 12a. per tal d'alear al
Ele p arl,loulare 1 entltats que
(mit ines de mala, i de les comuna: aGircina, la.
Contienen en vaga Pahlia.
itar
tmet
flors
Eassar
V
e
!!
a
dipar
a
ni
aguo
que
treballar ens tremolen notas r..cr
lladreüots
Als detinguts els van ¿caer trobats d:al; rabuda ,- del citar deltaat i
braços caigan els abete, (lt ii sec.
publicaci
ó. •án prA g aes que M g - cid de tintures de la iierice "S. A. una pasquins de p ropaganda feixisli. de l'amura (Xile) i Kurscong (India munt la fusa del seas inablidable mestre.
En
una
joieria
del carro de l'HosInsolen
la
quin
p
si
g
natura
atentas:
angleaa)
donant
compte
de
Ilur
aceonen'
quo
la
rediml.
J.
O.
força
F. A.", de Bienes, sense que hagin
pital un inar.lier s'adema que dos solN. S.
tuada.
esportIv4 de LA PUBLICITAT
NOSALTRYS SOLS
ocorregut incidente.
pnsats cempradOrs s'anroiitaven de la
al carrer de Mareare. 11 1 1 $ , lee
Aqueeta lerda he sortit cap a la
La delegada de Nosaltres Sals! del distraocia del propietari de l'estabaEn una fábrica d'aprestos del Pas- ea on
cal adrogar t'U la
- dita població el ente -de-legal de TrePoto!. Nou posa a coneixement dels ment, fieles-se toses les jalea que posatge Manyac es presenta ahir al lata- pondenola Andina&
bel/ per tal de celebrar qua entrevista
a
aquiste
reta
socis i altres patriotes pohlenovies dien a la butxaca.
n un individu que volia treballar de
seccle. Le publlea slò d'U origt- un() ele vaguistes i veto. , d'arribar a
que llora de sert¡da ser asar a reste
El dit marinar va detenir-los. Ditotes passades Digna que no ten a
isna
»lució
eatiefartbria.
nals q ue no vInguln ame agueeta
herpenatee al doctor Martí i Julia seri nieren anomenarate Aguad Anastasi
cap céntim i que volia cobrar la
El
comissari
d'izare públic he or•
d,s
quarts
Sanee,
i
ne
5
les
dom.,
i alareellí Mariano.
set rnanada. Hi acudí la torea públi- viraba, soblre, tara •ndavant, denat la clausura del Sindicat de 134cum ahavia anuntiat. A la dita hora sorA un d'ella li foren trobades les
ca , i aconseguí que el voluntari mar- un retard minina de vInt.l.guatra nvs en virtut de la intervenci6 que he
iró
del
t
sea
estatge.
Independencia,
45,
Site hevien robat. Foren peana
jeies
horas.
xés de la fabrica.
tingut en l'esmenrst ennflitte. — C.
f
a la dispasicia del Majas de guardia.
en desembre del

Ahle-, a les sis de la tarda, tau Malas
virada la Tercera l'ira del Diauix.
Cona tosa els anya ha estas ¡astillada
al pasada de Grecia, entre la plaea
C4taiUn. Yä e l cae-ter les Corta Catalanes. La instal1aci6 ta malt bonit. Ultra els stands de les galeries d'ara qae
pi loen part a la Fina, hi isa al inig, un

¿Un afer La vaga de contra- L'autòpsia

ad&
ver de l'icen; Ariza

de contraban
d'armes 9•

Les tasques de la SoForastera
u

La tinnbo'a benèfica
d'A. C. R.

•

•

mort del doctor Martí
i

L'empresonament
del conseller Sr.
Granier- Barrera

l'aplicació de la hei
d'accidents del treball

El «dicte de Subid,

La pokia persegueix

NOTES

solucionar?

un individu sospitós
recull un

del

Detenció de vuit feiXiSieG
--

"La F. A.

La vaga transports
a Sabadell

La vaga de la S. A. F. A.
a Blanes

de dos

Un

vol
per
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LAWILTIRA DE BARCELONA
0444.44444+6.444+IAIS44444444444444.ß..dbedN.44444444e

L'Stand de la Companyia
Barcelonesa d'Electricitat

xtee induee114.W1
El secret no és prodigar malta Ilum sobre
els taulells, sino distribuirla 1:4 mitjançant
lampares reflectores i dispositius modem.
No molta Ilum!,
liloyoneim31199d11111111
_
Valameij
sino la suficient
perque els vostres
clients observin
sense esforç, la
complicada trama
dels teixits i el bell
color de les sedes
i velluts.
Demaneu informacions, sense compromís

a la nostra Secció d'Illuminacions

Companyia Barcelonesa d Ejectricilat
1 GIRONA, 1

TELEFON 16545

BARCELONA
•+.4,444444444+•444+11441444.44

>4444.44.409-afte+efte+.4**44.L

44444+0+.4444+144•+64+.4i

PIBERNAT
Bàscules
Caixes de cabals

No pot negar-se que la Fina de
Barcelona ha constituït un franc exit
per als seus organitzadors.
exit de concurrencia, un èxit de
públic i una plena dernostració de potencialitat industrial i comercial.
Hi ha aspectes rnolt interessants
en aquesta VII Fira de Barcelona,
que haurien d'ésser dignament glossass en el seu historial.
Mereix destacar-se — entre altres
que ens vénen a la memória — Estand
de la Compan3 ja Barcelonesa d'Electricitat, por la seca originalitat i per
l'interessantissim aspecte' de propaganda de la bona Iluni.
No es tracta — com semblaria lógic
suposar — d'una propaganda a Vits,
d'una "reclame - de productes, no, Es
un mostrari de com pot i Ira d'utilitzar-se la llum per a treure'n el mäxim rendiment.
Obtingueu una Ilum mes bona i
aprofiteu-la en hendid i de la costra
salut — ve a dir-se en les teories que
escasa aquest original stand.
Es clar que a aquest propósit hi ha
plantejada avui en dia una veritable
revolució.
Les teories modernes, millor dit.
la ciencia de la luminotecnia, é: avui
quelcom que va imposant-se a Europa i que, per fortuna, ha interessat el
nostre pais, que avi l i s'ocupa d'aixA
amb veritable entusiacine.
1 aix6 es, en si, Estand de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, in s tallat al Palau número 1 ,
motiu eirctric voltat de simpa
tia, perquè, contra tota suposició, es
prescindeix de la tendencia mercantilista i encara comercial per a re/lec:lit- la influencia de les seves ensenyances sobre el consumidor, a qui
oc Ii din, por Inés o menys: Hens art
con/ has crittilitzar la lIlilil , en benefici del tea treball i de la teca salut.
Elimina tots els agents que difieultin el maxim aprofitament i
tot e! que despenguis. En una pamula: No llencis la Ilum:
AixO es. en' resnm, el que Estand
de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat significa.
1 ens sembla que no es por.

• •• •• •.•. •
•,..•..•• •
*: • •*"..
••

•
ELEGANCIA-QUALITAT-ECONOMIA
Es el primer que exigeixen les Senyores que 7:
desitien comprar Mitges, j'alzó és el que ofereixen les Mitges "EVA" en grau que no pot
oferir cap més marca. Per algun motiu les
:
Mitges "EVA" san les preferides de tata
Senyora intelligent en aquest article.

e

' • • Es latineen en seda natural seda °irreal e .b sesee sense, en sedo. •
ex a. p e! a Sen,,e . r,e, o Nenes en seda arrillcor redz na es-a

,,
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STANDS
DE LA CASA VILARDELL Stand del paper de fumar
"S3I0KING"
La popular casa barcelonina Vilar-

:.

Gaspar
Sitjä
t t

tel tidtn ftwintin 111 , 1111 1. 111 a t
„i?il, S. A., ocupa dos stands al Pala:.
rk . ii:e números /8o i 131.
inimero 1 de l'actual Fira de Barcelo- del Pa all número 1. esta installat per
FABRICA DE CALÇAT
na; un d'ells és l'assenyalat amb el né- al paper de fumar -Smoking » , dc vis:vera 161, i Ealtre el formen els
tosa installaciO i hon gust.
Especialitat en sola de crepé
es del pp al iso.
1.a firma PfillUel i Costas & Miguel.
El pi inair . iI siga. t ti:. 11/1111V:(>
s. .N„ propieG.ria i productora de VesSugranyes,
núm. 54 (Sans)
está construit forniant
amh alaco mentada marca, desiticisa de demostitrines d'aspecte suggest U i coque/O, t ra r al públ i c la pulcritud de la seca
Telèfon 31188
es Son rnu - i s asle .: ausli el hon ialsricacic'i. va editar un film densa:ARTICLES EN ESTOC PERMANENT
tust que taracteriizen els aparador, de tratin, que es pro ,iecra a restnentat
in dita signatura. Una de Ics vitrines stand a demandes deis seus clients.
NOTES DE LA FIRA
t n-n 1. r o rn. ec d o r xarciiina filtro reno - "Mereede5El paper u1 fumar té una impor- (Tm.) i
coposa les mitges "Eva - . nvslt conegu- Sandhlia (esport)
DE BARCELONA
rrom i
des per les nostres senyores t l'exposiciO tioviia major que la que niolts
i:cartr•s
,
varo! i color. - "Mereedes - marfil ¡ nrigre, fC,Irn culi (33,
d'aquestes mitges es fa a la referida giuten puisc que no hem d'oblidar . que
ARTICLES AMI SOLA DE CREPt
Ahir al migdia l'alcalde, senyor Carlitrina; is 5/1 01 expressis; de l'elegancia el fumador l'introdueix als sello ha DELICIOS LICOR ESTOMACAL
_
ies Pi i Sunyer, rebé als salons de l'Al_ Anglesps •'-xarte.
vistositat del dit producte. A Valtra vio, i per aisió ha de reunir totes les Bebés xarol
condicions
de
la
higiene.
Van/
incluiraidia els delegats estrangers de les Fi- Per les seves bones qualitats i bon gust és mundialment vitrina hi Ita una exposiciii de vestits
rle
detall:
del
iabricant
i
en5
foren
res Internacionals que han vingut a la
,
coliocats
de bany marca "Gaviota
ARTICLES D'HIVERN
subministrals d ' una manera ampla i Alps
crutat de Barcelona per tal d'assistir a
acreditat. Tastar-lo és adoptar-lo
sobre inaniquins representara sem ores
prill_ferro ;is la ots : 15,18 idem (sola goma. rosits).
l'acte de clausura de la nostra Fira.
nens. Andidues vitrines adquireixen re- convincent.
P.Phfis - pant yt",
Demaneu-lo a Bars. Cafés, Colmados i Confiteries ileu per estar emmarcades artisticanient .a l'efecte. després de veure el film.
crepésala natura' (rosa. sandàlia)
havia, entre ells, els senyors Michel
Sohotilles
"panyo",
sola crepé sola natural (rosit sandalia)
Kola, secretad del Comité de la Fira Fährica i despatx: BARBARA, 35. -- Telèfon
anib molt crencert, real- fidel reproducciO de la fabricacisi.del
22511 i erillumeitades
paper - Smo k in g" , i de conéixer els
de Lió i conseller de Cornerç de l'Exla liellesa dels anides exposats.
mes petits detallo que gentilment ens
terr, Antoni Rudi, tresorer de la
Ustand asscnyalat ando els números
BARCELONA
C. de Tolosa; Léon Companvs, mein7 a So consisteix en una honica de- foren facilitas,', san/ adquirir el conbre de la C. de C.; Raymond ;' 2/Ionteil,
mostració artereoscópica de fotografies venciment que el referi t paper csb
claborat no solament anda matéries
eerretari: Pere F0/15, conseller munigreses a la platja, grups de banyistes i pures.
sine) tamhé en forma que
.
Aquestes
zipal de Tolosa, i Marcel Rogue, prede
vestits
"Gaviota
niodels
FIRA
DE BARCELONA
ofereix lea maximes garanties d'hisident de la Fira de Tolosa, els quals
fotograbes són preses de la rcalitat giene.
acompanyava el senyor David Ferrer.
amb discreció. i poden ésser vistes per
. L'esmentat paper es fabrica meapresident de la Fira de Barcelona. L'altothom. puix cine ro hi ha en elles des- nicament.
aiicA és, que la niià de Plovergonyiment per part dels figurins ni me no té contacte directament anil/
calde, senyor Carles Pi i Sunyer, els
dona la benvinguda en norn propi, de V A L per a obtenir el 50 per 100 de rebaixa a l'Stand "poses" eStudiades, sinA que sin vistes cap de les ser co operacions.
l'Ajuntament i de la ciutat, i després de
de les castres platges de han,- a les
Aquesta fábrica data de l'ano 17.2.
"ANIS FAUST", número 563
fer les presentacions, els expressä els
hores de 177PS condirrencia. D'aquesta evolucionant en el 1875 en sentit
es pot apreciar d'una mane- ascendent, arrihant aviat a la imporBarcos de fraternitat que hi ha entre
folografia
-r
DESTIL.LERIES ALTIMIRAS.
GRANOLLERS ra indubitable Easpecte dels vcstits tancia que encara conserva as nosles viles de Lió, Tolosa i Barcelona. Se"Gaviota" abans i després de mullar-sc. tres dies , en que ocupa un deis priguidament el senyor Pere Fons, conteel visitant adquireix el convenciment mera Bus en la fabricació dil paper
ner municipal de Tolosa, Ii trair.eté la
a
j
C
O S Ak.
perfecciA de qualitat.
salutació del senyor alcalde de la ciu- Els
de fumar.
que sofriu. Els que ansieu ésser Iliures. Els que teniu d'una
cont
els
vesles
mitges
"Eva
tat, el qual representava, i l'invita a
Dintre la qualitat veritabizment
Tant
Sitar la
tits "Gaviota' són especialitats fabri- insuperable que ha aconseguit la fala ciutat de Tolosa, la qual coa
set de justicia i de germanor humana
Lau molt agraida pel senyor alcalde.
carles per la iniportant casa Vilardell, brica de pape l- "Smoking", presenta
Assistiren a Facie els regidors senyors
pci qual motitt sollicitárem antecedents diferents tipus que abra:en tots els
gustos del fumador.
Cispert, Fumarola i Saltar. Seeuidament
que ens ioren amablement fac nlitats,
Cratamen t impressionats per l'amaels visitants foren acomeanvats a visiens pognérena empartar la impressiO
te per a la fahricaciA d'amissts arti- bilitat de la dita Casa i plenament
tar les principals sales de la Casa de
convencuts
que !ten vist una fabri•iles
s'empren
malicies
moziediments
la Ciutat,
Borrell., 208 (entre :1/4 1allorca i Provença)
— Ahir arribaren diversos represenque sr.,/ una positiva garantia per al cació nacional que honora la seva
CASA DE LA BIBLIA
Corts
Catalanes,
552
consumidor i que la inzInstria catalana Patria, feliciten/ la firma Miguel i
taras estrangers per tal de retre pleiteTeléton 32933 - BARCELONA
ha d'estar orgullosa que existeixin ma- Costas & Miguel. S. i donen/ per
sia a la nostra Fira, en honor dels
acaliaila la //ostra visita.
quals el Comité ha organitzat algunes
nufacture s con/ la que ens acuna.
festes intimes, ultra invitar-los al hanmiet de clausura que se celebrara a
rHotel Ritz amsest migdia. Entre els
BUTAQUES
visitants hi ha els senyors Miguel Kahn.
Representants exclualus per a Catalunya I Raleara
I PARA-SOLS
secretad de la Fira de Lió: Ramon
Monten, secretari de la Cambra de CoC. R. I. S. A.
per a Cafès i Balnearis
mere de Tolosa: Antoni Rouch , tres,.
Plapa de Catalunya, 21 , Pept. 400 - Telafon 18317
CASETES DE BANY per a platges
ter de la dita Cambra: Marcel Roguet,
Bombes de totes menes
Aquer1.1 motiu iii sil rica Iniernaeica.,1 de Banasto/1a, peessinta
fontil
president de la Fira de Tolosa
un palay ver.uneut notable. E,. trae la. a mes, irun tiiuducte nacional. La sera
CASA MIRANDA
Companys. membre de la Cambra
carreleristica uses r niarcaoie es t'exactitud del sea liso, pulx que belb linetu
o' rió de romprovar que es do lot 111111t In, IGIable. bornes, esta dIntre de !a
Banys Nous, /5 - Telèfon 23021.
Corriere tolosina, i Pere Fans i Lluis
.eva cal reacia
inexima brindar a l'abro ale lr,llhofli. puir que la cesa
COMPTE! Aquesta casa no fa
Desfians, consellers municipals de ToI. S. A. l'ha posat a la venda á inl pieu popu/ar.
cantonada.
esa.
FellelleIn la C. II. I. S. A. pel set t eneert zu oterlr a l'Inlellgent ptiblle de la
bostra chita! 1111 art Ice tan Interessant, .1.1 que esteta segurs Al
Deacompte del 5'30 als comprador,
— Ármela tarda es podrá visitar
ea un ololl de
Avinguda de Francesc Layret, 90
senda
II
proporcionara
Puna
I
negoels.
que presentin aqueas anunci
ser darrera vegada la Fira, com a ses:id de clausura Pr e veient arnh aquest
4.11111111nMalb
una concurrència extraordinaria.
L'Stand de la Biblia
d i sposat l'augment de serveis d'a/1El públic no dissimula la seca estoi,moihAs, tramvies i metropolità.
cal dir-ho, a honor del, forasters,
tranyea en trabar un stand conwlet
.itintarnent ha dispo s at t ue funcionin les
reservat per a l'exposició i venda dz
fonts del recline al acapte.
la
1 el mis estrany en aquests temps
de proselitisme politic i religiós es la
base neutral de la Casa de la Biblia,
q ue ultra les edicions erangeliv.es
de la Biblia (tense comentarisl. ven
al que les vol comprar les edicions
católica o israelita, car totes proceleixen deis mateixos originals.
Crida poderosament l'atenció el
considerar el nombre d'idiomes (més
ile 3Cil) en ela quals esté traduït el
llibre, i la taula de la seva en-enlació Inté; de ;o minora: d'exemplars
11111~111010911111111111111H11111111111111111111D
solament l'any passat),
1 Iffietilaf y I ie tneki

Pariament, 9 111
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INFORN[ACIO D'ESPANYA
Madrid perilla de quedar-

Corrupció de menors El Rano Exterior d'Espanya Hl ha presea per aprovar
Va a dime del fill de
Primo de Rivera

se sense pa de familia
E1

Govern Samper té moka pressa

a voler

resoiclre els conflietes socials
Madrid. 16.- Fine des p rée de les
aee de la marinada han estar reunits
des p atx del ministre de la Goverrada. previanient canee...a:e per
aeeter. una representarlo de Patrona
;lee:lees. lambe hi han assistit el anta.
secretar: del ministeri i un rep resentan: del d'Agricia.tura el governador
t ira. En acabar la reunió el sotssecretan 1 de Gavernacia ha rebut els
periodistes i e:s ha manifestat el serene:•
-El ministre. davant !a negaziva a
fe :Nac er ranamenat p a familiar. ha
cemmin a t els ratona a que cessin
el :a seva actitud. i els ha ordenar
cae continuin fabricant pa fina que
e: problema sigui ressolt. Ele Patralle
sorsit del deseara i no han fet
manifestadd. Tarnbe ha sortit e!
,::rector genera: de Seguretat. que ha
asslstie a una p an de la reunló.
atiab:a que el governador civil, sepan. Morata, ha conierenciat amb les
eetoritate de:s pobles de la provincia
s fi de tractar que no falti el pa faciliar a Madrid.

L'acorcl amb el proposat en l'arríele
29 del decret de Treball del :7 de novembee del 1931. es ja public que pel
ale d el J ura s Miar de Trebail i del sindicas de Metallúrgiees Siderargics i derivats, argerteria i orfebrería del Juras
Mixt de atateriel kaietric i Cientific
de alaarid es van adoptar en sessiS
celebrada els dies 3o i 3 1 de maig els
següents acorde:
Primer: Solicitar des Govern que en
un termini de tres ineeos corte a mi:enes
e'elaSor¡ i paei en % leer un estatut nacional de treball en la Siderúrgia, Metalhirgia i els seus derieate.
Segun: Que eeme perjudici d'aixa,
en ei nutria termina s'elaberin les bases de treta! l per a la Indústria Metallurgica, sotmesa a la jurisdieció
.;r.est Jurat.
Tercer: Que la jornada sigui de 44
hores settuanals durara els tres !netos
aludits.
Quart: Que el j or nal que e s pagui
si gui l'actual, o sigui el de 48 llores

Madrid, la. - Al rale u de la alasica ha retal detingut Jean Antoni San-

chez, de tS anys, estudiarla que es dedicava a largar proclames feixistes des
d'un dels pisos ahs al pati de butaques.
A VEURE SI A LA FI ES DECIDIRAN A DEMANAR EL SUPLICATORI A PRIMO DE RIVERA
Al Tritunol d'Urgència olla vist el
judiei aval centra, Marcial Villaverde.
detingut per la policía ale voltants ele
l'hotel de Primo de Rivera a Chamarlen de la Rosa, per haver-se-li trobat 1111
i'aquel amb cinc pistoles que, segons die
gue-li havia aturat un criat de Primo de Rivera percate el partes al C2r .
d'Alcalá Galiana. El processat ha-re
declara( que ignorava Cl contingut dé!
paquet. El senyar Primo ele Rivera he
acudit al judici com a testimoni i ha
confirmat aquest estrena diem eme
armes eren seco. 1:1 fiseal &manas,
don anys de preso, pecó ele vista de la
aezaaracie de Primo de Rivera, acorda
sUepeudre el judici por abrir una
coniplementaria.

es vol reorganitzar

afadrid, 16. - En la reunió celebrada pci Consell del Sane Exterior
d'Etspanya sicorda nomenar una comissió per estudiar la reorganització
del dit Banc. La ponencia namtnada
emetra informe tobte tot &lid que té
relació atnb la reforma de l'entitat,
preparada d'una fórmula financera
que serveixi per al sanejament del
batalle i reforma dels Estatuts. Han
estar nomenats membres de la ponencia els senyors Gambass, Cerrión. Medina, el representant de les Cambres
de Comerç, senyor 0/iva. I un con eeIler dele dos que té el Batee d'Espa aya.

LES PICABARALLES DELS
ARRENDAMENTS
RUSTICS

teZmanals.

UNA MALA JOGUINA PER A
UN NOI DE 15 ANYS
S'HA FIRMAT EL LAUDE DELS
Al carrer del Marques de R1SC3..:,
METALLÜRGICS
ELS OBRERS DE SEVILLA DECRETEN LA TORNADA AL
Madrid. nc. - El president del Con. en un Centre feixista es trabaven
TREBALL
sc:1 ha romas ai seu despatx treballant p restant servei de vigilancia interior,
diversos joves. entre els quals hi hav:a
16. - El comitè de vaga ha ans a dos quena de neu de la mt. El asilar Castillo. de 16 anys. Agites./
ea_leee: la tornada al trebeja La nor- senyor Samper a la dita hora ha rebut es trobava al
sup erior. Ele que
els periodistes, als q uals ha sil Q ue no eren a la p lantaDis
31 es completa.
baixa han sentit una
sabia si aquesta mateixa nit aniria a detonacia al pis supericr. Aleshorce
PL GOVERN S'APRESSA A VO- visitar el President de la República. per han trujal rapidament els companys i
,.ER RESOLDRE EL CONFLIC- tal de setmetee-li una petita signatura, han trobat Artur amb una bala a la
TE METAL.LÜRGIC
per be que supoea e a que no. De tote, baca amb sortida per un parietal.
Madrid, rae - Aqueet :nata després emanares - ha afeen -, el veuré en el L'han portar en tetar ageaMc a l•equ:p
dinar
que se celebrará a l'Ambaixada cmirúrgic. en ha mort. Sobre una cae . migdia. rambient era optimista a
Belgica.
ni ira sha troleat a cc revelver al quel
.1 Casa del Poble respecte a la so- nie
lla afegit el cap del Govern que la laltava urea càpsula. Se sumisa que
acia del conflicte metallúrgi). A les
¿:es de la tarda, el comité de vaga signatura es de Justicia, i no ta impor- l'arma se li lea disparat cuan l'examinava.
'entrevista amb el director de Tre- tancia. EL figura el nomenament
LI noi feixieta mort avui ha estat
II per tal de saber l'estat de la tra- President de la necia eegona de l'Auinda del reeurs presentar pels pa- diencia de Cádiz a favor del senyor identificat per un carnet de "Falange
Joan Garcia Murga, i el de president Española - que li ha estas trabar. S'a.front i resaluda recaiguda. El dicenTreball els ha dit que haurien de la secció segara de l'Audiencia de naineneva Arrue Castillo Fuentes. natu.77
i'erarealstar-ee amb el ministre. el Sevilla', a fer al- del senyor Eugeni Ei- ral de Caceres. de 16 anys d'edat. domieeal estâ autoritzat per a donar la zaguirre, i la promulgació de la llei ciliar a Madrid. El carnet era expend
referencia.
d'incoe/mata-a d a t e de magistrals i jure pel Comise ele Cáceres Els seus ceneE: comitè de yaga es propaeava en- ges quen aquests reeideixin vuit anys ?laye han rnanifeetat que encara que e'.
centre eslava clausurat. acudien a les
trevistar-se amb e/ ministre de la Go- en una mateixa població.
eernaria per demanar-li la llibertat
Alune quedaven exceptuats de les in- ciieinee, per 5i un cas elements contradetinguts
amb
motiu
d'aquesta
conmatibilitats
Madrid
i
Barcelona.
i
tas tractaven d'aesaltar-la. Creuen que
et:5
ara e'esten aquesta excepció A les pobla- el eme company va pujar al pis supelega.
ri o r per tal d'examinar l'arma, i en una
Derna ee celebrara una Aseemblea al eje de mé5 de etapa° habitante.
crema Pardiñae per tal de danar come- ' Aquesta Ilei - ha afeen el president distracció se Il dispara i el projectil el
a ale vsosui.stes de la solucia que doni del Consell - no ion un proSeete del toca.
El jutge s enyor Ildefans Releen ha
• govern al eonflicte metalúrgic. D'es- Govern, sine producte d'una proposició
jet una inspecció oculer al lloc on l-a
er favorabl e aquesta solució, ccm es- de llei.
teren ele elements directius de la vaga,
eetat
treleat Cl cadáver. i CIna incautas
toEls periodistes le han preguntas
rrlb 101a seguretat ei reprendrã el tre- bte el conflicte metallmirgic. i el se- d'una cápsula de bala. Sembla demosiall dilluns. Eis patrona han maniieetat nyor Sainper davant d'eles, ha cridat trat que el mort eetava encarregat de
eue ella esperen coreixer el fall del mi- aer teleion al alinieteri de Treball, vigilar el baleó. El proieetil és de riressre. Ignoren la paseció que adoptaran an Ii han contestas que el ministre fle. S'espera l'autaeeia per a determinar
e el falt foe favorable ale obrers.
hacia firmat el laude d'amrd amb exactament la trajecturta del projectil,
l'infarme de la Direcció General de ¡ tenint en. c a mate la pneiCiO en eme es
DEL
MINISTRE
DE
ESCRTT
UN
Treball. Es fixa la jornada de Mea trabava el cadáver, es preirà mes o
TREBALL
-rantquehisdrnca. menys determinar ei la mert ha ester
Ja han estar trarnesos es °beis roe- Ceguera a haver-se-li disparar l'arma o
aieeat Mixt professional de 5 i deSe. al centrara fou víctima duna agreorereal. metallarcia i derivats i de ma- responente ale presidenta dels Jurats sha. Quan s'ordena la clausura dele centau: electric i cientific envía a l'orza- Mixtos i al Butlleti de: Ministeri de tres feixistes, fern
clausurat el del carrer
publicacia.
eezsele, patronal i al comisa del sindi- Treball per 3. la seva
Preguntat tambe sobre de la vaga de Riscal an ha °corregid el fet. El
ca: rrietalúrgic "El Baluarte" la seMarques d'Alietdo es presenta i
de
campercle,
ha
dit
que
aquesta,
per
g.:es .. natificacia:
Vacar,' itera que en aquella finca tenia unes
"El director general de Treball em fortuna, eetava acabada i que
eficines particular'. Demana que no es
a.el Caneen de Ministres referent
dae amb nuera data el que segueix:
es
refereix
mes
acial
que clausureesin i assenvali les habitacions.
"El ministre d'alelen departament. lassumpte
que eren les que es deixaren
a
disposicions.
a
detall:
de
poca
imanta aquesta data em caraunica el se- portancia, aclarint les disposiciones
Precisarnnt en una d'aeuesses es
guer.,..: Examinare ele recursos interese- que es donaren i simplificant les or- en ha °corregid el jet.
eats pe: Sindicar patrona/ metalltirgic dres dele alinieteris.
Des del na de la clausura del
de Madrid i la Carrebra Espanyola
Despeé!. els periodistes li han for- centre s'exercia vigilancia pels calae.et enlata:1 contra acord adoestat rel
mular diverses preguntes en relecia mante i eren eeeereollades tales les
jures afixt el 30 de rnaig últim,
amb Catalunya, i el president sala percance que estaven a la casa. SeDavant riefornee ernae pel President
limitar
a dir que Facord del Cansen g one sembla, la policía ramal; tainhe
el
delegas
provincial
de
tel Jurat mixt,
de Ministres havia estat na donar la seva feina, i res he demuestra tant
Treball i dele serveis de legislació i cap arnpliació dels acords que sidep- eom que fes trabada larma dins l'hacofres de treball eraguest departament. tessin. no selantent daquest assump- hita r i ó,
a:aiaaa la subcorniesia de serveis
la Conüssió especial de reeur- te, sen d de tots.
DETENCIO D'UN CONFIDENT
-:1 Ceneell,
A MÁLAGA S'OBLIGA A ACCEPirEIXISTA
:st Minieteri ha tingui a bi. dis- TAR ELS OBRERS ACOMIADATS
Aquesta marinada, a la Porta del
- rue sigui desestimat el recurs de
Malaga. 16. - Continua la nermali- Sol, han estas detinguts Manuel Uquia i Que s'aPr oc i ¡'indicas del Ju,•
set a la població. En algtms llocs on rano i Valer Martin. Al primer li lean
ahir no bau adinis el personal, ae-ui he estas ocupades dues ristolee. Manuel
_e. a :5 de i nnY de 1934 . 7 del Treball. Oled; el pecas. estat achnes. El delegar provincial niel ha declarar que era feixista, i també
0:? Angel Villar.
Trep an ra manifestet que eubsisteixen ha dit que eetara afiliat al comuque haa d'éser resPec- nisme per tal d'obtenir confideneies.
Iseesweemempeoonelegtetee.se.'"eeaele'eerVA
satt

NOTO

LA VAGA DE CAMPEROLS
LA
Savagossa, 16. - El governador ha
manifestat als periodistes que considera
acabada la caga ce cemperale en aquee, ta provincia.
- En el rapid de Barcelona ha arribar una expedició de fills de vaguietee.
lambe ha arribat un autaamnibae ceaMOTOBOMBA duiut
nens que estigueren a Mataró. Dide Madrid arribará una altea exA BENZ1NA auns,
pedida, de nena.
ib. - Comuniquen de EsPER A REGS joCardova,
que a/ peal d'una finca del teme
de Còrdova denominada "Casilla de PaIdeal per a
lacio" ha estat trobat el cadàver del
propietari Agrícola Antoni Carrillo
regad ius.
menee. Un ceta extret del pou hom velé
Rendiment màxim que presente y a una ferida contusa al
tront ¡ enfonsaneent rl la volta enanaConsum reduit na ; hoirt observa une gran taca de tan&
co stat del Pala la qual co 5 a fa sujaePreu econòmic al
sar que es tracta dun erina lii ha diserias detinguts, pera ne es té cap
pata.
Salamanca. 16. - Al Doble de Vill a
mavor aparegué mort al sea domicili
UU.:. Martín Cacho, de 24 anee. Ilaurador, de bJna mide. Presenta una fe.
tina produida per arma ele upes, al cor.
El fet apareix voltat del mejor mistena

BLOCH

VAGA AL PORT DE CEUTA
Ceuta, 16. - Sisan declarat en vaga
els obren de les obres del port caen
a protesta per l'accmiadament d'un abrir
maquiniste. El delegas envernatiu ha de
elarat la vaga i Ilegal i ha cstat clausuras el local del Sindaar.
1•11311mommnNIMMIZZIMMIMMIMINO

>Uta CUIXART
laaltiaCalL 17 Al. 23 • BADALONA
ONDA SAMT PERE, 21 • BARCELONA

ELS MINAIRES trASTÜRIES
Oviedo. 16. - l..n grue ale minaires ha
disparat contra la farea pública, la qua l
ha repelit l'agressió No hi ha hagut
cap víctima.

Madrid, 16. - El seneor Alvarez
atendizinal, president de la COMieSió
parlamentaria d'Agricultura, ha estar
interrogat sobre l e s declar as:jemes que
fea altir el senyor Casanueva.
EI senyor Alvarez alendizabai ha
dit:
-No vull coneentar les declaracions
del SeilyOr 1...asanue c a. al'he limitar,
asmnln modu ele les paraules d'aqueet
senyor, a citar per a dimecres la Comissió perque aquesta digui si comp.
te o ne amb la eeva coniianea. La
Cornisa: a; ventilará la situada creada
per les paraules del senyor CaSanneva.
Al Parlament exposaré les raons de
la nieva actitud. A quest a Posiaia InnVe
i les paraules del senyor Casanueva na
prodiman consemlncies politiques. Estic
d'acord amb la neceestrat de proveir a
sena solucia transitada per sortir de
l'estancament en que eemem, en ordre des
contractes erarrendament. sense que aish
eignifiqui conformitat amb la propcsicio
del senyor Casanueva que encara ne ae
dictamen.
Si el dictamen no reflecteix
del Govern, jo formulare vot particular.
Simplifaent, el meu desig és que aquesla Snlittin transitenia per a aquest any
es diseuteixi amb tota urgencia.
També estimo d'absoluta nece5eitat
arroyar la nava llei sabre el recreo de
cata.
El ministre d'Agricultura. senyar Ciril del Río, ha indicar respecte a lee
mandeetacions del senyor Mendizabal,
qu e5tava cornpletarnent d'azud amb
amieet criteri, que era el que mantenia
el Careen a les Cerco en el:sesear-se el
prejecte de llei d'Arrendament ele finauee túetiques.

ACCIDENTS DE LA CIRCULACIO
San Sehassii. 16. - A la carretera
de Vergara a alai/zaga, an auto en el
qual viatjava el jesuita Eguilar i el
jóve vergares Pere Oraras ha topat
ande autocamia. El jesuita lea resultat
illes i el jove Otazus morro
Saragossa, 16. - El venedor de ce:ate Benet Sales, que pc,rtava la merzaderia en un carnet de ma, ha estat
atropellas per un autatnabil a l'Avinguda d'Hernán Cortés. Benet
sofert ferides de earacter graviseina
a conseqüentia de les citials ha mort
poc després dhaver ingre5sat a la
Casa de Socors.

el proteste d'arrendaments
CIÓ AMB ELS REGISTRES QUE ELS DE BARCELONA
rústica
I CADASTkES
Madrid, 16. - El senyor Azpeitia,
parlant sobre el projtcte de Ilei d'ara
rendaments de finques riaetiqUes, i
respecte a les diferenties que han
sorgit al si de la Comiesia en discutirse el prejeete, ha manifestat:
-El projecte és extensissim. i carn
Que entenent que is indiepeneable per
a la vida econamica i jurídica d'EsN a va, tenien demés la convicrió que
la discuesi6 al Perlament será sumament lenta i larga, la mejor part dels
membres de la Comisia ens hem rereunit. i alta acnrdat presentar Une
proposirie de Ilei amb 1111 sol article
que reculli la quintaessencia dAquest
projecte. D'aquesta proposició hem
estat ponems el senyor Casanueva i
jo. L'hein redactada i lea tetar arroyada pels nestres companys. i nene
presentada perque es discuteixi Mune.
diatament.
En sinteei. la part dispositiva d'aquesta proposició de leí conté el seguent: regulada del contracte a'arrandament de Mecates rústiqucs amb
aplicaciä general a tot el territori espanyol; renda justa, a tal efeete, per a
revisar el pactas, es concedeix un recurs davant el Jurat aliect; duració
mínima de l'arrendament, SiS anys,
prorrogables per vis mes a voluntat
de l'arrendatari. senee dret a prórroga,
quans el propietari recapti la finca per
conrear-la directament O en parceria;
regulació de l'extincle dele arrendameato i del.; desnonaments, regim de
millar assumpte.
Es condiciona tambi el contracte
de perrería i s'estahleixen unes series
de disposicions transitaries, a les quals
hauran de subardinar-ee, a l'acaba.
lucen de l'any agrícola actual, ele contraeres vigents o ja eaducate.
Queden derogadee les disposicione
que s'oposin al projecte. i d'una manera molt especial la llei de 27 de
julio! de )933.

REUNIÓ D'EXPORTADORS
Madrid, Id. - A la Cambra de
Comen; s lic celebras una assemNeri d'exporlacl o rs espanyols, 1 to
han assistil representacions deis
labricants de conserves de les
I1Filea rs. FfulPradi 15 Mercantil Catalana . Associació d'Exportadora
d'Olives Sevillanes, Foment de la
Inelnatria Sura-Tapera ele Pa In
rug el I, Agruparte) ele Conserves
de MUrria, comite Industrial C a
cular ele Beri . eli s na, Unid Sindi--l
n al de :Sevilla. Agruparl) de Conserves d'Alacant, Albacete i Mnrcia: Colliters de sal de San Fernando, Mancomunitat de FaFlricanl 5 de Teixil a de Barrelana;
Comerciante importadora i exportadora de Barcelona, Aseoriació (abricants de cor3erves de
Valencia, Agruparle) d'Exporta&d'O' dOlis ri . Oliva de )901tefs'il)lill,
Assoeiaci6 d'Exportadora d•Olis
d'Oliva de Sevilla, Málaga, Chrdova i Ja4n; Sindical d'Ensartadars d'Oli (l'Oliva d'Urgell i C.ainp
de Tarragona, Sindical d'Exporladors de Emites seques, UniA
de Fabricante de Conserves (le
Galicia. Grerni d'Exportadora de
pebrot mòlt de Mnrcia. Federació Nacional de Criadors i Exportadora de Vins i ("mnfederació
Nacional de Fabrirants Exportadors.
Sisan adoptat importante conclusions referssa al deshincaMent dele crt•dits amb VArgentina, des de febrer fins a novem5
bre de 1933; credits nascuts d'operacions d'importacions realit.
zades amh premi; Conveni rnroPrcial amb l'Argentina; Convesci amh ltlrstgstfli. i intervenció
en la política comercial espanola.
v
" Els repreeenfants ele lea entitala exportadores d'olla d'oliva.
acompanyal s pel thputat senyor
Pan, han estat aquesta tarda al
CongrAs i han visitat el
tivni del Consell i el minietre
Finalices. N'han tret mölt. hctngt
impressione.

TRS MORTS EN ACCIDENT
D'AUTO
Os ieao. t6 - Urs auto que anava a
Villaviciosa amb elements d'Aceiä Católica per assietir a l'aesemblea q ue Olavía de celebrar al dit poble, ha bolcat,
i lian resultar martes Dolors. Ramona
Teresa afuslera, i ferida graviseirna Merce afuslera.

LA FUTURA LEGISLACIÓ ES REG1DORS DE MALAGA
INMOBILIARIA EN RELA- REBEN MILLORS TRACTES

IMPONENT TEMPORAL
D'AIGUA 1 PEDRA

Madrid, 16. - El ministre de
Justicia ha dirigit al president
del Cornil() juridic ascensor una
ordre ministerial sobre els Registres de la Propietat. el Cadastre parmellcr i Registres Fiscals.
Disposa cure es coneeral
perit d'estructura i text de la
1.Iei hipoteciiria vigent. aceeptant
les moditicacions tecniques d'indiscutible interés que puguin
esser recollides den Codis Ci n iis
alemany i bufo o dels respectius
reglamenta immobiliaris.
Han d'esser objecie de preferent atenció els &eta transitorio
per a obtenir en breu termini la
matrieulació o inseripció de toles les propielats immobles que
han d'ingressar en el Registre 1
quedar solmesOs al dret privat.
La implantació Iota! nie lic 1111
s'ajustará. al principi que sol,
pot constituir-se, morlifnmr-se.
Iransformar-se o extingir-se en
drets reals sobte irnrnobles per
artes o negocie juridies mitjannnt la substituciA en els n1.15.5
corresponents. Els principia hipotecaris s'harmonitzaran amb
PI s fonaments del dret social i
agrari i amb les bases econòmiqu e s de l'explolaciö de la farra
¡ utilització dele sena productes.
Hatiran de quedar posades
lee filas per a assezurar en
l'esdevenidor la funci6 dels Registres de la Propietat. Caclaslre
parcellari 1 Registres Fiscals.

LA DETENCIÓ DE
"LA PASIONARIA"
Madrid. 16.-El Coteitis Nacional
de dones contra la guerra i e: feixistne. ha trames una nota a la preistsu protestant contra la detenció
la batalladora orooarrand:sta - La Pa
- . Invita les dones a que de--sionar
manin la seva :inmediata l'aberrea

L'ESQUADRA ESPANYOLA
A ALACANT
Macana 16. - Senehla que durara
les feetes de Sant Joan rernandri al
Poet una part de l'esquadra espanyola.
Se cee'zraran fest:vals nàutics.

U
N LLIBRE
E
QUE
HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA

LA REFORMA AGRARIA

El programa parlamentar i
per a dimarts
Madrid ff5, - Acabada la ee,a..
5i ,A , el senyor Alba ha dit als

periodisles:
_ p rograma per a (limarla:
En primer lloc, el pressupost
d'Agricultura. Despres cantinuara la di.setissid sobre el dictamen de julges municipals. Hi ha
nett prajecle de Marina sobre
rearganitzacions sanitaries, el
qua) nn (Ter que topi ami) gaires difitultats.
Després es tractaran els altres
assumptes que figuren a l'erdre
d e l dia.
-‹*,Es discutirá la proposicid
do Renovada Espanyola
-No; creec que aquesta proposicid es discutirá dimecres.
Slan incorporen a l'oree del
dia els seertients diclaniens:
De la Comissió de Treball. SAbre als projeele de Ilei relatin
a les exacricins d'al-birria en els
aprofitaments temporals a les
zones marítimo-terrestres; dicd'Agrleullanient de la
letra sobre el projecte de Ilei
regulant els arrenclaments
finques: defensa croma proposicid de l'el del senyor
aclarint alguna preceptes al ele
la Ilei d'Arrendarnenls de finques
rústiepies.

UN CONFLICTE ENTRE EL
MUNICIP1 1 EL GOVERNADOR DE HUELVA
Huelva. 16. - En la seseara de
laajuntament un regidor radical lit
proposat que la corperacin visiti el
nou governador civil coste es te per
coetum lan altre regidor eotialista ha
rnanifestat que era contrari a la idea,
i que en tot Cas el visitessin els seus
correligionaris, perb no la corporació.
L'alcalde accidental, de filiaci6 federal, ha manifestar que tambi era
contrari a la vieita ja otee el Rever.
naden no savia camunicet a l'Atuntarnent la seva Presa de Poseeesió.
El governador. Parlant 31111) els periodisteç. s'lla mastrat eetrancat del
manifestat Der l'alealde. i ha rnoetret
une comunicació firmada per
en la (niel agraia la que li hevia trames el governador, oferint-se en el
seu cartee el dia tIc la presa de pes5ee5i6.

Madrid . 16. - SIma reunit la
acordat ei pla d'aplicad() de la
finca Cartania 1 "Cor11.10 del Ratón • , de la provincia de Málaga.
i d ' 911l5 extensi6 de 514 Ileet:1re.., s, que foren pr nmietm de la
Jaquease de Abrantes, i cha
acordat la eeseta d'aquesta finca
a all) arrendataris.
Així mateix ha arordat l'apliprovincia de Cáceles posseïa
coció de la finca devesa de Mirabel, de 2.126 hectilrees. que a la
provincia de Cáceres possem
l'ex-marqul, s de Mirabel, i s'ha
acordat assentar :327 aparellers.
Igualment s'ha aeorclat que 13
Es l'obra cobdal i definitivo del
finca "Corlim del Ceque", propietat de Eex-ramte da Toreno,
gran filòleg català, er Mestre
a la proviniia da Salamanca. siPompeu Fabra, en la qual ha
gui explotada per 16 arrendatatreballat més de vint °ny,
ria.
Un volum de 1750 page.
aaha aceeptat l'oferiment vontfIcament relligat Pessetes 63
Inntari
10a1 (anegues de terra
al comptat; a terminis d•
de la finca 3tudela. elel terme
~ar tes 1 0 a l mes, Pessates 75.
Santa Cruz de Mudela, provincia
de Ciudad Real, fet per la sera
Si desitja adquirir aquesta obra.
propietaria. ('onceelint-se a la
fans i remeti'ns el següent cupos
Societat filias de Treballaders
la Terra.
aprovat el pla d'apliermies
de la finca Nao-aperas, de VillaUrea
nueva dal Frena (Badaj o f\ . que
Leca 'Ose
es conceeleix a 27 carnnerola en
delo,* rebro .1 'Necio:m*1d General dele
assentament. Aquesta finca era
Iltagua Cerelana g peemek 1°.,70"Zil
propielat nie lx-comte de More.
Igualment s'ha acordar destinar la finca Monte Enriar de ViLLIBRERIA CATALONIA
l'alba. del terme dc Villalba
Rondo de Sant Per•,
1 ,, A Barros (Badajaz), d'una exteneita de 919 heeterees al aseentement de 24 camperols. Aquesla finca pertanyia a l'ex-ditc
Modinaceli.
Totes les notes prendes
S'hn aprovat el pla d'oplicaei0
de la finca Hermillas Altea . del han d'ésser trameses en
lernee de la provincia de Bada- lataIà i abans de les nou
.Mr., que pertanyia a l'ex- dur de del vespre, a la Redacció:
Amenara Alta, deatinant-la P ro
-isonalmets19brequ Corts Catalanes, 589, 1 .61
Les d'es port. a Rarbarä. 11
en l'actualitat la conreen.

LES TROBAREU
A

TOT ARREU

les Octetos Artiech
•rrivon a tela els

DOS NENS OFEGATS
Osca, 16. - Al poble de Lainerce.
luan es banyaven en una basca els
nens Jame Mur, de 13 anys. i Pere
Demec, de 14, han more afegate.

RECURS CONTRA UNA

Seria, r 6. - Ha descarregat una imSENTENCIA
ponent tempestat d'aigua i pedes. Ha
causat grans denys als camps de la pro\ hiela. Les phdues es calculen en uns
Madrid, 16. - Dillims ea verificara
tres milions de pessetes.
a l'Audiencia la vista MI nal lg 1 Unir'
Issemoessmo.
inigt pel senyor Ossoris j Gallardo cer
Ira la sentència de Tribunal d'Urgencia de Madrid, incoada en 14 persona de
la prafessora senyoreta Fil Inela, coadeninada a un anY de P r esG Per Portan
una bandera Cr una manifestada comunista el primer de maig, dissolt, wielenlantent per la policía.
La vista ha despertat interis„

inallafrOZU'ais

Málaga. tb.-En la sessi6 celebrada per l'Ajuntament la minorla
socialista ha plantejat el fet que continuava detingut el regidor comunista
senyor Rodríguez i s'ha acordat gestionar la seva Ilibertat. L'alcalsle. ea:71olint l'acord de la Correncia meracine/ ha visual el governador i aquest
ha posat en lilbertat el regidor detingut.

,oblea i llog•rett.
Me distribuidos utilitafine teta mane de
mirillaa de manamos i
ende mandona propia
lea tram peo de. de
les sondee mío luxoara. • lea mis maleases. liabores•u la
Maria Aroach, deli•
eiesanent 'arredro;
la Chiqwilin, allneent
d• gr•n toreo; l •
Ceseethu, que como
ama he« de Calan,
lase •nquirdela. variases dele Aportiss
N•hl I N.o.

LA PUBLICITAT

LES COMARQUES CATALANES
LLEIDA
Reunila de militara :: La Volta a

Catalunya
Els contractes de conreu :: Autobús incendiat
Altres
noves
Lleida, 16. — Aquest mati salan
reunit els cajas i oficials del regiment
número 25 de la guarnicie d'aquesta
cimas, per tal de continuar, diu una
nota oficiosa publicada a la precisa,
l'estudi d'un terna collectitt.
— Denla a la nit donará el sea
aiumeiat coticen a Tàrrega l'Orquestra Eilharmenica de Lle'da.
— Per tal de rebre els corredors
que pretina part a la Volta Ciclista a
Catalunya es construeix una tribuna
al passeig de Boter, on estará installada la nieta.

— La Comissió Arbitral, en la sera reunió d'arui, ha estudiat diversos
conflictes de contractes de conreu
existente als pobles de Mollerussa. Al Incoar, Vilanova d'Alpicat i Castellnou de Seana.
— Demà donará una festa
ció a TOrrega el pilot Ileidata Ramos/
Arquer.
— Ha estat aprovat pel Ministeri
d'Obres Pribliques el projecte de reforma de la carretera de Sort a Berga.
— Per la Comissaria de la Generalitat han estas aprovats els pressupostos municipals d'Osó de Lao
Vallbona de les Monges.
— Aquest mati, a la plaça de l'Eatacia, de Bellpuig, en proveir-se
gasolina l'auto de servei públic de
Barhens a Lleida, sembla que algn.
involuntaria/arel/t. ha tirat litt Ilumi
necee, que ha calat fas al cotxe. Ha
pogut isser sufocat i s'ha evitat que
es propagues al dipòsit.
Han resultats alguns viatgers amb
cremades i el cotxe amb desperfectes. — C.

GIRONA
Atletisme i Natació Concert :: Talla
abuisva d'arbres
incendi
Fets i
noves diverses
Girona, 16. — Duma, diumenge,
Secció d'Atletisme del Grup Ex‘ursi,
nista i Espornu Gironi es trasiladará a
• erpInyä, per tal de celearar-hi un :estival atlerie amé un equip d aquella
giutat.
— Derra, a Ripoll, tindrà Roe la sisena assemblea general de la Lliga Sardanista de Cataluny a.
— Dema, a les deu del mati, ai
denominat la Gorga d'En Bru, sota ei
control d'un entrenador, la Secció de
1Xatació del Club Atices Units donara
principi als seus entrenaments.
— El dilluns vinent, al saló d'acte3
del Casino Gironi, tindrà lloc, a les deu
de la nit, una interessant vetllada musical, en la qual prendran part els alum.
nes de l'Academia Civil.
— Per talla abusiva d'arbres ha esta: denunciat el propietari del terme
municipal de Pals Josep Torres.
— En el mercat d'avui han entrat
5:9 cape de bestiar bovi, i s'han recate tut, en comcepte d'arbitris municipals,
214 re,Setti.
— Es esperat arnb interés el partit
que jugaran demä el Girona i el Palafrugell a Vista Alegre.
— Anit es declaré un incendi en una
fleza del carrer de Paaaments, d'aquesta capital, pi onierat o'Esteve Messeguer
els trehalls d'extinció duraren tres hores, i hom calcilla les pérdues en t u tee
mil pessetes.
Collaboraren en l'extinció del foc els
bombers i forces de Seguretat.
No ncorregueren desprácies personals
— Avui ha aparegut a Olor el geribdic setmanal "Esquerra". ornan del
partit del dit nom en aquella comarca.
El dia 21 apareixerà en aquesta capital el setmanari "Lealtad", portantven del partit tradicionalista.
— Antònia Arias ha denunciat a
la Policia la desaparició de la nena, de
dotze anve, Milagro; Dominguez, que
sorti del domicili patern el dia la, senee haver-hi tornat. — C.

TORTOSA
Nous caporals del Sometent :: ExNou grup espedient desestimar
L'adhesió del
colar a Roquetes
Municipi al Govern català :: Notician
Tortosa, 16. — Han pres possessoi
dels seus can-e:e els caporaLs del Sometent nomenats darrerament.
— Ha quedat desestimas l'expe..
dient seguit contra el guardia urbi
Robert Ramos per una denúncia fea
pel diari "Corren de Tortosa". No
Cha trobat cap càrrec contra el denunciat.
— Demä tindr à bloc a Roquetes
la inaugurada') del Grup Escolar "M arcelli Domingo - . Iii assistirà el conseller de Cultura de la Generalitat,
senyor Gassol, i el comiscad d'Ordre
Públic.
— Denla, a les once del mata celebrará sessió extraordinaria l'Ajuntament per tal d'acordar la sena adhesia
al Govern de la Generalitat,
— E n el tórnel a de futbol de "Vida
Tortosina" prendran part densa els
següents equips, al camp del primer:
Perella-Bitem; Xerta-Rapitenca; Aldover - Dertusa; Santa Bárbara - Repiten. — C.

SANT CELONI
Conflicte
I./n cama d'esperts
Excursió
soluciGnat
A causa de l e s obres de la doble
via. salat quedará inutilitzat e) canto
de joc del F. C. Sant Celoni.
Sembla. pera, que la Directiva del
club ja sala preocupas sIe l'adquisicia
d'un nou camp, dins el qual, degut a
les senes grans dimensions. podria
enrabie -se alguns altres esports.
— Ha quedat solucionat el meflirte que existia entre la direcció
de "Productes Sita, S. A.", i els
treballadors de la sena fábrica.
La subirle
decantat a lavar
dels obrera.
— La penya "Pedra Gentil" realitza la seva excursia, setmanal. Consisti en una sortida al tuna de afronte
i les Acudes,
— El dirnecres passat, dia 13, ets
paletes celebraren la seva festa. Se
celebraren Unirles festes a l'Arenen
Republicà i al Casal Català Republica,

TARRAGONA
Identificació d'un mort
Suicidi
Nou jutge municipal :: El campió
mundial d'escacs
Concert
Naves
diverses
Tarragona, 16. — Cridat pel Presifiera de la Generalitat, avui cha traslladat a Barcelona el comiscan i d*Ordre Pelare, senyor Pujol i Font.
— La guardia civil d'Alcover, terme de Morell, ha sorprés nut desconegut, i l'ha detingut. En esscr escore°.
Ilat, ha donat un salt, i ha fusil, sense
escoltar les veas d'alto que li ha donat
la guardia civil, que ha engegat onze
trets, sense ferir-lu.
Posteriorment s'Ira pogut esbrinar que
aquest subjecte és el que fou trobat ahir
a la via propera a Reus, completan/era
destroças.
— Aliir fou trobat mart, penjat en
un arbre de la finca propera a l'estarle
de Classifi.ació. rancia. Casimir de la
Salut. de 27 anys d'edat. Segens ene
han manifestat, l'anca clina ahir amb
tranquillitat, sense que la seva filla notes res d'anormal.
— Avui ha Pres 1` n ; VISSbn
set:
càrrec eh tui Mtee monitiral, advocat
senyor Manuel Miro; i Esplugues.
— Denla arribara a Tarra gona el
campie mundial descase, Lilliiental.
.Amb aquest niotin, a l 'Arenen de Tarragona se celebraran, denté a la tarda.
una serie de simultánies. en les quals
prendra part l'esmentat carnpi,5.
— Demá, als terrenys veranees del
harr de Tetuan, quedará installat un
nodrit gnu, de Red-Scouts de Catallinya, els quals, durant la tanta, , ealitzata/1 diversos
-- El Jura, Mixt al .1 Ron de l'Alimentació ha gres l'acord, respecte a
las teste s de la preme-a setman g , que
n-• an tin gui obert d'aahts i dientenSe r d e les vnit fine a la tira.
— Ele alumnes de la Delegaci 5 tarragonina del Conservatori del Liceu de
Barcelona el sliinecres vinent celebraran
cl set/ concert anuat el oual tindra Iler
al teatre Metronel. d'onze a una.
— Han visitat avui anuncia ciutat
les escobes nacionals de Catasen de Terrama. integrades per Ro recelare dele
dos seres.
Movirtient del port. — Vaixell5 entrate: "Stn aliailel". de Barcelona.
Sartits: "San Mi guel". rap a Oslo:
"T.a Guardia". cap a Sehe, 1 "Carda,
cap a Hamburg. — C.

.

SALLENT
Aesemblea
Orfeó
Els minaires
El nostre equip de natacirá va em-rotar a Terrassa a un gol en el water-polo, i queda ben situat en les
curses
— El nostre Orfeó. que s'acaba
d'apuntar un assenyalat exit en la
fe s ta dc germanor dci passat diumenae en el cortares celebras al Palau
la Música Catalana. que ella ressenrat la per una ploma conipetent en
acuestes planès, va diumenge a Sant
Virenc, on donsra un escallit ronrert al Centre Renublica. Sera, sens
dula te, tui altre xit.
— S'Ira celebrat //na atea aseen,
hlea fabril. S'Ira acordat :er gestions
per ta! de cercar r 'na rráprla =Aleje
al creu ennflicte. 11 eren oresents el
delega* del Treball i el baffle.
— Ele minaires de Potasses Iberia-mes han fet circular uns fulls excitant a la va ga i dernanant solidaritat
abs obrer; del ram fabril.
Natació

fabril :-:

OLOT
Inaugurar:16 de la Caixa d'Estalvis dc
la Generalitat :: El cas d'un conseller
Altres noves
Ha tingut Use la inauguració de la
Sucursal de la Caixa d'Estalvis de ia
Generalitat, installada al passeig d'En
Blai. Assistiren a lacte diverses persanalitats, entre les quals cal assenyalar
el cornissari senyor Puig Pujades, els
consellers de la Caixa senyors Serra i
Moret, Irla, Tallada, Estapeh i doctor
Soler ¡ Pla; alai matera hi assisttran
rep resentacioas de l'Ajuntament, de la
Banca local i de la premsa; el capita
de la Guard;a civil, el director i sotodirector de la Caixa i el gerent de la
sucursal, senyor Tarrús; el senyor Liuda Vidan, director de la Caixa .Municipal d'Estalvis de Vigo. Hom nota
també la p resencia dels senyors Arman
Dos i Xavier Casademunt, diputats
Parlament català.
Inaugurada que fou la sucursal anule
un parlament del senyor Serra i Moret,
contestat per l'alcalde senyor Casabe,
ion servit un banquet a Font aloixina
a honor dels assistentS.
En virtut de sentencia dicta da Par
la Sala primera del Civil de l'Audiencia territorial de Catalunya, ha (medra
declarat compatible el senyor Ramón
Cahn per als rarrers de conseller
l'Ajuntarnem i dc professor de l'Escola
de Belles Arts. No obstant, les mina.
nies que amh anterioritat l'havien declaras incompatible per raons d'ética,
tota segada que la seva catedra era remunerada, reiteraren e! seu criteri expneat llavors, i que no podien sar t apesi a la sentencia , la qual, naturalment, havien d'acatar. El senyor Calin
defensa la seva posició d'una matrra
grasa, defugint tot dialec siesceptibie a
provocar repliques contundents de les
Ares minories.
— L'Ajuntament ha designas una Co
missió integrada pels senyors Ramal/
Moret, Raman Pujolar, Joan Auhert,
Joaquim Danés, Miquel Lloses ¡ Cariar
Agustí per a recopil ir lee dades que
slauran (l'aportar p
er a la forma,-.:ú
del Patrimoni Artistic de Catalunya

el pla d'urbanització dv la la Regió,
— El secretari de l'Ajuntameat, se tupan Carmel Sanz ¡ Sainz, ha estas
nomenat vocal del Jurat d'Exaccions
Locals, constituit a Girona. Per aquest
motiu ha estat molt felicitas.
— El semor Miguel Vilardell ha
aconseguit un brillant exit en la seva
exposició de fotogratics a l'Associació
Cultural "Eis Intims", de Girona, que
forrnen un artistic repurtatge de l'aplez
realitzat per diversas entitats excursioInstes de les comarques gironines al
santuari del Coll.
— Amb intervenció de l'alcalde senyor
Casabe, ha estat resolta la vaga de fusters ¡ ebenistes que fa puc slaria planteja. Els operaris han aconseguit un
atsnient de jornal i restabliment de la
setmana anglesa.
— El comissari dOnaire Públic
Girona, senyor Pruners, ha condonat la
multa de 500 pessetes que havia MI . .rosal ale flequers durant el darrer conflete.
— El Tribunal d'Urgencia de Girona
ha condenina t a \Tragar del Caso a nutre mesos de pensó per tinença allana
d'armes i quinze dies mis per haver
prralut lesione.
— El dissairte vinent apareixerá un
non setrnanari portantveu de la Concentracie d'Esquerra Republicana däquesta ciutat, que sembla que portara
raarantisd.. tuou aad

L'HOSPITALET
Sessió memorable :: La Lliga s'absenta del Saló de sessions
L' Ho spitalet, 15. — Amb algun retard es dona cornear; al ple extraordinari convocas a les set del vespre. Es Ilegeix el pressupost extraordicer,, que
parta el ',Muero dos d'aqt.est any, per
a la construcció del pcmt qlre ha d'Inriles barriades de Col19.1;12 i S.inta Enlália, sobre la via dels F. '2. Id 5. A,
altres millores, que asdenderxen so:ala:eta a 174 mil pessetus S'amaula un
liara debut, en el qual intervenen els
consellers senyars Olivsres Prats i Cliveres Norta i Pone, per la initiorta de
Lliga Catalana; e l caaseller regidor
Finances, El-cm:ese är rin g :oler: el eap
de la majoria, Daniel Audi, i
Els elements de l'oposicie defugen d'en:orar l'assumpte dintre el terreny politic que té el fans de la miestió, i el
senyor Frontera ataca enèrgicament l'esmentada minada, i nosa de relleu ele
motMs que indueixen la rnim , ria de anea Catalana a irr l'oposició, que no san
alineo que la defensa deis interessos
particulars dune guante en perjudici cte.
;roble. Es pausa a votació nominal, i
queda aprovat el pressupost extraordinari Cementas per quinze vots a favor
per set en contra.
Queden aprovades tumbe les ordenances que han de regular els ingressos
del pressupost.
Su suspen la sesea') per cinc minuts,
per tal de cornencar el ale número dos.
()neda oberta novament la sessia, i el
secretad llegeix la proposizió signada
per tota la majoria consistorial, en la
qual es fa palesa dernostraciú d'adbesió
a: Govern de la Generalitat de Catalunya. Durant la lectura hom ha pogut
notar certa emoció tant en els comeIlers com en el públic. Acabada de liegir, el conseller senyor Oliveres,
Higa Catalana, demana se li aclareixi
un parágraf en el qual s'alludeixen els
malo catalans i falsos autonomistes. El
cap de la majoria, senyor Daniel Audi.
p re g a a la Presidencia que li permeti
d'adreçar dues paraules al senyor Übtnenes, i amb la sera venia, li din que
im convindria esvair ele confusioniernes
politice de la minoria amb una declaració explícita ale llar filiació.
El senyor Oliveres deixa entendre
que pertanyen, d g fet, dintre els rengles
politics de Lliga Catalana. Agracia el
eenvor Audi la declaració, i li pregunta
si estan d'acord amla la conducta oh,errada pele diriecnts del parta amb l'asen/upe de la Ilei ele Centrartes ale Conreu, i el senyor Oliveres li contesta que
sí.
El empor Audi manifesta, dones, que
ei paràgraf del qual hacia dernanat arlariment es refereix precisament a aquells
incliviclus de Higa Catalana per la seva
acniació antipatriatica.
Ana) aquesta declarada — diu el seluyan Oliveres — ensalmes no pedem
garlar de la proposició presentada,
ens retirem. (En el públic hi ha gran
sensació. ¡ es pet sentir algun xiulet.)
La campaneta del President es imponent
rer a restablir el silenci del pablic ayablat, El doctor Martí Erre& conseller
de Solitat, &ola un fort crit de: "N'isra
Catalunva!", que es corejat pcI públic
consellers arrb entusiasme. Ele Innrnents són d'un entusiasme indescriptible. Parlen els senyors Orrials, en non,
del Partit Federal. i diu que elle estan
aispneats a tot per la causa catalana:
Madi Feces!, pel Partit Nacinnalista
Reauhlisa, que representa, e'arlherraa
tatnha, anda paraules emorinradee. al
Govern Catalä. El senyor Atril lamrnta
el fet que s'hagin absentat els censeilers tle la Lliga, la qua l co s a li priva
de fcr-los explicar el concepte que tenen elle de Eautonomia, ben eliferent,
pel cine es y eti, del que sustenta
eprerra Republicana. El senyor Ferrer
Vic, anclo frases veritahlement impressionants, demana eme la Lliea sicni declarada traidora de la Patria. El senyar Fontera fa un patriòtic discurs,
cen s urant l'actitud por digna dele consellers de la Higa, que han abandenat els
seus lloro per manca de valor per a
discutir i defen s ar liuur actuacir',.
S'aixeca la sessió enneg de gran entur r iasme. Ha estat una de les triti S brillante que el Consistori ha viscut.

Diumenge, 17 do juny 'de 1934
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MATARO
Sessió de la Comissió de Govern
Esportives

Sortida de colònies

«colara.
• Matara, 16. — Ha celebrat sessin
la Comissin de Govern de l'Ajuntament per a tractar del recurs presentat
per diversos sastres contra Eadjudicacie d'uniformes p er a la guardia
municipal a favor de la Cooperativa
d'Obren Sastres. Ha informas a favor de la Coop erativa el consellerregidor de Cultura, senyor Puig;
el secretanl també Ita emes el sen
infarme. Per unanimitat cita acordat
ratificar Eacord d'adiuditacia a la
Cooperativa d'Obrers Sastres ¡ retara
jar ele recursos presentats.
— Denla romenea el campionat
water-polo. En aquest primer partit
del torneig serà opacar a recluir, del
Centre de Natació el de l'Escela
Traban dc Barcelona , del qua! es
tenen les minore referencies.
— Per una circular rebuda de la
Federaci6 ha estas suenas el partit
de ficho! 1-me d'aquesta cintat
liarla de jugar denla amh el Sant
Andreu al canin el'aene s t últim club.
— Aquesta tarda, amb el correr/ de
dos n i nort s de tres, ha sertit cap a
Hostairic la p rimera tanda de les
c o limies e,rrelar,. Ha acompanyat l'experlicir5 el resellen de C ultura. senyor Pniz. Han acudit a re5raciA a
a r run'a ,lar es infant
serven
CruiY^•,I.
Abril.

BADALONA

Exposicions
Inaugurada d'activa
tats :: De l'Associació de la Premsa
Concerts
Solidaritat catalanista
Badalona, 1ti. — din 17
a les dulce del niati, l'artista bu.
aalonf Itainon al a rras inaugura
rit al Cabilli) Badaluna una interesaapt ex p osiciú, que dura:
l'iris al dia 30, d eles seres obres
eldre les quals
de; i plomes.
— L'artista Alexandre Cata
dunels ta exposades a l'Avaro
Iliatúrie de la Cinlal de liarceluna — Casa . Ardiaca — 72
obres
propicia t ele cunea:alta eulleccionistee de la Barcelona artisticomiau/mentid, i eu en eanjunt
lonnen un interessatilfssini ducal/twist ale la Barcelona N'ella que
en part ja no existeix i de la
lendeix a desaparaixer.
— Els Motea del Teutre,
recen( constituelaa ta ;don/ajada
la a irear inauguració per a! das 2.,.
a les deu (le la venia, al Teatri.
Zorrilla. ainb tina obra alteressantissida que opartunatneut
anunciaren:.
—
El da/id: res vinent, a les
deu (le la ml, liujuttb lloc al Tea.
tre Zurr illa la representad° de
' Samuel'', de J. Navarro f Casta,
bella, per 11 companyia d'Etirit

Capells

"Schlaparelli" presenta capells en- pell:na en palla negra ornada amb
cara mes sorprenents quant a la for faille negra ¡ rosa.
no-ma.Lfntsidelorm
"Le 3Ionnier" obté un rernarcable
Infinitament variase, els capells es molla. Abunden les formes p:anes esas ami) una creació original: un ped'aire eclesiaste.
tit cape!l de panamá pla i d'ales /meaquesta temporada són exponent
Els capells de 'Molyneux baten el ses, adornat amb faille negra. Premaxima fantasia. Hi ha capelle de
totes dimensions i de totes formes. racord de superficie. Són com gratis senta samba moltes capellines planes
Capells ornats amb sobrietat exces- plato, sease apenes copa. Es decan- amb grane ales. .algunes són de crep
siva i ea/selle recarregats. Hl ha, ul- ten molt cap endavant i ombregen georgette finar-trust treballades
"Gaby Mono" presenta bonics ca.
tra les formes que hem vist sempre, vastanient el rostre. Presenta Molyneux algunes formes carrades que es- pelle petits en teles de seda. Remarcapen; carrats.
carien
forea.
quen/
una bonica forma en blau ciar,
Les grane cases de costura presenten una nodrida collecció de modele
Entre els capellers, destaca Jane realçada amb un llaç blau mari. Son
coas a complernent de Ilurs creacions. Blanchot amb models plens de gra- tumbé mclt belles en aquesta colletSón aquests els capullo més artifi- cia. Ja és un ingenu canotier petit, ció les capellines en gros "pallan.
ciosos, els que soler/ singularitzar en palla natural vorejat amb gros soll" ornades amb flors. Com a ora
més la silueta que completen. Cal grain mari que també orna la copa. ginalitat cal citar samba uns "canoremarcar en aquest aspecte ele ca- _la una suggestiva combinació de tiers" de palla blanca, vorejada la
pells de "chanel". San tapes florides -ninfche" i canotier que constitueix copa arnb cinvell de pell de daba
que es decanten sobre l'uta Alguna ulm veritable encert. També eón noni- amb sivella de metall.
En resum, són moltes les belles
san exclusivament executats amb brosos en aquesta collecció els ritoVioletes, per exemple. Altres dels de bretons i capellines que aques- formes que cene ofereixen dintre tensan de tulles verdes o argemadee. ta temporada ocupen el lloc de "ve- dancies ben distintes. Tan belles i tan
Com a rnajor excentricitat, de ca- dettes .. . -A remarcar un bretó en variades que hom sent més la temptapells en forma d'au, amb plornatges "paillassen - negre i cinta de iaille ció d'acumular roodels que de triar-re.
negra, ben original, i una poatica cavistosos.
V. D.

Lluelles. De unes a Inds. actuaran en aque.sla velllada, organitzad a Per l'Assaciació de la Pi-en/Sil, la concertista i actrin cineniatogridica Raquel 31eller i els
eininents artistes badalonins
Margarida Xingu i Burle Borras.
— El ditnecres vinent, dia 20
Im dislingida guitarrista
badalo:
nina Rosa Lloret donara una
c o nferencia - eoneert a j'Esei,ta
d'Intenueres de la Generalitat.
Eatilinuant la sera ruta 11See11(kit!, el divendres t'incita dia 22.
la u/1-rd donarit un concert de final
de enes a l'Institut Feininal de
Barcelona, (ruin i's professora.
— 1)urant aquests dies )/01!)
GRANOLLERS
!Hl pag,uf observar en la nostra
una reacció ciuladana formidable anib tuntin de l'atemplal
eiinies Conlra la nostra al/lona- Homeriarge al president del Collegi
/111a.
de Secretaris de Catalunya
A toles los entitats politiques
Amb assietencia de la quasi totalitat
d'asar/erra i Palestra hi ha die- dels secretario que presten ele seus serjat tu bandera Ilari0/11/1.
veis als Ajuntaments del Partit Judicial
—
El dijOUS passal , a dos de Granoliers, i d'altres que exerceixen
quarts de dues de la larda. to- a diferents pobles lora d'aquest, ultra
alguns simpatitzants, entre ele quals hi
paren un caniiö i un tradvia
la carretera de BaditIntla, raudo- havia l'oficial major de l'Ajuntament
nada al earror d'Estar/talan Fi- de Granoliers, preadent de l'Associacia
atieres. a la barriada ron 'gut da de Funcionarle del Valles Oriental, se
atol) el noni d'Urhanit g aci° An- celebra a 1 • 11otel Europa un äpat ale
companyonia ofert al senyor Miguel
5 igues.
Roure i Llorene, secretari de Granoronseqüenria do l u topada, Itere, com a homenatge per la Sera
cine fou rnolt violenta, el inati-ir elecei i de president del Collegi Oficial
la cabina del xafer i de l'a jti- de Secretaris de Catalunya.
iii la quedaren destrocals. L'ajaSi bé no Iri lagucé discursos, a l'hora
lidia va resultar atuslu diverses del brindis, i per la Comissió Organitferides mtl cris, la cama. el peu zadora, integrada pele secretaris de Les
1 el cap. El xofer, en raiiri, va Eranqueses, Llinás, La Roca i L'Ames11a, free,/ llegides pel d'armen darrer
sorlir-tie
per iniracle.
El traninia, que anara en di- pohle les adhesions rebudee.
El mateix senyer, en un brea parreceló a Dad:nana, va tapar anda
lament com a ofrena de rapar, remarca
el canilla en el inonient que la importancia de l'arte que se celebraaquest sorlia d'aquel! (. 111TP1 i °S ra, i afegi que demos:rasa. una veilisposava
trareSSar
nada més, la berma unin que els secreSegurainont el xofer no s'adoila ta nie tenien en aquest partit judicial la
que venia el lra ¡mi:f. A criase- qual — segui diem — brinda als d'arqfiettaia de la binada, el ea ola reu de Catalunya. Ella fau possible aire
en successives reunions tingudes quan la
lapa lambe amb umt fels
Iri ha a la carretera al peu itiVficacia dele callegis provincial, de
Catabinya es fixessin en la figura preematoin de la
El :g afe' . s'annmena Sehaslia nrinent de l'homenatjat, per tal d'aseenyalar-lo can/ a candidat a la PresidenSierra Pajas. de. 21 5 anys, i
cia que artri ostenta.
dant. ferit Pare AStillOr aliase°,
Contestant a lee allu s ions fetes gel eela In hf, de 20 arrye. d ra inioilint a!
cretari de l'Ametlla, Ehoinenatjat diu
narrer de Sant Gil, número 6, do que rreu del tot immereecut lacte que
Ha raelcin a .
se li dedica, i que quant a l'honor qUe
Fati auxilia! al dispensan de Ii feren afe:egir-lo president del CalleSant Aitriä i després trasIladat. g i, si be tampoc no se'n considera ereen gren esta!, a l'Hospital d.' diluir, puta:tirara posar-hi tot l'esforç
Sant Pan,
perquè. juntament anth els altres cana
ponente del Comen Directita es fan
ressorgir, d'una manera categarrica, la
reivindicada dele secretaris de Catalunya. Afegi que aquests poden estar convenatits que tota la cera actuada anin
sempre encaminada al millorament en
tots els seus ordres de la chatee caegiada.
Després d'una pausa obligada pels
aplaudiments que li tributen els reunir,.
diu que no pot acabar sense demanar
als alli presente ente, tenint en cumple
els greus moments per que travesea la
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nostra Patria, s'acordi enviar un teleA Andorra
grdnta al President de la Generalitat,
conseller de Goveraació i director d'Ad•'
ministració local oferint en tot la inaondicional cooperació dels reunits gen
pable de Sant Julia. de Loria, pels
la causa catalana.
volts de muja nit de dijous, el soroll
Enmig de l'entusiasme general proce- duna formidable e_xplOsiä va
alarmar
deix a la redacció del telegrama, que
tots els veins, els quals en veure Ire
signa la Comissia Organitzadara.
lames que sortien d'una casa del ce.'-e de la població, composta de planta
baircaf i dos pisos, s'aprestaren a extinga.
l'incendi.
Dissortadament, es convenceren aria:
de la inutillnat de llurs esforços,
r5 ne al cap de tres hoces d'Ilaver-se ins
el foc, la casa eslava completa.
Avis als habitants del dis- ciar
Inent destruida, quedant solament lo
quatre parets.
tricte X
Hom té la impressió que es tracta
•-aun ateruptat.
El foc s'inicib a la tribuna de la Ca9.
El conseller delegat del Districte N.
senyor Ramon Junyent. la avinent a que és per on hola g uau que eis aubitS
tate els ciutadan s , i en particular a del fet Ilaacaren l'arteiacte.
Tota la part davantera de la tribu:a
aquells que es dediquen a la venda
d'articles alimentas" que sera meno- aria a parar contra la façana de la O`
nuble amb soto aquells que llaman :a del davant. 011 es poden apresar
asees denunciats per no tenir tanate ele senyals tic la topada. Apareixen tara.
té trencats alguns ladres dels edifica
en la deztida forma tole aquells
Iteres en els quals : CO nmernies poden del voltant. Com sigui que a l'interior
:mrar-se. Alai matear, malgrat el, de la tribuna no hi haría porta de co'
reiterats aviso: i nenes que ha tanga: nmnicació amb llmahitaci,c, seas duba
dallant ner al ras concret de nun tirar ira la causa que l'arteiacte pegues éseec a mbraries p ele carrers ni deixar ser llancas direstament a l'interior, aro'
note ni caasee unas i gual cantinas al duint majare eiectes.
El senyors Lluis Dure i Moles. aue
-arrea atnh anteladti al nas dels carros que les rerullen, i desnrés d'oh- és el germä del propietari, ani ergs:arase n • rsonalment que alvina ciu- dament a I, casa, i en ehrir la porta
tadans se g ueixen frnt cas otitis d'a- del carrer, que is sota la tribuna, ha'
nite5des notes, adverteixo per darren guié de retroceair perque les llames del
Primer pis, degut segurament a eett*
segada q ue han estat donarles ordres blit- 'e un tiratge, ti impossibilitaren ame
s everiseimes a la tortiieta urbana i ata trada, u rebé cremades a la sara, de be;
t a ritate de nit, p er tal que sirven guate llagué de rebre aesistancia faculdenunciase tate aqUells q ue en rote- tativa. Afortunadarnent, no sen de gro
nleixin a q ueetee orrIrce, advertint-las retat.
La casa e5 nropietat
sellrer Aa*
q ue erran fortanicnt nenvorats els que tonf Duro i
el nuat aciostung.
no atenguM a q uest darrer avis.
va anar a passar-bi l'est;•1.

xp osio una bom ba

La guerra ales masques

Avul, a les deu del vespre, al PALAU NACIONAL
Gran Concert d'Homenatge a l'exlml mestre

PAU CASALS
ORQUESTRA PAU CASALS - Orquestra de 32 vloloncels

PAU CASALS, violoncel
Mesures: Pau Casals, Pahlssa, Lamote, Barbera
i morera
Preus dines: Seients pati, l'50 ptes. Seients pis,
2 ples.
Vügen defalls a la seceiö d'Especlarles

Diem:al e e.

17 de juny de
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Senat nord-

Desprds de les entrevistes de Vendcie

La suspensió Iugoslàvia no

amera ratifica Mussolini anirit a Ale- dels pagaments
record sobre manya per completar els exteriors d'Ale-

embargament

d'armes
Wa5hington.-16. - El Senat nordsintr i c a ha ratifizat l'acord del tractat del 17 de juny de 1925, f1rmat
e- vint-i-dues nacions. sobre el contr o l d'armes i numicions i tata mena
dar:ieles de guerra

acords de Stra

Ahir, cm!, la sorrida de Hitler, s'acabaren les entrevistes de l'eni.cia. sense
‘P". . ,c 9 0n, ei s bOn S COS11 n 111$
s'ltagi circular cap COMalltiat
rri ire part italiana, ni de l'a,t
alemnanya.
Tot el que soben) que Mussolini,
a:espres el'huz.er ablipizt seriar i-ap deli.odesa. recordat la desteta austro-alemanya de bai g, j la victória deis aliats.
ha parlat de la neeessitat du,t luir:jun.1r
d'entcsa entre les eaii07/3 rUcCPCCS, basada en la cotiftaria, a fi d'evitar la
guerra, que d'altra manera ‘ 's inevitable.
Despres, per deciaraeions del seu gendre disana, cap del servei de premso.
sito sabut re Hitler S ' 113 adherit a ia
iniciativa de Mussolini de desistir durant
den anys de pertorbar Austria amb agitacions mmasistes„ reconrixent, dones, la
independencia d'Austria du rant un cert
teles, eanri Ihi:ia recolzarta les
fretensions d e llId,I3CS en materia de re-

Arribada de Mussolini ::
Roma, 16. - El senyor Mussolini, que acompanyat del senyor teuvileh ha sort il de Venecia
a l o s «IZA del mati, ha arriba(
aquesla tarda a rlitiejoiip.
Mussolini anlrä a Alemanya
leerle), 16.-El periache "B. N.
am eublieti en el -seil 111.1mero d'avut 1111 deepalx de Veeeeta que anunela que el senyor
Hitler Ita i,ivital ei S e l l Y.O r Mussolini a visitar-le a Aletnanya.
Als Circols italians-afeereia
periOdir-s'assegura que el Duce. lent una exeepeiö en el ‘ ,'il
propñsit de no sortir
mich a Alemanya.

AIGUA.
Ea el e6l,e1 que teteros,. e • 1 elCeda
que coevingui s 'obte lerdea«. remede

manya

Deciaracions del doctor
Schacht
Berlin. tb. - La suspensiä &es fiaganients exteriors proclamada dijous per

econemce.

BOMBA YERTA

reconeixerà la
U. R. S. S.

París, 16. - Les informacions segons
les guata itigiishiivia reconeixeria
diatament, a l'exemple dels altres Estat s de la Pelito Entera, el Govern dels
Soviets, han e s tat massa prematures. Encara que els representants j'agostan !, a
Ginebra havien previst aquesta soluci d.
el govern de. Belgrad decidí abstenir-re
d'a q uest gest.
Comentant aquesta rlecisija es declara
en eta media competents Relgraa qm`
luzAsläria nos posseeix ni fronteres
munes iii interessos comercial, anth els
Soviets, i que no or-'sant- s e a la solucia
diferent de Romania i Txrcoslovaquia,
havia preferit arar/ l ar la sera Ilibertat.
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Crup, co,eplets del de 2 1 8 paneles
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Schacht no ha causat cap sorpresa. Era
esperada des de la cenferencia de transierincies, de la qual ella aplica en certa
p erò se'n permet una exmanera les concluairms, afegint-hi, és veFedicies
..nn•n•n•nn•n•n•.....,...17••nn•n•nnnn
ritat. la morathria rel servei del' ernWashinctan. 16. - El departament
prestits Da we s i Young. la nual no era
LA SECADA
de Justicia i d'Estat publica el test
prevista en el cura d'aquesta conferenluna comunicació oficiosa dirigirla
cia
A ANGLATERRA
e senyor Pinós. ambaixador de BoTotham fa remarcar que les caixes de
Ginebra. 16. - La Conferencia In:iva ala Estats Units. notificant-li Otte
la Reichsbank sen mis o mema !mides.
ternacional del Treball ha continuat
nue la reserva or i divises havien arrihat,
Londre s . 1 6 . - Denih se celebraran
j pesar de la declaraciä delta Estat::
aquest mati la discussió de la Meen la data del 7 de juny a 120 miiions a tetes les esglésies cl • aluesta capital
laMs adherint-se a l'embargament
Londres. 15. - En un discuta que mi.ria del director.
i mig dr marca. en Ilac de 396
solenmes rogatives per implorar :a
d'armes per als belligerants del Chaha
pronunciar.
el
ministre
de
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.
Aquestes
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basa la fi de desetnbre
protecció de la T'Urja. Des de
rca es peemetra la tramesa d'Ira
afirma el Dr. Schacht - bastarien a tan? ?entra la aequia as intensa a ter ra ha dit que en cas que sigut Un- la Delegació espanyola. el ministre de
demanda de sis-cents mil dòlars d'ar- armament.
s•s
prall
cen
saben'
posaible
arribar
a
un
arord
en
mateTreball senyor E;tadella.
En resutn, que iio
pravar que Alemanya Ir dial davant el pala, la qual cesa irrega canaiderae-,es municions que ea traben al port
el viatge del Führer. Pe- Es confirma la noticia
Entre els discursos mes interessanta
tina necessitat ineluctable prenent armes- lates perjudicis. particularment a i'a- ria de desarmament. Anglaterra gaee Nova York destinades a Bolivia. otee justifiquin
seguretat pronunciats aquest mati figura el del
els dos dictadors
sigui
roen
sigui,
la
que
sobres
rantire,
canei
en
r?,
Nenecia,
16.
-El
senver
Mue.
ta
decisiä.
gricultma i ramader;'.
que aquesta carnanda hacia esta:
sense tes- selini ha aceeptal la invitarte:, del
delegat obrer trances senyor Jotenaux„,
del seu territeri nacional.
El presiden? de la Reichshank. peri,
feta anteriorment a les determina- non tingut Itargues entrevistrs
que ha im ressaltar la necessitat d'attiniani3, en les quols per forja han d'ha- eeievor Miller perquè el visiti a /11 tem la centradiecie. En el parägraf
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re. 5 del departament d'Estat Paga'
ribar a una coordinació internacional
ver orribat a una conclusió.
del sen raport justificatim afirma. de L'EMIR DE TRANS!ORDAAle
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a
o
ya.
e: mes de fehrer.
entre les cha-traes economies nac:ona/S.
A'n que, no esse nt comiendo apesta,
antuvi, que el deute exterior d . :MeES BUSQUEN ELS ASSASL'ambaixador de Paraguai a 1 1:a- no is fácil que s'aclareixi rhoritzó poEi senyor Jouhaux ro creta que exisNIA
VISITA
EDIMBURG
le:
repadeut
imicament
manya
es
a
s •- zr a n ha proteatat eran del derar- litie. Perore,' les nacions que desenvolu- Comentarls alemanys
teixi cap país que hagi resultat beraciens. car el país s'Ita vist obligat a
SINS
DEL
MINISTRE
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tramesa
tar
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pertnia
--• d'E s
neficjat per la eberninuci6 deis salaria
pen luIr politica internacional a la numn
Bat-Im , 1 6. - Tial a la premsa fer emprèstits per a pagar-les. Dues liLondres. /6. - L'Emir Abdullah de
a Bolivia.
i la política de deflació practicada
del so/. cosa Franca, 1-xecoslovaquia, dedica gran espai a cometuar les nies mes anumt. invoca el ra part LayPOLONES
actualment
Transjordania,
que
es
pels governs.
poden
emitenes
ere.,
no
ton d'agast 1031, seCad el anal e:5 paPelito Entesa,
A la sera manera de veure. tete.*
entrevistes celebrades entre eles gaments
viatge per la (kan 13retanya. ha visitar
dre amb les ant: :rebullen en el misde reparacions efectuades per avui Edimburg, on ha visita? el castell
hart fraussenyors Mussolini i Hitler.
Varselia, it. - Durant un Consell les politiques de deflació
NOMES FINLANDIA HA ;erf,
.elemanya a l'exterior.
i és impossible que els Estats
sat,
rmrts
de
la
guerra.
i
el
mantruent
als
El periödie "Yolkischer Beode ministres extrae.rdinari celebrat watt:,
Lrs paroules de Mussolini no han saSi és aixi. laura meitat de les quanPAGAT ELS DEUTES ALS t a:fa iffitsionat ningú. El que is se- bachter" diu que aquesta reunió t;tats en préstecs ha estat dedicada a
el president del Consell ha retnt heme- continuin adoptant una actitud neganatge a la mernäria del ministre de l'In- tiva.
gur js com SiMpre ¡lela SOStifIgIft, pi eerii d'importeneni histerica, car d'alees pagaments que les reparaci.ab:
La senyoreta Clara Campoamor ha
ESTATS UNITS
terior, senyor Pierackl, assassinat abur. recolzat una proposicie belga demai n:tri As dos dictadors hi ha calesa z o- ha Unen( lloc entre dos heme, perä cal creure que aquesta proparció
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coliaboratia.
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I
ei
no
es
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Des
de
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de
1931
que
hau
revoluciona
i 7. - El departament
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DE LISBOA
tigacions, especialment en distintes ar- Conveni del Treball nocturn de la
Els diaria italians exalten excessiva- esdeveniments del ilion, salvant :a premsa alernanya i els homes compepublica una nota en la qual de- mait
la tasca de Mussolini, atribuint.ii Europa ale la ruina.
ganitzacions patriótiques.
te/ira, Schacht al seu cap, han valoritdona, de manera que pugui treballar
- ae els Estats Units han rebtr
la missiú de salvado . d'Europa. Pub
fin; a les onze de la nit, ert comptes
Lishea, 16. - Concur5 ta pie internaa a.e pagan:era per ala deutes de els
La "Deutsche Alleemeine Zei- zat freqüentment a un trentetta de mil
diaria anglesos, francesas i betunes
millas
de
mares
els
emprèstits
a
Ilarg
de fer-ho fina a les deu. a robjecte
cional.
• a (t ramitar de 665.33n &atara.
tung"
diu
que
la
reuniO
és
sobre
e!
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l'aten:
reclamar
a
vacillen
no
El Gran Prerni de Lisboa ha estat FLORS A LA TOMBA DE que els alunes equips puguin comenvenciment d'avui els Estats perill que pot derivar de la collaboraeió esdeveniment politic, la iinpor- i a curt termini efectuats per AtentaFrnhre
gar a treballar a les sis del mati en
/ sa a l'exterior, és a dir, aproximada- guanyat pel tinenc Josep Belgrao.
, Here de rebre una quantitat d'una de Mussolini Hitler. Alenranya i Italeuda del quid ha estat a i ree mcnt tres vegades el to ta de les repa- "Fose", egua francesa. filia- de "Ve?lec de les cinc.
MICKIEWICZ
-1, de dólars.
reolibmiqaes
condicions
lia es traben en
dada a totetion.
La Conierenda Ita aprovat el pene
racions.
los", en 1 nt. 24 s. 3.5.
-- 13 nacions dentares. noms
deplorables, i en camufles de proc edir a
de vista h:spano-be:ga.
El "Lokal Anzeiger" diu, per
En segon lloc s'ha clasaiiicat el ca p iSchacht ha protestat amb energia canlot an parament a commte.
Paris, to. - Quatre deiegats de l'Arecluir els enormes i costosos p ressupos- la seva part, que l'alondra astil) tra els rumor; que han circulat a res- ta francés Claver, sobre "Volant Hl".
tos de guerra, es Mitren a una táctica que ella seguit el euro de la re- tranger referents a una propera desva- amb r an. 26 s. , i en tercer, el tinent cadèmia de Lletres de Polänia, acompanyats per l'ambaixador i ¡'alt persodesesperada.
del mata:. Mantindrem el arare portugués Josep Mateas, en t m. 28 s. nal
UNA CAMPANYA PER A No ‘'s pas de les converses de reaa- unió dernostra la gran impor- iorització
de l'Ambaixada i nombroses persa- CONTRA EL TERRORISME
en tenen els mitnue anaven a
-ha
dit
ell-perque
Els
franceses
serehlava
tancia
que
se
li
atribueix.
nalitats de la colònia polonesa, han escia que la pau pot sortir-ne afavorida.
jans.
:manyar la prora. però al final el tinent tat aquest matí al cementiri provincial
A L'HAVANA
LA PACIFICACIÓ DEL
La "Deutsche Zeitting"
Tothom sap que aque5ts sön de :no- Beltrao ha conseguit la victäria en un
París, 16. - En la premsa i als que l'objecte sie la reunia era
de Montmerency arel) l'objecte de colment
les
intencions
de
Schacht,
pera
magnific
i
decisiu
erforg.
versen
circols politics els comentaris
CHACO
locar corones de flora sobre la tomba
trohar unes Hnies de pelitica cu- seran les mateixes ciema i estara en
nn•n•n••nn•••••••nnn••n•-principalment sobre la conferencia de
L'Havana, 16. - En el Consell de Mi.
tic Mickiewicz i dels seus companys
- S'afirma que els Venecia entre els senyors i lmina per tal de salvar la pan disposició de resistir a les influenciea
7' • ":•:•.r.r•-.
nistres d'aquest matí s'ha aprovat un*
xili.
d'Europa.
que s'exerceixen en un sentit oposat?
1-1-•. , -as de la RepUblica Argentina. Bra- M ussolini.
DE
LA
ELIMINATORIES
Aquesta tarda sera inaugurada l'Ex- llei d'ordre públic que prevea l'aplicaciál
,...
i Perú efectuaran una noca
Afegeix qta el senynr Mussoli- Aquestes són les preguntes que tothom
Es creu generalment que el tenia
posició Mickiowicz. Amb aquest motín, de la pena de mort i de reclusió peremparra en pro de la pacilicacie del principal de les converses entre els ni, en el seu desig de prevenir ca fa en els niedis {Mancera
COPA DAVIS
l'Acadèmia de Lletres Pclänia oie- pètua per als delictes de terrorisme.
El •• Voelkische Beobachter" declara
dos caps d'Estat fou la miestió aus- la formad() de nous fronts i
L'esmentada llei. que disposa que el e
rira una brillant recenció.
triaca, quedant en segon lloc, i enca- siliarm e :a'. ha cregut cunvenient sense ambigititats que Parker Gilbert
qui portin a termo aquests delictes com.
París, i6. - Copa Davis de Tenis.
ra supeditades a aquesta, les altres intervenir personalment en el es responsable del que passa avui.
p
areg.uin
davant un Tribunal especial, ht
El francés Merlin ha vençut rausdindole europea i especial- desenrelllament dels esdeveni- Schacht-escriu aquest p eriädic- fa P re
entrat en vigor immediatantent.
DOUMERGUE, A L'ACADE- qüestions
tot simplernent de l'energia que man--ve tralie Crawford per 4-6, 6-4, 6-4, 6-2.
LA
DELIMITACIÓ
DE
LA
ment la del desarmament. No es put
L'australia MacGrath ha vençut el
exactament l'acord recaigut, ni mente- ereals per la situada. prr ca a l'ex-agent de les reparacions. TotMIA DE CIENCIES MORALS saber
ZONA D'IFNI
tan sols si hi ha hagut acord, pero es O saber qui es enemic i qui es horn sap que Alemanya es reacia un dia francés Boussus per 6-3, o-6, 6-2,
aligada a no poder transferir quanti- 6-2, 6-2,
7r.ris. 16.- El1 enyor Gasten Don- creu que Hitler ha hagut de cedir en a tuba
Milà, 16. - Segona jornada de la
tats
corresponents
als
seus
compromisos
la
major
part
de
pretensions
sobre
:- :-Cue, que ha estat recentment ele Rabat. 16. - En el curs d'una pridiu la premsa
exteriors. Els creditors d'Alernanya semifinal de la CopaDavis.
na enlbre de l'Academia de Ciencies Austria davant lintlexible punt de vis- El que
Dobles. - afenzel-Arsale (Txecos- mera entrevista que s'ha desenrotHat en
detten a Gilbert llur decencia> d'avui.
Polítiques ha assistit aquesta ta sostingut per Mussolini. Horn crea Italiana ::
lovaquial han vençut Taroni-Quinta- termes de gran cordialitat, els membres
L'órgan oficiós conclou que la ritoa la sessió celebrada per la dita que els única avantatges aconseguits
de la comissió franco- espanyola. enRoma, 16. - La premisa d'a- ratäria suprimeix un focas de criai valle, per 6- 8, 6-3. 6-o, 6-4.
per Hitler són d'ordre subaltern.
Després d'aquest mata', Txecoslo- carregats de la delimitacie de la zona
.:aayar Doumergue ha peonunSembla molt aproximada a la veri- questa capital consagra llargs q ue hauria yogur esdevenir inquietant v:annia parta avantatge per dues sic- d'Un; han aprovat el sen metode de tre- DE BARCELONA
p er l'econom:a d'a:tres paisos. No
a allocució donant les gràcies tat la versió segons la qual Hitler ;Mieles j intormacions a les enhala especialment en allb que fa rMea una.
EXPLOSIÓ D'UNA BOMBA
comnanys Per :a seva elecciä. es camprornete a no exercir cap ac- trevistes que el cap del Dovern iuu p ideix Que les relazions económi- töne;
rencia a la tasca 'aixecar un planal cancid en el sentir de l'anexió d'Austria Halle ha soetingut amb el se- q ues i comercials subsisteixin. La criAhir, a dos quarts de deu del ralees
cret de la zona fronterera.
s: mundial ha ringut de qué tot e!
a Alemanya durant deu anys, i a des- nyor Hitler.
DEL CADAVER La Comissió marxarà la setmana en- eaclatä una bomba al carrer de l'Ese>.
nión volia ésser venedor sense ésser TRASLLAT
autoritzar al mateix temps tota camEls comentaristes prevenen comprador;
número Sa. a la fabrica Batlió i
trant cap a HM, per tal de procedir a
AJORNAMENT DE LA panya empresa pel partir nazi a la
Alemanya ha estat obliDE
L'AVIADOR
ABREU
Xenecia
linrin reconeixement sumari del nord, i des- Comp. L'arteiacte hacia estat coliocat
reunions
de
que
les
g ada a vendre a l'exterior per pagar
naaió austríaca. A canvi d'aixó. MuSen una finestra, i produi danys mate.
eres iixara el sistema de treball.
VAGA DE LA INDUSTRIA solini recolzarà les pretensions ale- dran repercussions mundials els seus deutes. Proclama aval la titorials. La detonacie va ésser formidable.
manyes en la politica general euro- profundes i no és rar que en rat/oía per a poder ésser comprador.
Le Bourget, 16. - Aquesta tarda
No hi llagué desgràcies.
DE L'ACER ALS EE. UU. pea, especiament a ajudar Alemanya aquests artieles es qualifiqui el
ha sortit cap a LiAma l'avió trimoa
minorar
les
seres
posicions
en
retadempressions
dels
homes
canee
Acord
entre
Pa
p
is
1
Berlin
S'HA
ARRIBAT
A
UN
La
Lava York, 16. vaga de la intor colonial francés que porta a bord
amb els armarnents. L'explicació d'Estat de fel històric.
UN VIANANT AGREDIT
l'aviador portugués
.a7r1a de Yacer, que baria de començar ció
París, 16. - Durant el Consell de el cadàver de
ACORD COMERCIAL
ha estat ajornada. segons la cim- que es dóna al que podria anornenarEs remaren especialment
senyor De Abreu. l'acompanyen una
Ahíla a les den del vespre, Vicenç EsGabinet
celebrar
aquest
tirad,
els
mise
claudicació
de
Hitler
és
que
el
dicH. de Pittsburg. fins esperar l'estudeclarad() bala per Mussolini de nistres han examinar amb tot deteni- esquadreta portuguesa i tina ultra de
teiler Numil, de vint anys, passava pel
tador alemany es trobava diplornaticaFRANCO-ANGLES
cansideració del pla d'arranjament ment
carnee de les Corta Catalanes. xamirà
molt isolat i que li convenia 1/11 mantenir per una necia combi• ment les diverses mesures que podrien fraacesa.
-- - -al per M. Green.
Al
mati
s'ha
celebrar
una
cerittóa l'estació de Magäria, i tu sortiren de
:• sser acloptades, per a salvaguardar
aliat de la categoría d'Italia, encara nada la patt mundial.
nia
fúnebre
a
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memória
de
l'aviador
Paris,
te.
trascantä
deu individus desconeguts,
L'acord comercial reels interessos dels exportador,: franque això li costes concessions donportugués
que
mori
e/1
les
provea
se li tiraren al damunt, pegant-li
dactar
aquest
mati,
que
ha
de
regular
quals
Habitch
destltuit
cesos
a
Alemanya
i
assegurar.
malporta/vía.
LA BALANÇA COMERCIAL La prernsa francesa subratlla el fe:
les relacions entre Franea i Angla- una pallissa considerable.
servei d'acrobacia practicades recentment
Viena, II, - Segrets informes grat la moratäria alemanya, el
terra, concedeix reciprocament el trac- Li causaren ceatusions a la regid paque en les festes i actes oficials que que es neben a Insbruok. de Me- de la part francesa dels empréstits Vincennea.
te de nació mis afavorida, prévi mo- rietal i a diverses parta del co,. de proFRANCESA
Han
assistit
a
la
cerimónia
nombraYoung
i
1)awes.
tingueren Ilota arab mono de les con- p ie , el director del partit hilleria
dificacions en les tarifes i mesures nästic reservar. Fou assistit al diseca.
de
Comerç
i
de
NeAls
ministeris
ses
personalitats.
16. - E: valor de les im- verses, Mu s solini bou aplaudidisaim, per a Austria. senvor Habiteh. la gocia Eatrangers, han fet saber que
L'avió que condueix lec despulles des a millarar lea condiciona per a 527i d'Hostafrancs. Els agressers fugie
. ams durant els cinc primera nenne que Hitler participé; craquests destiturha del quai falb anunciada avui s'ha arribat a Berlin a un acord
l
reza,
s'aturarà en ruta, i arrihara (lema a ' espOrtaci.', de meditares agricoles,
del'anv actual, ha estat de aplaudirnents fora del protccollari, i
relatiu a les exportacions franceses a la tarda a lisboa.
coo.oco de francs. i el de les que la gran profusió de banderes ita- ja fa alguns dies, es proposa A lem anca.
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EL PRESIDENT LEBRUN
Segons les ailes nolfeire, el quear acord, que co anälrg a l'acabar
Aauestes xifres matasen una elismi- tices i signes hitlerians.
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i de ' g nomon() de francs. en relazió
per Valistria e sany o r Eranefeld. q ueden navarnent auteritaats per a
lob igual periode de l'any 1933.
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a Borde/1s en viatge oficial. Preliudes a l'oficina france-alemariva
NOUS INCIDENTS PROVO- trevistes de :afma entre ele besidirà algunes reunions d'associacions
na g amenta comercial, a Paris.
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notes, per tes nioto naLs
.vidents registrats entre les joL'I lavarla, 16. - ha estat detingur
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Nova York, 16. - El metge que asalinee, 16. - El eanceller. se- resulta frrit el president Mendieta.
e s t udiants de Beirut han prohibit a
t INIA
AME Ei- t . ALES ä coas El ti
LA MEDITERH NIA,
Tan,!,' ha estar detingut un individu sistein a Cantera Ira anutriat que el he.
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B ARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials
RENERALITAT
Conselleria de Clovernació. —
AMr al inigtha el senvor Dencäs manifestà als periodistes
que les vagues continuaven en
el mateix estat, igualment quo
l'ordre públic.
Un periodista Ih fdu una pregunta relacionada amb la situad() política actual. El senyor
Delmäs 1 reepongué que el Clevern de Catalunya esperava la
reeolucie de Madrid, per tal de
prendre, al seu toro, les resolucions adients. Confiava, de tetes
maneres, que s'imposaria el
seny.
Responent una pregunta que
11 féu un altre periodista sobre
la visita del senyor Mestres, digné ehavia visitat com a particular, i. a mes , cene a cap de la
mimarla del Parlament.

Ooneellerla del Treball. —
A conseqüència de les reunions
celebrades a la Conselleria del
Treball entre els patrons ¡ els
representants dels dependents
del raro mercantil que havien
anunciat la vaga per al dia d'avui cha trobat una Urtintila (g rades a la qual ha eetnt p.nssible
d'evitar el plantejament de la
vaga.

Outlieti Oficial de la Genera-

litat. — En el seu número d'ahir

publira el següent sumare:
Governació: Ordre nomenant
mil eeixanta-sis aspirante a
Guàrdies del Cos de Seguretat
de Catalunya.
Decret nomenant rent quaranta-vuit guàrdies del Cos
Seguretat de Catalunya.
Treball i Obres Públiques.
Ordre anunciant ¡ deixant cense
efecte l'arord del 6 de setembre
de de 1933, pres pel Jurat Mixt
de l'Alimentació de Reus, retatiu al descans dominical dele eetebliments dedicets a la venda
de productesi de la indústria flequera.
Ordre aprovant, amb les esarenes que s'esmenten. les bases
de treball acordades pet ple del
Jurat Mixt de les Indústries
FAlimentaeid de Reus el 14 de
novembre de 1933.
Ordre aprovant, amb les e-lene
que s'esmenta, record del Jurel.
Mixt de Materials i Oficie de la
Construcci6 de Reus, del 2S de
mere de 1935, relatiu a les haces
de treball de rajelers.
Ordre aprovant l'acord del
Jurat Mixt de Tenelleria de Tarragona del 28 de maig de 1933,
relatiu a la forma de pagarnent
de les vacances.
Ordre aprevant p is acorde del
Jurat Mixt de la Siderúrgia, Metallergia i derivate, de TarrarTIA. del 21 de mere d'enguany,
relatius al regim de vacances
retrihuades.
Administració municipal. —
Edictee, sublmetes ¡ venda/ ses
d'AeuntaMenle de Catalunya.
Adrninietracee de enstie¡a.
Bentencies i edictes,

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
—
En el ràpid de Madrid sortiren
ahir cap a Saragossa 218 nois,
fula dels vaguistes d'aquella
ciutat, que havien vingut a Barcelona amb motiu de la vaga general.
* El Sindirat Aleteare-un del
carrer d'Anselin Ciaver ha sol-

tänctes tole aquells industrials
que en alguna altra OCItliió en
presentaren sollicitant el permts
licitat permIs per a retirar el, i no varen oblenir - lo.
mobles d'aquell Sindical , els
Els fulls de cupons dele Mole.
quals sn propietat seva. Fon Es fa aviiient als qui tinguin setautorileat per la Comissaria per licitade l'agregaeie de fulls de
a fer-ho. Com que lai ha un piel cupons ale tilois del Deute
penden amb uns socis, lit foren
einiseiú len. d'octubre
trameses foros per lal de pro- (le 1930, serie B. acidia ampliategir el trasllat, dels dits mo- en), que estan llestes lea factublos.
res del número 1 al 140, i que.
* Ha estat propasada a la per tant, poden pasear per la
superiorital la clausura dele Sin- Dipositaria Municipal tots els
dicats de Granollers afectes al (lies feiners, eleva( dels dissabtes,
"Rädium". Aquesta petiei6 ha de quatre a sis de la tarda, on
estat feta a censeqüenda de les els se pan lliurats, mitjaneant
diligencies judieials que s'ins- presentad() del corresponent restriteixen :me mol iu de l'atemptat guard.
comès en aquella poblad() conSobrant de via pública. —
tra un obrer de 'art
acurdat conienor expedient per
• El caporal de la Pelida a declarar sobrant de via pública
vacant de pas d'aigna, el Din-Urbana Ruft Montero va detenir abir a la lerda el certerista feote de l'antio Torrent del CarMiquel Criebibal de la Flor, de ril, compres entre els carrera de
29 anys. EN el moment que ara- Londres j Melcior de Palau. Es
ha y a d'apoderar-se, al carrer del poden formular les reclaniacionS
Cande, de la cartera perlanyent pertinents al ras dinlre cl ferinial tineet coronel iitelitor do l'Ae- ni de /leu dies, a complar des del
ronäut ins Nksval senyor Mariä eegiient al de la publicació del
Mon neu!. El detingut fou portal corresponent anund al Butil-lt
a la Comissaria de pianola del Oficial de la Generalitat de Cadistricte de l'Hospital.
talunytt.
• Per agente de la Brigada
L'arbitri de solare. EI cond'Invest i g a/l e Crimittel foren de- setter-regidor d'Ingresees, Destinguls algtins individussospi- peses i Patrimoni fa avinent que
leeos, entre els pune hi havia havent-se acaba( els terininis per
(les perillosos carterislee.
a pagar a descompte l'arbitri sobre el al ' 'r dels solare, estiguili
no edifirate, els ceutribueats
DELEGACIO ESPECIAL DEL que per qualsevol circumsläuda
GOVERN DE LA REPUBLICA no hagin tat efectius els rebnis
del segen, tercer i quart trimesA CATALUNYA
tre de Fany 1933, poden retirarlos cense apremi, de les Wi.2.iiics
Han estat detingute a Tarra- de la Recaplaciú Municipal, Pesgona, 1 expulsats per indeeltja- eeig de Pujades. número t . finr
hles, Mercè Gabel Valdés, Alei al dia 30 del corrent,
Fius Lierder 1 Eitel ach Ciroka.
les que despees de l'indica( terniini seran flinrals ei l'Agtticia
Exeentiva PIB rebuts impagals
AJUNTAMENT
per tal desen exigits por %la
/J'a p re rn
Visites a l'alcalde.—L'aleald..
L"iIarmonie des Chemlnots".
activar Caries Pi i Sunyer , reta,'
.%hir al tiligita visitaren la Cilea
ahir. entre altr e s, les seguente
de 1ft Cinta, els iiiainfamenis do
visites:
la Randa musioal francesa "alareenyor Rafe! Barros i Merino,
mo/tia loe ' Cheminots P. E. m.
Professor de l'Escola deerts
Marseille", en nombre de t in
Oficis Artístico de La Coruña;
una Comissió d'alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura, se-

nyor Josep Vandellós, director de
l'Institut d'Investigacions Ereneo-Jaiques; d'una Comiesiedel
Club Femení d'Esperte. la qual
s'ha acomiarlat d'ell abans de
marxar cap a Oran, on han de
prendre part a un fastival el.:p , rtiu. El senyar lea Ide els ha
desitjat un ben vietge, f e res ex:t
i els ha exereesat el dei r que
peein ben alt el nom de Cata lilaya.
Tanate> t'en cornplimentat per
la Federad() do Turierne de Cetalunya, presidida pel sanyor
Manuel Pillar, la qual el aieitä
deepres da la seva constitudei
la Generalitat de Catalunya. En_
tre els visitants fi g uraven representacione de T;rrega. Costa
Brava, Siigre, Sant Hilara Pui g
r 11, Mentserrat,
-erd.Rip
Seu d'e - re:ele 'Ir.

sions!!

Vegeu les que us ofereix

EL BARATO
el meire. a

moda; el metre, a

055 pt es.
1'20 ptas.

Estoretes moda, colora llisos; el metre, a ...

150 pies.

Piqu6s estampats superiora; el metre. a

140 ptes.
1'— lates.

Sanallk amb seda, preciós; el metre, a ••• •••
Sedes estampados de novetat; el metre, a ...

rso pies.

Redor'', gustos sedosos, a ...
Vestits crespó de coló, de senyora

210 ptPs.
376 pies.

Latea de baleara, de portara superior .........
Quimonos de senyora, gAneres V iBiaB O S •••

310 Mes.

Vestldets de nena, d'organdí brodat

676 pfes.
230 ptas.

REVETLLES, RICE MANTONS
DE MANILA A PREUS REIIAIXADIMIIIIII I A MES AMB
EL 211 PER 100 DE DESCOMPTE

PER A LES

PROPERES

IIITUAE10 MINERAL ATIEOSFERICA
D'EUROPA A LEE 740511 OIL DIA
le De JUNY pa 1 934
A l'AUS./Me nord, a Irlanda I a les
lee costes de Noruega s'obbreven
plage,, I la nebulositat Intensa es
traba a leo Illos •rItlinlquee, degut

a una Important dormid baromaIrles situada al nord-oeit d'Escócua.
Un minimum centrat entre Bardenya i 8IcUla Lamba dese lloc a cel
nueolt1e, 4mb plugo', I alguna ternpeet• • Itälin u • ['Coreo. central.
A la resta del contInent el templa
en general da bo I domina el rigirn
anticiciónic i cel acre o poc nuvolde,
vente fluixos I tomperaturee anee.
DEI. 88888
A EATALUNTA. A Les VUIT
A los comarques I al euro del alegre el ool està completament sere,
la reata del plus Vota
Igu
s. nebuloeltat.

En /ea dar
E4 horra ea registraren ruleett tempestuosos 5 la
Piafe do Vic, a Sagee, al Poned*, i
les comarques de Lucida, emb proolpitaclone de 16 litres per mitre

quadrat, a Manreea, 14 • Tremp I 13
Sant Julli de VIlatorta. Temperetu ca máxima d'atar: 32 greus a Seres; mlnlma d'avui, a Sirle, 5 graue.
(Lea obeervecions dci tema. •
Eareeleuna a les set. san a la eap.
Calera te lo P r tmere Disuria/

•
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mesics i families respeelivee, 1;
qual porta I n e r direetee el niest re
Maree' Lehre. Despees de teca
a la Plaça de la República el.
himnes eatelä , espanyol i han
ces, pujaren al Saló de Cent on
feren rehuse per l'alcalde, senya,
Carlee Pi ¡ Sunyer.
Seguida ment els:. visitante
y en obsequiats amb un lunch, i
retiiiirregueren les sales pt
(tale de Vedifici.
Aqueeta banda musical dona
mitin al vespre un conoert al Palau de Beiles Arte , amb 91 SIgüeNt programa:
Lato. "Le Rol d'Y.s", obertura:
Brunau, e elessider", interrnedi
s inifenic ; Schubert, "Simiente
inacabada": I, allegro moderato.
II, andante con mole. — Serna
par!: Glazounnue "Stenka Naziee e (preise s'infante" ; E. Tremizot. "Pyrame .ti ober_
tun; Perlior. "La clamar/done di
Faust": a) alinuet dea Fallee.—
b Marea hongaresa.

J utjats
•

CAUSES VISTES AHIR ASSENYALAMENTS
——
PER A DEMA
A la Seccia Primera van con/parea

xer Francesa Maleo i Enric Lemelles,
acusats d'haver lanar els diners a una
'teca pel procediment dr. les missei.
El fiscal eoHiciti que els fos aplicada
:a pena de quatre meses i Ud (tia de
presó.
*
A la mateixa seccitn comparegumren Jaime Calzina i Cases i Erre
Reverter i Silva.
El primer era dependent del senyor
Candi Laguna. de restabiiment del
qua/ soetreia retans i seas venia a l'altre processat.
Per al primer denianá el fiscal qua_
ira anys, dos mesos j vint-i-un dies
de presidi, i per al segon un any i
un dia, puix que l'im p ort deis reta ll
passava de tres inil pessetes.
*
A la Secció Segona es veié una
Els permisos de venda de pa.— causa contra Gunter flubriench, acuEI conseller-regider de Provel- sa: d'un delicte de furt. El fiscal, desmente, senyor Hurtado, per tal prés de les preves, considera el dit
d'evitar possibles perjudicie , re- delicte com un mancanient. La quancerda a tots els industrials pro- titat furtada era ile cent pessetes. El
tribunal va absoldre el processat.
pielaris de botigues de revenda
A la Secció Tercera foil sus*
de pa ¡ llegues. que la data per
a la presentació d'instància de- pesa la vista que estava anunciada,
perqué ei processat no va éster traemanant el corresponent permis Iladat de la presa, on compleix conde vetada fineix el dia 23 del cor- denina arran d'un altre delicte, a
rent.
l'Audiencia.
'1 ambe recorda robligarió que
*
A la Secció Quarta es constituí el Jurat per reune i tallar la causa per robatori a lata armada contra
Autora Fernández Ximenis. Aquest,
al carrer Baix de Sant Pere, va valer
obligar, apuntant-los amb una pistola,
a que li /liuressin els diners, tots els
indiviclus que sortien d'una casa de
joc que In havia Instalada en aquel'
carreta Aquests s'hi resistiren, i el
processat va di.parar l'arma contra
un d'ells, i el ben,
Desprès de les preves i deis infor111C3 del fiscal i del defensor, el Jurat
va dictar un veredicte danculpabilitat.
E; fiscal demanä la revisa: de la causa per un nou Jurat, a la qual ,osa
accedí el Tribunal,

Preciosos estampats per a vestits;

Servei Meteorològic
de Catalunya

Tribunals

Cal aprofitar les oca-

Espumilles colora de
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temen de presentar noves tus-

VARIA

AUDIENCIA TERRITORINL

NAFTALINA

contra les

unes

teema els doctors Ermenguer. Bellido
Pi-Sunyer Bayo, els quals glossaren aspectes diversos del tema sotInés
a la consideració de l'Academia
La darrera sessió cientlfica
'le Medicina i contribuiren ä fer reEn la darrera sesaió cientifica ce- marcar facció de la nora substancia
lebrada per l'Academia de Medicina. i la seca alta calva terapeutica.
el doctor Jaume Pi i Sunyer s'ocupa
de la importancia de la mobilització
d'aigua dels teixits a la sang en els iCRELEU EN LA POSSIBILIT4T
processos de la regulació termina, reDE LA INDEPENDe'r...
marcant cona la classica reacció de
DE CATALUNYAr
Brown-Sequard no és pas solament
una vasodilataciú periferica, sinó
.amb aatiest enunciat la Secció
angment del volum total sanguini per dEstudis Politice,
Econòmics i So.
Exposa una serie d'experide l'Auneis Popular de Grecia
menta en l'imine i en anima/s, en els cials
iSal
i
nerón, b) ha organitzat una enquals modifica les corbes termiques i
influeix sobre la concentració sangui- questa en la qual prendran part tots
els
partits
i organitzacions de Catania per la ingestió de l'aigua. Les
Ilipertérmies en filiorne són aconse- lunya.
Fin% ara han contestat a Venguesguides per ban a perlIongats en lang
calent i en els animal, per injeceiú ta Rossend Llates. en representació
de blau de metile, beta-tertra-ladra- d'Accia Catalana Republicana, i Annaftilandna i suspensicns de cofre i gel Pestafa, eui representació del
per l'escalfament de la sang carbtido- Partit Sindicalista Lepanyol.
Dilluns, cha 18, a dos quarts . de
iugular per a la técnica d'Heymansi
en tot els cacos la tezimeratura és dey (le la !lit, parlara Hilari Arlanmodificable segons l'estat de &duda dis. en representad.; del Partit Code la sang. amb unes indica- munista de Catalunya.
cions sobre la fisiopatolog i a de la feA continuació vindran: Estanislau
bre, i la possible aplicació clínica d'a- Ruiz i Ponsetí, de la Unió Sociaquests coneixements.
lista de Catalunya; Alfred Cabanes,
Seguidament el doctor Leandre del Partit Nacionalista Republice
Cervera feu J'aportara; a l'..isicademia d'Esquerrai Frederica Montseny,
d'un primer canana d'histOries
la C. N. T.; Joaquint Maurin, del
(pies de malalts d'hipertiroidisme trac- Bloc Obrer m Campero!, etc.. etc. Totate per (di amb un nou ácid aminic tes aquestes conferencies
stin públiiodat. u La 35 — diode — 4 —
ques.
Aquesta casuistica, extraordMäriament remarcable, per tal com
compren formes gravissimes de maPER A DEMA
laltia de Basedow guarides per aques-la eubstencia. done rnotiu al coman:Academia de Medicina. — A tea 19,
cant per a gloesar una serie d'aspencientífica pública, en la qual
tes clínics que la patologia i el trac- sessió
tament de les malalties de la glän- es tractaran ele temes següents: Doctor
Josep
A. Grifols: *Técnica actual
dula tiroides p t antegen al wietge general i a l'endocrinaleg. El doctor i paobablement definitiva de la transCervera féu un resum de la biblio- fusió sanguínia pm. mitja de la flebula
grafia qiie la 110Vd substancia ha mo- transfueora". Doctor L. Garca-Tor
tivat, i exposä els ionaments de la
del-teli"Lsonga,cdet
seva farmacodinamia. situant tetes treball'a
les seres consideracions damant deis
Casal d'Esquerra Estat Ca talt
fets de la clínica i particularment da- d'Hostafrancs (Censen de Cent, 331,—
n/tul les präpirs ohscrvaciena reno- A les 22, conferencia pública a
Ilides a la rapealera del malalt. Fati de Josep Tomás i Piera, càrrec
solare el
remarcar, tainké, les particularitats tema "Catalunya i la República".
que cal tenir en compte per tal d'asInstitut Médico-Farmaciutic. — A
segurar lent en la utiiitzacia de la
substencia, i crida l'atreve sobre la les 22 celeararà sessi) científica orgran importancia d'as s ociar aque-ta dinäria al sei estatne Caria] "Casal
terapèutica al; metodias ii.eoteräpics del Metge". La doctora Quadres-Borempinas iins ara.
des descabdellarà "Embaris i mioma,
Intervingueren en la aiscuseia del i esterilitat i m'orna".

La Nlar i l'Aire
SEMAFOR DE MONTJUIC
Observadons meteorológiques:
A sol ixent Neta a l'E. fluix, cercl sernicobert; al /Inedia S. S. E.
frase, rel amb eelalges ¡ heritl ons beiresos, 1 a B c+1 ponent
S. E. fresqnet, mar inaeejaciete
del :S. E. I el eerele quede amb
e Ira tus.
Baremetre, 7e6. — Ten:nemetre. 233.

MOVIMENT OEL PORT
Vaixells entrate. — De lampa,

-romos
Sesean en ./empine complete
eol

ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA

termite

larlgeo 4

Riera hule, S. I

y SP • INICELONA

política

ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

Sala Primera. — Divorci Joan Planet contra Montserrat Camps Maçot. Incident. Raimon Celestino Ber&minan contra miMsteri fiscal. Inciden:: The 13ristish Alizarine contra
Antoi Llagoetera.
Sala Segona.—Incident; Rosa Costa contra Eduard Maristanv. Majar
auantia: Manuel Banúa i Moragues
Moviment de vaixells a posta
contra Eugera Mmaera i un altre. de sol. — Detmiren
e 11... un 1
polaera goleta que Va de bolina.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Pel a. vi, pailebot que va vers 13
Semeja Pranera, — Un oral per furt
direcdó i una goleta que
contra Jean Martí i Luan Dirorci. paasa
a portent, t al S. O. una
R. Escoda contra J. Marial.
Secció Segona. — Un jurat per ahu- goleta , un bergarti goleta i dos
pailebitts que van en popa, un
so; deshonestos contra .Anastasi
Coz. Un oral per vagabund contra pailebot a tiot rIr de tres pule que
Gregori López.
t(I port u quatre que van vers
Secebí Tercera. — Un jurat per ro- la maleixa direcció; de vela 'labatori contra Antoni
tina (vea falutxcis vers dia crees
Secció Quarta. — Un jurat per ho- dircecions i dos vers nenes'.
rnicili contra Antoni Barcia. Un oral port.
per urgencia per tinença d'armes contra Antoni Alcázar.

han Wat empeces les vistes per
jurats que estaven assenyalades per 4
atille;,t mes, ja que la Generalitat la
anunciat la tranJesa del, diner, necessaris per al pagament de les dietes.
G.eadie•IlaIlliere —glera)
*
El Jutjat número dome ha dei'
eeAs te 9.700 PAGINAS
sal cense efecte el procc_ssament que
MAIS DE 3.500.000 DATOS
ud procediment d'urgència havia es.
MAPAS • INDICES
tat dictat contra loan Boada i Gallús
pel suposat dehnte d'atemptat, a con(SECCIÓN EXTRANJERA
›eqiiencia de les declaraciona del qu'ie asquees Directorio bnissisal
dee.
* Denla, dilluns, a la Secció hiele 111 Comercie, Idvilrit Prsissitlisa
Quarta, es veura la causa per bedo Erpaia y Pensione(
micidi contra Enric (Sarda Garceig,
autor de la mort de Doménec Garcia.
ocorreguda el mes de juliol de I.anr reboto Mo un •limpiar completo,
passat, al carrer de Santa Madrona.
CIEN PESETAS
(triaca e» portee en toda Espata)
Enric va clavar una ganivetada a Do.
menee, quan aquest surtia d'un bar.
LI fiscal demana que a Enric Ii ejem
(ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
imposada la pena de catorze anys.
COSTARA MUY POCO r
vtnt mesos i un clia de presa denle,
M'irle/ARA CleN1311,10
15 ..00 pessetes
d'una indemnitzacia
per a la familia de la víctima.
ae.ame,a--a--alacireeer_mara----aareaem—r
No

i Conferències l'activitat

Cursos

eapanyal -Mar Caribe", deis semostneee 1 eueepo necee: et¡inere
IlaaIl3.1l2o.IJIJ. qtue
nyora Regato i Fontbuna; de \
en litiet, el vaixell
-Goleta". del senyor Tomfas Mallo! i Bosch: de Palma, amb corroa, mercaderies i 150 pasad!.
gere , el molor correu "Ciudad de
Palma"; de Bilbao i escales, m'U)
eärrega general, el vaixell "Rie
;enea", lote dos tle la Cia. Transe
medite:Teclee; de Gijón, anda carta() mineral, el vaixell "Catalina"
dels senyors Regato j, Fontbona:,
ile TrieAte, Veni. cia, Livorno i
Genova, sieb paesatge i càrrega
general i de tränsit, el vaixell
Palie e le ellre e , del senyor E. Caratillini; de 'eliorebarn,
i
Ovalo, anda bacallh. el vaixcll
!tontee "Biep", del senynr Successor cia H. Enberg; de Sele,
ai»b värrega general i de trätteit,
el vatxell espauyol "Río Besaya",
del senyor
Blay.
Vela. — rae ciutadella, /ab
t'arruga gencifill, el pailebot "Caeunen Piró": du elnnt Fetal, arista
clarregis piten', el pallebot, "CoIn ere 1 0 ; de Valiicia. a mb e ärregii general, el " MOt
Al Port. — El traneport do
guerra Al m ira nt e Lobo

Vaixelle sortits. —

Distancia

navegada tul vaixells que han

floh d'hornee, es !roben
eta esputivols "Ainputicliatt". n'ab
carrogs getiel id, l'al) a ROSfus,
¡a sonyora Vídua de C. Martorell;
el "María IV', anal passatge
cärrega general, cap a Algeeires
i escales, del etnyor Fill
Retunan A. llamee; el "Cervera", amb

ciment, cap a Motril, del senyor
Eilt de Rètmul Bosch; els correus
"Cudad de Cädiz", atnb passatge
cUrregia general, cap a Las PalIlLdS j escales; el "Lecazpi - , amb
i•assalge e carrega getterdl, cap
a Santa Isabel i escales; el "Ciudad de Palma'', anib passatge i
càrrega general, cap a Palma,
tots tres de la Cia. Transmediterränia; Titalia "Feltre", amb
19 passatgers de transa, i auno
rarrega general i de transa, cap
Puntarenas i escales, del senyor E.. Caranditail el - n / r i e l' de'
Atrica", amb el Seu equip i 1/trieles, cap a Sant Fellu de Ce/lile/le. de la Marítima Stbarassora
de p . Garufas Segui; el traneatläntic " Criet (»al Colón" , amb
passatge j chrrega general, cap
a Veracruz i escales.
Vela. — El -Santa Petra", amb
ciment, cap a Alacant; el "Pedro", alab cärrega general, rap
Denia u escale; el elerencieco
Casanoeas" 1 el e Eetela e , areb
'briaga general. cap a Palma;
el "Cala Tuent", amb cärrega
general. cap a Málaga; el "Buen
Amigo", anib cfirrega general,
cap a .eguilae.

Donatius per a la Tómbola Benefira
d'Acció Catalana
e
Ahir contamaren rebent-se g raa si
quantitat de cioaatius dese:alees a a
Tómbola Benéfica d'Acció Catalana,
donatius que ja paseen deis dos ata
Entre els donante. hi ha els senyisre
Nicolau d'Olwer. Amadeu Hurtado,
Martí Esteve, Pere Lloret, Carle
Jora, Doran-Reynals, Ferran Botar,
Carlee Soldevila. Caries Sindreu.Fran.
cesc Salvat, Teresa 'sera, Lliris Boti.
nes, Emili Aragcaes, A. Badrints,
Antoni Mechna. els dibuixants senyors
llena:. (- anadea i Cilo, i les casta
Lena. S. A., fajarle Catalá. Palla.
rol;, Manufactures Banús, Castelltort,
Muja Mercader i Magatzems
‚tanys. La senyora Cortes d'Esteve,
ánima de la Tómbola, ha jet tanfie
un importara donatiu.
L'Ateneu d'Acció Catalana Repulan.
caria del Camp d'En Graseot
(en organització)
Tot just arta pública. per mitja de
la premsa, la idea d'un grup d'add.a.
tes ai p artir d'Aceita Catalana Reu.
leicana, de eonstituir una entitat de
l'esmentada ideologia, a la barriada
del Canto d'En Grassot, la Comissió
or g anitzadora no ha deixat de rebre
im p ortants i valuoses inscripcions
mies i simpatitzants que s'apressen
a/Estar-se als ren g les d ' a l:tuesta e:,
vella entitat.
Es p re g a a tots aquello que encara
no Im hartM Jet, que se serveixin pesser a inscriuris al local provisional,
carnee Grasset, 82 1niprernta, tete els
dimecres i divendres, de va::
a nou del vesore
JOVENTUT "LA FALZ"
Tots els tocs san pregats de pasear per Secretar l a qualeevo: día, de
deu a dotze dt la nit, per a un ai.
surapte urgent.
UN MANIFEST DEL BLOC

OBRER I CAMPEROL
Ei Bloc Obren i Campero; ha fet públic un manifest en el qual es diu que,
davant l'amena ça de declaraciO de l'estat de guerra. cal avançar-se a l'enema:,
que esta preparant ratee, i proclamar la
República Catalana.

Butlleti Mago
UNIVERSITAT AUTONOMA
L'ingrés a les Facultats. — E's
oran:mis d'ingres per ale aspirarles a

lee Facultats de Cienciee. Medicina
Farmacia catan convocats per a denle,
dinuns. dia 18, a lea nou del mati,
des del núm. u al eo. Hi ha una
nieta per ala aluranes citaleas i una
altra per a'.s castellana, i la concoratOria és per a lee dues llistes,
tots ells eben de presentar el dit eit
i hora al Paranimf.
Els alumnes inscrits al grup de Lletres, per a Lingres a les Facultate de
Filosofia i Llores i Pedagogia i Dret,
tant catálans com castellans. es con•
coquen per al dimecres cinent, dia a),
a dos guares de cinc de la tarda, e
fi de practicar al Paranimf el primer
exuda; cle les preves comunes.
Els aspirants a ingrés araran proveas de ploma estilogràfica o Ilap,s
tinta i presentaran \liar respectiva pa?treta d'examen.
Exàmens per a practicants. —
dilluns. dia 18, a les dotze Ce;
latí, començaran a la Facultat de
Medicina d'aquesta Universitat,
examens dele alumnes Ilimee, per a
la carrera de practicant.

ENSENYAMENT PRIM A. P.
MOVIMENT D'AVIONS
Exposició de treballs escalare. —

AHIR
L'Escola. Municipal d'Aprenentes
Aertdrcm de l'Alr France. — Complementaria d'Ofici s de la Dona
Procedeut de Tutela, a les 620
arriba lea jó amb correu, tuercederies i 3 paesalgers.
Procedent ele Maree/la, a les
6'2; arrtba latió awb correu.
mercaderies i 1 passinger.
Proceden! de Casablanca, a lee
12'3 7 arribà latió amb correu.
mercaderías i 8 passatgers.
A les 12 • -16 sortí l'avia c ap a
'rotosa amb corren, mercadetles
5 passatgers.
A lee 1212 aorli l'as ió cap a
Marsella ainb corren, mereadei 3 passatgers.
A les 6'33 surtí l'avió ( :. ap a
Cisattblatitat atnb correu, mercaderies i 2 passatgers.
Aeròdrom de l'Aeronàutica Naval. — Procedent ceEetutgeld.
amb esceles a Ginebra ¡ Mar.
Pella, a les 17'45 arribä
"RellillBACH D- 1 Itt) 1 sicLO correu, inercaderies
5 passatgers.
Prucedeal de Madrid, a lee
12'20 arriba lució "EOKKER 11
EC-PPA" amb correu, mercadedes i 8 paeealgers.
A le:: 7'15 sorti ''ROHRHACH D-A110L" y eti a Estulgard.
anib escales a Marsella i Ginebra , amb corren, mere:u-ferie!: 1
to
Base Aeronaval. — Proceder?
de Roma i Marsella, a lea 1 P32
arritiä italiä "E-TUTO" amb correu, mercaderies 1
7 passatgers.

"Lluiea Cura" ha obert a les sesee
miles una exposiciO dels treballs rez!arate ,durant el present cura. La duc
exposicia podri Cacee visitada pel P u b!ic els dies ró i 17 del corrent, d'onre
a una del mati i de cinc a set de la
tarda.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
L'Ateneu Catete de la Classe Ob r ed'Eequerra e, complau a comunicar que havent dona t fi als curseia .ic
Mala i aritmética elemental amb napa
demà, d'Alune. comenaarau les
clames de calligraiia. Per a inscr.pcions, dirigiu-vos a la secretaria de
rAttneu, de set a auit del vespre.
carrer de la Dagueria, 8 i lo. entresi.
ra

tercera.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Concurs Escolar a Sitges.
da 17, al mati, se celebrar: a Sitg--el coneura anual de Lectura i Escriptara catalanes - i d'HistOria de Pata.
lu g ya, que organitza la Cornissid deleg ada de la "Protectora'', i en el
qual prenen part infants de la malo.
na de Ice escoles de la població. El
Juret seri formal per elements Picnics de la "Protectora" sota la presi.
ciencia del senyor Emili Valles.
El diumenge dia a: se celebari la
testa del repartiment de premie.

,enge, 17 de juny de 1934

LA

I Mol] dels Espectacles

L'Actuació Social
ELS JURATS MIXTOS

gi5 flaquees. — El Jurat Mixt
Treh all en les indüstries de
de.Barcelona, See-Pa Catala", capital, posa a
,isement de tots els patrons
. 2 pertanyen a aquesta Secoin
-G e des del dia 1 de julio' vinent
oran de coinencar a concedí:
°brees que faci un any que
,ballen en Unes establiments,
". ( dies de vacances
havent el patrd de comuni.jt o al ducal per escrit. en
cas.
.1.3 dala acordada pel Jurat per
ueudir de les diles vacances
;tiara el dio 31 d'octubre vites infraccions que d'avest
cd eomprovin per les L'o„.sieus inspeetores d'aquest
:at, passada l'esnientada data.
c an objecte de la proposta de
corresponent.

ELS OBRERS
Sindicat d'Obrers Metal-lúrgics
¡,G. — •quést indical ha
pública una nota referint-se
•L i nea ment d'Indústries Side:pques, en la qual diu el se:A!:

Fa tres selmanes que el Sindi:. d'Obrers Metaltúrgies va pu-ar un manifest denunciant a
iia O que la casa Indústries
.O/rúrgiq ues . de Can Tintis.
par a va una maniobra per a
: -ar els tallers sense motiu
tif cal.
El Sindical pogw, evitar, de
• . nient, que l'Empresa aconse-s els seus propòsits; però el
aus passat, dia 11. els obrers
trobar els tallers tancals.
•.tenent el gerent donar-lis per
rzaiadals mitjançant el pagad'una setmana d • indeinnit4 j una de les vacances let.'sava en cure una inspecció,
r, er cert en lloc d'ésser feta
Jurat Mixt ein a primer träprocedia directament de 1;1
Selleri g de Treball, i Su la
, inspecció slavia de &ter-ar ej realment la casa tra,ava una situneM crillea que

exigís el tancament deis tallers.
Només en el cas que aquesta
InsPe eci ó Ii liagus estat favorable Ii hauria pogut ésser concedida l'autorilzaciú per a presCindir de part o de tot el personal.
En (anear els tallers el dilluns
din II. el conseller de Treball va
enearregar a un perit comptable
a un perit tilecàuie, acniponyats Je ds brers de la rasa, un
intirme sobre l'estat dels tallers
de la indústria. Aquests es presentaren dimarts als tallers i
pog,neren eme/pi-ovar que l'Empresa venia preparant Pacotilla
dament des de lela gairet)A 1rr,
anys. eslablint pèrdues imaginä_
rica en els Ilibres i rebutjant comandes. De im, s a mes. baria
deixat els tallers en un estat lamentable de conservará& sonse
materials mli utillatge auxiliar
que impossibilitava et funeonament. Les piTdues que allegava
la t'asa en l'actuallat no teillen
importancia, si es te en compte
que la dita casa venia realilzant
tina beneficis normals que pujaven, alguns anys, fins al
de pessetes.
Convé lambe esmentar el n e
-gociqueastdlbr
hl l'Empresa ninb el problema
del Port Fraile. Per redifici i
solar la casa va cobrar 1.700.000
pesseles; per indemnitza c ió del
personal, 158.408 pesseles, i por
despenes de traspäs. que no
consten en lloc. la xifra de pessetes 479.500 . Engl o hades aquestes quantilats panceta de la nitro
de 2.300.000 pessetes que la casa
ha rebut, la qual eosa li ha peramortitzar tot i•titillatge
anib im //sarge immens /le berIPfi..i. I aixf que l'ha aimbal de fer
1;11/ea els lallers.
En (lir al gerent que li podria
ósser . imposada una multa per
tancainent illegal. va contestar
que la pagarla, i ami batirla
acabat l'afer.
Als obrera deis Sindicats Fabril I Textil, Fusters I Vaquers.—
Es fa avinent a tots els a filialS
d'aquests S indicats que passades
les stitormalila l s poden passar
per pestalge social. (-arree de la
Unió, número 7, entreno', t(it
ola lES n le sis a vuit de la tarda.

1111IMMII

El

El dia 5 de juliol de to,34. 3 les
'il del matí, seran venuts en pula subhasta al Mont de Pietat
• Mare de Deu de l'Esperança, orga_ante d . la Caixa de Pen,:ons per
Vellesa i d'Estalvis, els empen , raments de joiells vençuts abans
dis t d'abril de 1934. L'entrada
•la sala de subhastes és per la plaea
Jonqueres, z, entresol.

E

DE L'ESCORIA
LA N'OSTRA SANG

Es concedida la subvencid
a la proposició presentada
per idee Nicolau

"El Seguro Medico", Panseig
Gräcia, 117. ToRtf o n 7 4 19
La Delegarle d'Hisenda ha aasenyalat per a avui els seguents pagamenta: Petra i Ciments. S. A., 3.042
pessetes: Ruinen Cer d a, 8.189s2;
Lluís Conde. 1.701451 Evangeli Carreta, 64460 : Huís Sänchez de Orara. 1.43 7 6 0 : Francesc Sagrera. 1.6S1
pesseta i 5o remiras; j. Auriach i
r( manyla, 25o: jip an Vernedea, 283;
administrador de la prese provincial. 4 .smon; ídem de dones, 7.927. t4;
Llorenç Pedrals, 9348; Artur Vidal. 16.2oo'4r: president de la Junta

FETS DIVERSOS

agurstes desolants afec' ,, a de la pell, s'utilitza amb Cal:
Di s pensari d'Harta fou auxiliat
families. des de la 55 anys
Joan Vtlanova, de 51 anys, de ferides
Blanche de l'Abat Magnat. a ia mä esquerra, que es causa treczi at un lapse de temps. que oscilla ballant en una Cooperativa Obrera.
lt Ines dies a tres o quatre setmanes situada al carrer d'Aiguafreda.
Ut: a Ics afecciona anti g ues i rebeisl.
— El :ten de sis anys Martí Anbeguda. depurativa i re- toni López, que Vil/ a Democracia, 13,
neteja la sang i ja desaparei baixos, melare estava jugant al sea
accidents de la p ell. qu e 110-e domicili tingué la desgràcia de catire
Milers de casos sém test:- d'una cadira i ea caus ã la fractura del
d'aq uest senzill reme:, degut a: radi csquerre, de pronòstic reserva!.
estudi elr TAbat Magnat. A Fou auxiliat al Dispensari de Sant
, . f armácies trobareu a pessetes 3.20 Martí; després pasas al sea 'tontica(
per a Irr-ne un litre.
— La mina ona Petra Andrade
Suarez, de 32 anys, que vil/ a la plaça
d'Urquinamia, ir, insulta els agents
conseller delegat del districte X, de la policia urbana que al carrer Baix
Ramon funyent, La organitzat de Sant Pere estas-en perseguint els
amb rajut de diverses venedors ambulants. Fou detinguda i
t ui:ats del nutria districte i d'al- concluida a la DelegaciO del districte.
Ptfls partiaulars, a benefici i ami)

fi de proporcionar una bella
Llegiu

LA PUBLICITAT

Propagueu-la!

OGIJAVAiti)

La concessiö 1 carlacter provisional, j no sera definitiva fins
que siguin estretament acumplides les exigemcies fixades el/ la
base stsena de la Convocalitria
del Coneurs, que din:
"El concursant pie hagi obtingut la eoncessiú provisiotial
de presentar, en el termini
inäxim duma mes, les proposieions definitives, antb la figiteül
concreta de la qüestió de loca l .
programa d'obres, 11mb le conapanyin, preus de localitats 11:1lis extrems que laguraven en la
primera proposieiö. En formular
les proposicions definitives, el
roncursant Miura je recollir
suggestions beles pel Cotiao¡,. que
tendeixin a millorar la primera
proposta, aixf com lambe aportar-hi les iniciatives o les cooperacions daltres coneursants.
sempre que ells manifestin expressament la seva conformital."

LES SARDANES
LA LLIGA SARDANISTA
ne celebra a Ripoll el riman,'
Congres Sardanista. organitzat per la
Lliga Sardanista, que és la Federarie
d'Entitats Sardanistes i Compositora de
Sardanes. Ara motiu d'aqueat Congres
se celebraran diversos actes a Ripoll a
honor clels assembleistes. .Aquest Congrés revestirá una gran importancia,
puix que hi assistiran més de .to
gala d'entitats sardanistes i gran 11^111bre de tnestre s compositora.
—L'Avene Sardanista del Feble
Nou Ima organitzat per a amiS a la
tarda, una andició le sardanes. al
Pare de la Ciutadella, a carnee de la
Cobla Popular.
—L'Agrupad?) Sardanista de Barcelona ha organitzat per a avni. a la
nit una audiciét de sardanes a la placa de l'Angel. per la cobla La Principal de Cassà de la Selva.
—flan estat suspeses les aardanea
que havien de tenir lloc aviti, a les
s is de la tarda. davant de l'estatge
de l'Arenen Republicà de GrAcia.
Avuhl

El Cinema

EL III CONCURS DE TEATRE
CATALA AMATEUR

L'estrena de demà
al Coliseum

Exce1.1.:mcia i primera cate.
(Actrius i actors amateurs)
Primer premi.—A la companyia Estudi d'Art Dramática, de Molina de
IZei. Dirigida per Josep Cariteu i MiIlet.
Segon premi.—A la companyia Agrupaciú Romea, de Sant Feliu de Gllig015.
Dirigida per llene. Escrivá Romaguera.
A aquestes dues companyies el Jurar
els ratifiea a la primera i atorga a la
segura el titol el Excellacia" per a la
present temperada.
Tercer premi.—A la companyia Joventut Carlina Manresana, de Manresa.
Dirigida per Juan Ambrias Comasoli-

ves.
Quart premi.—A la companyia de
l'Ateneu Obrer Manresä, de Ilanrcsa.
Dirigida per .Antoni Sala i Singla.
Cinque premi—A la secció de teatre
de la Societat "L'Estrella", d'Espar r eguera, dirigida per Ramera Ram pa i

aredsellom.;..“
Mary Boland, protagonista de
"Un marido en apuros"

Torres.
Sisé prcini.—.A la secció de teatre de
l'Orfeó Calellenc, de Calcita. Dirigida
per Josep Pera i Maeó.
Seré prenii.—A la companyia amateur
de l'Associació Amics del Teatre, de
Barcelona. Dirigida per Francesa Grau
i Banns.
Vuite prenti.—A l'Agrupad() Dramática Santiago Rossinyol, de Rubí. Dirigida per liquel Segura i Mitjans.
A aquestes sis compamies el Jurat els
ratifica el titol de Primera categoria per
a la present temporada,
Sts ca- fti .d. Se.gaaa categoria (Actrius
actors amateurs)
Printer premi.—A la seccie amateur
de la Socictat Iris, de Matare. Dirigida per Leandre Vilaret i Padern.
Segen premi.—Al Quadre Escènir
"Mossén Cinto", de Barcelona. Dirigit
per Andreu Gaixer.
Tercer prenti.—A l'Agrupacie Tea.ral
"Farners', dc Santa Coloma de l arneta. Dirigida per Josep .Marti i Perranien.
Quart premi.—A la secció de teatre de
Palestra. (Delegació de Sant Pul de
Mar). Dirigida per Joaquim Pou i Mas.
Cinque preini.—A la seccie dramátiéa
de l'Ateneu Pi i Marcan, de La Bisbal. Dirigida per Antoni Crumels i
Toralles.
A aquestes cinc conmam-ies, i ja per
a la present temporada, el Jurat
atorga el tito; de "Primera eatecoria".
Sise premi.—A la tompanyia Tertúlia
Nfatielic. de Barcelona. Dirigida Per
Salvador Capella i Antill.
Seté prenti.—A reten,: jr l'Associadó
Indreuenc de Teatre Amateur, de Barcelona-Sant Andreu. Dirigit per Mariä

gnu,. "Reilexos", im film abstracte de
Dome:lec Jiménez; "Memmortigo?", la
producció de Delmir de Caralt. que 110m
considera la mill o,* del Concurs.
Aguesta sessió tindra lloc al Cinema
Kursaal demà, a les 10'13. La segona
estä anunciada per a dijous al matee.<
saló i ami) actuacions personal, de socis
de la Secció d'Esport de Muntatmys.

AMATEUR DE CATALUNYA. —
Despres de laborioses gestions entre les
entitats de cinema amateur del nostre
país en la darrera reunió celebrada divendres passat. es va prendre l'acord
de constituir la Federad& d'entitats de
Cinema Amateur de Catalunya, integrada per les seciients entitats: Amics
de les Arts de Terrassa. Associació
Cinema Amateur de Barcelona. Associació de Cinema Amateur de Mataró.
Centre Excursionista del Valle s . de Sabadell, Cinernátic Club Amateur. de
Barcelona.
Entre altrcs es prengué l'acord
concórrer a diferents concursos internacional, filie es Preparen.
La Federad& anuncia des d'aquest moment que es fa cárrec i organitzará el
primer Concurs Nacional d,s Cinema
Amateur. que se celebrara anualment
tindra lloc La vinent temporada a Barcelona.
Les entitats fundadores d'annesta
deració conviden totes les entitats de
Cinema Amateur que Duguin actualment
existir a Catalunya que vin g uin a sitmar-se als esforcos que en hé del Cinema Amateur C.atalä indubtablernent realitzarä la Federació.

CINEMA KURSAAL
Denni, dilluns. i el dijous, dia :21.
a les deu de la nit

Charlie Ruggles, protagonista de
"Un marido en apuros"

Organitzades pel CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

EIME1,1,1,NT AMA DE TAIMA
DIGESTIVA
PURA
LLLUGERÁ
bueosni «MAL : Mint1174 - MIL 77440

dels pobles?

vegeu aquest gran film

D'UN FILM A L1LTRE

CINEMA AMATEUR
DEI. Itt cONCURS DE CINEMA
ORGANITZAT PEL CENTRE EX-

CURSIONISTA DE CATALUNYA.
— Ahir Migué Iloc l'acte de repartiment de premia dels filma que resultaren guanyadors d'aquest concurs. En
aquesta sessie es projecta " Carbó',
"Com es i m un pitee i "Suicida?".
Dema, dilluns. es fará la primera de
les dues sessions pnbliques que slan or,
ganitzat per a donar a conèixer públicament els millors filma amateurs
d'aquesta tradicional comeetieió. Es
projectaran: "León de Daniel Jorro,
ronsorri Inadrilenv ; "1:anca del senyor
Cauces", de Salvador Mestres. junt anth
un film de dibujaos del conecut diImixant del " Xtit "Westminster in
1Vinter". film rebut de Institute of
Amateurs Cinematographes, dr Londres. sen s e indicar el nom de l'autor;
"Eselat", un film de Eral:cese Giben!.
que ha refermat el prestigi adquirit amb
el film que presentii en l'anterior concura. "Folk-lore" (primera Par!. la secona es jara dijous). de l'infatigable cineista terrassenc. "Diaria". de Joan
Salvans. que cm mostra el sen humor
a través — al servei — d'una idea mi-

Un republicà de sang!
A més
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terpretada per l'estrella francesa
Manis. secundada per Félix de i
Georges Citar-tia. Anareixen en el film
paisatge s de la Costa Brava i modernissims interiors, una fundé, de gala a!
teatre °limpia, que aMicanitza, ex p ressament per a filmar algunes escenes;
memorable, escenes de la cesta popular
del 14 d'Abril a Barcelona: i, com a
motiu fonamental, l'ideal paciiista de que
estä impregnat, hàbilment entretelan
amb commovedores notes sentimentals.
•Inntament amb l'anterior. s'exhibeix la
comedia musical "Ptaceres de Paris",
interpretada per .Alice Tissot.

FORASTEROS
EN HONDURAS
El màxim programa doble
"Universal" de tancament
de temporada

La Música
NOTICIAR1
Concert per avui al Parc. — La.
Banda. francesa "Harrnonrée des Cheminots P. L. M. de Marseille'', com.
posta de Do mirsics, donarä avui, a
les cinc de la tarda, un concert popular al quiosc del Parc de la Ciutadella. amb el següent programa: Saint
Saens, Marxa Heroica: \Vagner,
"Tanbauser" (obertura\ ; Verdi, "Rigoletto - , segona suite, variacions per
clarinet; Bizet, "L'Arlesienne", segona suite; SaMt Saetas. "Guiltern
Tell". obertura; Rossini, "Samson g
Dalila", selecció.

Associació Obrera de Concerts. —
Festival de música catalana. — Per a
divulgacto i enaltiment de la música
catalana mes genuinament nacional*
La mesura ianqui
organitzat per l'Associaciö Obrera de
Els americans han reconegut que Na- Concerts, avui. a dos quarts de sis de
poleón fou un gran home. No va mala- la tarda, al Palau de Selles Arts, se
celebrara un festival en el qual la
ment gue vagin aprenent un xic
Marti inter.
i que s'atreveixin a jutjar Tambi- cobla Barcelona-Albert
pretara el seguent programa:
ciós Napoleón.
Peró heus aci «mi aquests american,
Pep Ventura: "Per tu plato",
productora de pellicules amiden l'altuJoan Manen: "El cavaller ena.
ra moral d'un nom que pertany a aquesmorat".
ta Histeria que van aprenent...
Josep Serra: "La reina de les flora".
Eclward G. Robinson !savia estat deNarcis Paulis: "La vall d*Hbstoles",
signat per a protagonista de "Napoleón".
1 un bon dia Ii digueren:
Pau Casals: "Fcstivola".
—I:s retiraren( el P a ner. Son
Francesc Pujol: "Els fadrins de
haix per encarnar tan gran persona. Sallt Boi".
Ens fa falta per a aixél un artista que
Eduard Toldrà: "Les danses de Viatmmiili almenys, t'So inetreal
lanova".
Enric Casals": "Tarragona". Direcl'autor.
DIA SENSE RIURE, DIA PERDUT
III

els alarga per a la presea; temporada
el tito! de "Primera categoría".
Queden designades per a disputar-se
ARXIUS I BIBLIOTEQUES la copa lIasriera i Carreres, ultra Jeventut Cartilla Manresana, que la possceix actualment, Estudi d'Art DramáDe Catalunya. — Bisbe. 3 (zt a 13). tica, Agrupacie Romea i Ateneu Obrer
Manresä.
Joventut Socialista de Barcelona—
Per a actuar en la gran vetllada de
zg,
segon.
Rambla de Santa Mònica,
gala que tindrá efecte el dia 3o del mes
(Oberta al públic tots els dies feiners que som, el Jurat ha de sigual le s sode set a nou de la nit Diumenges, guents compaayies, les guata representaran les obres que han puntual millur
d'onze a una del matf)
de les dues que representaran:
Social.
—
Amadeu
Vives,
3.
Ateneu Obrer :slauresä, de Manns- s a,
Acció
Academia de Bones Lletres. — Car la qual representara "La festa lels
ocells",
d'Ignasi Iglesies.
ESTRENA DEMA Antoni Pi:rez-Moyar "Maria Asree del Bisbe Caeador.
Joventut Carlina Manresana, de ManAtar:U:Me de Medicina i Cirurgia.— resa, que representara "Els qui mai
Un específica contra el mal humor
Jaume Pahissa: "Griselda i Gentil".
Carme, 45.
ib s'aturen", de Ramon Vinyes.
Enric Morera: "A la placa".
Agrupació Romea, de Sant Feliu de
Pedagògic Experimental.—Tra
Lamote de Grignon: "Nupcial'',
Guixols, que representarla "El ca rro dcl
Juli Carreta: "Juny".
vessera du Dalt, 74.
vi", de R. Raums-ui 'tibias es.
Estudi d'Art Dramática, de Molins de
Academia Catalana de Belles Arte
El festival de música catalana, organitzat per l'A. O. de C. — Entre
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de Rei, que representara "12 Verge del
Mar", de Santiago Rossinyol.
els
associats de l'Obrera de Concerts
nou a una). Especial d'Art i ArqueoL'adjudica ció de premis, com cada :me,
elT(
ha desvetllat un viu interes l'anunci
logia.
será teta per ordre de classificaciú i en
del proper festival de música catalana,
Social i Industrial. — Urgen una propera reunió que celebrará la
ni tenim CO compre la demanadissa
Vederacin Catalana de Societat, de Pead'invitacions que a tots els socis, prenúmero 187.
Ire Amateur.
via presentació del carnet d'identitat,
D'Arqueologia (antic p alita de
Barcelona, 13 de juny de 1934,
els min facilitades a la secretaria de
Josep Artis, Andreu A. Artis, J. Berl'entitat organitzadora.
les Arts Gràfiques del Pare de
nat i Duran, Prudenci Bertratia, AleTant corn l'indiscutible prestigi de
Montjutc en curs d'instaltactri).
xandre Cardunets, AmItresi Carrion,
la Cobla Barcelona-Arbert Martí, com
ree
'.4
Vicenç
cenia
Soleu.
Agustí
Collado,
i
D'Hisläria Natural.— Itamhla
raplec de belles sardanes de concert,
Flerenci Cernet, Joan Cortes Vitial.
que en síntesi histbrica apleguen els
dels Estudie, 3 (Academia de Pompeu Crenet, Miguel Clivillé. Erannoms de Ventura, Manen, Seria,
crsc Curet, J. Ferran i litaroral, DoCiencies).
Pahissa, Paulis, Casals (Pau i Enric 1,
menee Guanse, Josep m. 1 i tUi i TorPérez-loya, Morera, Lamote de
res, Enric F or c ada, Josep M. Frances,
tir:gnon (E.) i Carreta, ultra les
Climent,
!MJoan Fernández, Faces de
dues molt interessants glosses que diNo podem publicar les noteF ete
LInelles, Jaume Marco, Josep Idearigiran els mestres Pujol i
nard Jame Marill. Lluís Masriera, Vic justifiquen l'interés i l'expectació de
pregades que no vinguin es. lee Moré. Ricard Opisso, Segimem Id ltan suggestiu festival de música caetra. Janine Rosquelles Alesan, Toma, A mes, la comedia ultramoderna
talana, que anda evident encert ha orcrites en català i amb un Róig i Llop, J. Reig Guivernati, Le1l'Obrera de Concerts per tal
PECADORES SIN CARTERA ganinat
quim Renard. Octavi Sultor, Albert Pie.
de clausurar el present curs artistic.
per la suggestiva OANOLE LOMSARD, ONESTER MORRIS
timbre o signatura enmelada ra. J. Soler Parcerissa. Ramos Tor,
La sessió se celebrara al Palau de
I ALIBON SKIPWORTN
Baldoner Xiiri i Claudi
Flamen
Belles .Arts, a dos quarts de sis cht
ltmtS films Paramotint. sonsa reestrena fu/5 a l'octubre
secrenri.
iiiinle11111M11111111111111111,11111111411911911191;11,
la tarda

COLISEUM

UN MARIDO
EÄ"
APUROf

.,

CtIARLIE

RUGGLES

tONTSANT ALBESM- pulnurrs. vALLuila (BARMAN/4

Un film ple d'emocions
¿La democràcia al servei

DUES SESSIONS UNIQUES

Noi prenii.—A !a acedó dramática grama del Coliaeutn.
de la Societat Coral "Erato", de Eigueres. Dirigida per Joaquim Crurn.Is

Josep Balcells i Rellart.
A a q uestes tres companyies el Jurat

GRAN ESTRENA

CINEMA AMATEUR Si sou home d'esquerral

Llonch i Vila.

Bina.
A aquestes cinc companvies el Jura
els coniereix el Mol de "Segona categoria" per a la present temporada,
Seeeig I? (actor amateurs i a,-trius
prof essinuals)
Primer preei.—A l'elenc arti,tic del
Caaal Catalanista de Vilanova i la Geltrit. Dirigit rey Josep Gin') i Inglada.
Segen prenti.—Al Quadre Escinic de
"La Unió Liberal'', de Granollers. Dirigit per Amador Garrell i Alzina.
Tercer premi.—A r.Agrupacie Artística Targarina, de Tarrega. Dirigida per

DEMA, DILLUNS

X.444444444444•444444.41ffl

El tenla conjugal ha estat sempre un
dels predilectes del; director; cine:natográfics. Tot bon aficionat recordará
—=—
aquelles delicioses comédics conjogals
creades per Cecil B. de lidie i que ca* Les "zoth Century Pictures" (pelracteritzaven teta una época cinemato- lícules segle XX) anuncien que el titol
gráfica. Després, en to drarnatic o Ileu- en angles del film basat en la. vida del
ger, les gleries i fracasara del matri- james empresari Barnum será definitimoni Fan donat assumpte a un nombre vament 1 "The Migthy Barnum" (El poincalculable de filma.
deres Barnuml. - El primer iilm de RoPocs d'ella, peria, han tingut la grä- nald Colman per a aquesta editora. titucia, la conticitat i ensems l'interés i la lat "Bulldog Drummond Strikes Back"
tendresa le Un marido en apuna", (La revenja de Drummend) no és una
iiim en cl *mal el popular Charlie Rus- noca versió del film mut (presentat a
gles i la deliciosa Mary Boland fan rnolts naisos cmi versió nadada), que sota
devessall de gräcia, dirouiia i d'humo- el titril capità Drummond" interristre. "Un marido en apuros" té el pretà Colman per a Samuel Goldavyn
pont de partida del a ra/ graciosissim te- com l'analogía del títól pot do nar a enma en rafany d'una dona per empènyer tendre, sin6 que el 5(. 11 argument és ene! seil mara a que realitzi una carrera terament nou.
brillant.
* El doble programa del Fémina
Cortés i Borras.
"Un marido en apuros" es un film Pa- el formen "Fax'', una producció naci o
Vuité premi.--A l'elene artistic de la
reuneix gualitats úniques. E,-nalgire
junt amb
S ocietat Coral "La (alerta Sentinena- ramount que s'estrena dilluns,
rodada completament a Catalunva, amb
tenca", de Sentntenat. Dirigi1 per Jóan "Pecadores si/1 careta, de Carole Lom- el concurs de l'aviació espanyola, i inbard i Chester Morris. en el doble pro-

i Torallea.
Dese preini.—A la companyia Aurapació Artistica Avenir", de la Societat
Coral "I.a Unió Vilanovesa", de Vilanova ¡ la Geltrn. Dirigida per Josep

Saló Catalunya

CONSTITUCIO DE LA FEDERACIO D'ENTITATS DE CINEMA

Secció

—

seran obsequats anti iii modeat herenar tots els nena i nenes de l'Asil,
i per a ii de festa, una audició de
sardanes per la cobla "I,a Popular”.
Per a major relleu d'aquesta humanitär:a testa. el senyor junyent convida tots els ciutadans sense
ció, per tal que a la vegada que proporcionar una bona tarda a:5 petits
asilats puguin adonar-se de l'obra
nierit ?aria que porta a cap aquesta institució de la Protecein de la Infäncia.

TEATRi AMATEUR
VEREDICTE DELS JURATS
Reunits a la Sala Studium els Jurats
del III Concurs de Teatre Catalá Amateur, obertes les pliques de classificació
i després de les oportunes deliberacions,
dictaren el següent veredicte:

Dijous, al despatx oficial del
eonseller de Cultura, sellYor Ventura tiassol, n a reunir-se el Confite (le Teutre de la Getteratital
per a escollir la millor proposta
dels que aspiraven a la subvénci() que han atorgal, d'acord, la
Deneralital i E:lit/Mame/II 4 le
Barcelona, per a una temporada
normal de l'eatre Catalä.
Van assistir-Iii el conseller
Cultura, l'alcalde de Bracelona,
el co nselle r- regido r se uy r An tonto Venlös j els senyurs AlexanPlana, J. Pus j PisP5, Jusep
Mafia de begurra, Dominico de
Puig j Ferreler,
Delhi/uta,
J. Millits-Banrell„1. Nidal i Jover
¡ S. Juan Arta, en qualilal
secretar'.
Llegits els plecs i esludiattes
les tres proposicions presentaha estat feta la concessió al plen
:igual, per E. Muges i MereS Ni-

grans, furóncols, eczemes, etc.
-escòria de la sang. són les im- d'Obres del Port. yosoon, i president
les toxines i metzines orca- de Penya Rin, 49.330.
que 's'obren pas a través de:s
i surten per la Dell sota la
lit d'azne. furóncols. borradura.
:•::".ifes. herpes, plagues d'ur.ticar.a.
psicosis. crostes de let.
rtc jaes de psoriasis. Per a fe: des-

.,ar da ala internats de la Protecció a
lufá ncia. Aques t festival con sisen una hallada de Lallets po7f.arsdr Catalanya. i seguidament

Teatre

L'ajut oficial al Teatro
Català

Noticies Soltes
i...Administracie de l'arlUtri sobre
re:ça i circulació de gossos fa avi als propietaris de gossos que per
cl 3 0 det mes en cura el Jarree
.:i del termini per a satisfer sense
ea-rec les: plagues per-a gossos cor ii.
a enguany, no és comed'esperar retirar-les els dardieS, per tal d'evitar-se les agioracions de públic que tots els anys
, formen en aquestes dates.

PUILIOITAT

MARY
.

14B01 ANII)

10

LA

PUILICITAT

Dfurrierse, 17

MOTOR1SME

Aquest mati, en el Cireuit
de Montjuïe, se eelehrarit
la II Copa Automohilista
de Barcelona.-Gran Premi
Penya Rin
nord-amerieä Peter de Paolo
sofri ahir un üreu aceident que l'elimina
de la cursa.-Hom preven una formidahle
lluita entre Nuvolari i Varzi.-Darreres
disposieions sobre l'orüanització
El corredor

Aquest mata el parc de Montjuic será
Iteatre d'un altre gran esdeveniment esportiu.
Organitzada per la Penya Rin, se
elebrarà per segona vegada la Copa
•Autómobilista de Barcelona—V Gran
Premi Penya Rin. En les nostrea anterior; adiciona hern arias donant compte
de tots els detalla d'aquesta formidable
organització. Avui, a poques horas de
comenzar la prova, creiem sincerament
que tots els esforço, deis activa *menta de la Penya Rin es veuran coronata pel mis falaguer éxit. Barcelona
respondris una negada mis al seu re vom de cimas esportiva.
En eli entrenaments d'ahir hi partid-

I

DARRERES DISPOSICIONS
SOBRE L'ORGANITZACIO
La g arrida de la cursa será donada a
doa guaita d ' onza. Com sigui que la
venda d'afeadas i localitats ja efectuada fa suposar un contingent grandlas
de públic, Penya Rin fa present la conveniincia que el públic acudi amb la
deguda anticipació per evitar en el que
sigui possible les aglomeracions, tant a
les taquillas com al pont de tribunes i
avingndes de distribuct6 pel circula Es
recomana especialment que el públic de
tribunas preferents entri al recinte per
lea portes de la part esquerra de l'Avinguda de Pi i alargan iel de tr i-

L 'Es te) H al me s
La mes important de Barcelona

AMPLIA LA SECCIO D'ENGREIX
Major nombre d'elevadors
Moderns elements per a engreix
Serveis ràpids i de precisió
ESPLENDID I MODERN UTILLATGE
A l'altura de les primeres estacions de servei

Joan Pujol Macià
BALMES, 140

TELEFON 77880

SINGER

L'auto anglès
d'alta qualitat
Agents per a Caladanya:

GARATGE AVENIDA
Avinguda 14 d'A bril, 3§44
BARCELONA

ELS PARTICIPANTS I LLURS
NUMEROS

Eneursionisme
VACANCES AL PIRENEU
CAT ALA
L'Eshart d'Esaorts de Neu de FAteneu Enciclopadie Popular es con,plau en Mark a les p ersones que puguin estar interessades a passar les
vacanees d'esta' a la Cerdanya, el seu
Xalet-Refugi de La Molina.
La Molina, centre d'es p orts de nea,
és a restiu, centre també de magnifiques excursions nels hoscos i muntanyes que el volten: Puigcerda,

Planxisteria

Pintura
Guarnició

blina pèrgola i general per les portes de
l'esquerra de la dita avinguda, alai crin
també per l'entrada del carrer de Mèxic.
• • •

Penya Rin adverteix que tantost es
declari tancat el circuit estala abso:utarnent prohibit el pos de peatons, aixt
com el de cotxes que no estiguin a(eatata a l'organització, i a aquest efecto
han estat circuladas rrdres severas per
a sancionar qualsevulla infracció, ami
com per als qui intentia callarar-se als
noca assenyalats com a perillosos, a fi
d'evitar qualsevulla accident als correa
dora i espectadors.
•

Primer, a les deu: Germans Salvadar contra Valenti-Riscores.
Segon: Boida-J. Bo contra R. BoE. Bo.
Tercer: Salsamendi III-Jordà contr a
Erdoza 11-Escudero.
Quart: 011er-A. Steegmann contra
Salsamenli II-Montagut.

AUTOMOB1L1STES!!

BARCELONA
paren la totalitat d'inscrits, i els e5peatador3 eta tragueren una magnifica impressia. La volta mas rápida la c.obrt
el famas Nuvolari en 2 in. 6 s., co que
representa un prornedi de to8 quilametres . per hora. El seu rival i compatriota Varzi samba jiu una bella exhibició,
fent a imita amb el temps de 2 m.
segons 5.5.
Cinc minuta abano de donar-se por
vabats eis entrenaments d'ahir al mati
el correaor americà Peter de Paolo,
que en cada volta minoraba notablement
el promedi, ha sofert un gravissiin accident tare haver-se despistat a la corba
existent abans del Poble Espanyal.
El cobre, a conseqüència del despistarnent, enderroca una co lumn a de lai
-minat,bolprse.
Petar de Note fou traslladat rapa
dament a la •clínica del doctor Catrachan, an li foren apreciadas diversas
cremadas de segon grau a l'avanthraa
dret, una ferida incisa contusa al pariata-occipital i intensa commoció cerehial,
de pronóstic greta

El matx d'avui contra Brasil. — De
tots el, equipo que van participar ala
y untos de final del Campionat del
Món el que ntés interès podia aterir
als nostres aficionats — a part una
revenja en forma contra Italia — era
el del Brasil, que en pla de "cap
de sarie a va asscr elaninat a Génova
per la nootra aelece:a, la qual cosa féu
renéixer al cor de tots lesperanaa
magnitic papar que quatre dita mis
tard feia !a selecció espanyola.
Un delsi motius que van inclinar
el púlilic de Génova cap a aquella
hostilitat de qui es va parlar oportunament ea este, la magnifica exhibida de joc que els brasiler, van
f .o: a desgrat de l'avantatire as atas
que portava Espanya des del tornenaament de rencontre. Lis jUgadors
americano van treure a renuir ans
sublimació d'aquell joc precia i elegant que ja havient admirat a les
Corta en ocasió da la vinguda del
Vasco da Ganta i desés amb l'actuació als rengles barcelonistes del
rnig Centre Dos Santos.
No obstant reconaixer-se unaninsment que l'equip brasiler que avui higa Contra la eeleceia catalana (la.
queja lleugerament a la detensiva,
aixe, no s'afirma atén que pel fet que
el 3 sud•americana tenen una davantera magnifica, en la qual sobresurten do, dementa— tots dos de
raça negra— que fan meravelles amo
la bala als pacta Waldemar i Leónidas. els dos interior; negrea estem
segura que es captaran de seguida
l'admiració del nostre públic, corn
CS van captar la del de Génova i la
de tots els qui eis veuen jugar. Dominen el joc ras, tenen una forma
de passar-se la pilota deseoneertant
pi erxuntóegna. duna manera inesperada i

MODELS

dels Estats Units

* •

Els periodistas i fotògrafs que
gin dirigit previament a Penya
acreditant llur missió informadora du pasaran dels distintius especials. pera
amb el ben entes que els esta pre'nibit
l'accés ais stands de revituallantent,
els quals no podran entrar mas que r's
mecánica afectes a cada partizipant amb
el brazal nurnerat corresponent, i ala
comissaris esportilla, e, director de la
cursa i el jutge de >curtida i arribad),
tense que serveixi cap mis braçal.
se.

• Juncosa
Borrell, 208-Tel. 32933
BA BCELONA

/Mota Basca
CLUB BASCONIA
(Frontó Novetats)
al
Partits Per a avtli,
mati:
Primer, a les deu: Sunyer-lcart
contra Capella-Juandó.
Sezdn, de concites. grins A: ArdozaMartinez contra Feliu-Serraclara.
Tercer, a pala: Fernanasz-Hernandez contra Carreras-Garagarri.
Quart: Riera-Torrents I cantea
BilbaC-Ruiquer.

CLUB BASCONIA
El president de la Generalitat de Ca2.—Marcel Lehoux (francas), Alfa
(Frontó Principal Palace)
Romeo, monaplaaa, 29ao s. e. (Scuderia talunya ha prontas la seca assistència
a la cursa i ha concedit una magnifica
a-errari
Partits per a denla. diumeng a al
copa al vencedor, També hi assist:ran dittir
4-1-1. C. Ifamiltan (anglas),
monoplaça 3 litres (Equip Straignit
6.—Joan Zanca; (xilè), Alía Romeo
t600 c. c.
8.—Tazón Nuvolari (nana), Maserasi, monaplaaa 3 listes.
10.—Joaquim Palacio (espanyol), Ma .
aerati, monoplaza 3 litres. (Grup Vipal.)
12. — Louiä Chitan ( francas). Alta
Romeo, monoplaza aaoc c. c. (Scucaras
Ferrari.)
16.—Achile Varzi (nana), Alfa Romeo, monoplaça noo c. c. (Sod. Ferrara)
!S.—Esteva Tort (espanyola Nacional Pescara, trei litres.
211 — Robert Brunet ( franceS). Blilal'
ti, 2300 C. C.
22. — Benoit Falchett0 (luís), Maserati, monoplaza 3 litres (Grup
Braillarda
24.—Edgard de Morautita (txec), Bu-
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GOUGNAN
PNEUMAT1C
GEGANT

gatti, 200 C. C.
26. — Lluís Villapadierna (espallVal),

Maserati, monoplaza 2400 a C. (Gral)
yipat.)
28.—"Delmo" (frances), Bugatti 2300

e444.4.4444444 1444.444.4
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,l'Anyella: Con de Pal: Padró dels
Quatre BatIles ( 2. 535 ni. d'alearia);
Puigllancada (2.408 na): Callada de
Trasses (i. gon in.); etc.
Al Xalet, admirablemenet siluat, i
a 4 minuts de l'estada) del carril
transpirenenc. es disposa d'aigua corrent, electricitat, cuino, estufa, etc.; hl
ha, de Inés a més. sota classe d'e s
-trisdecua.Lpovn,reua
corrent;, ham pot ad q ui rir - les al Inateix Doble de La Molina. a Poca minuta de distancia.
Els preus d'allotjament. eaPecials
p er a la tem p orada d'estin, san ele
següents:
Socia de l'Eshart d • Esports de Neo.
p er persona i dia d'estada, mes. tato.
Socis de l'A. E. P., pessetes t. No
socis, oessetes t'5o.

EL M LLOR
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La setmana futbolístici

Vegeu eis

la resta de les autoritats catalanes i aassiblensent el aecretni del president de
n a República espanyola.
si •
El Servei d'Inspecció i Control del
Departament de Circulada fa avinent a
tats eis conductor; d'automòbils, que
amb motiu de la cursa d'autos II Copa
Parcelona—V Gran Prenti Penya Rin
acudin al para de Montjuïc. L'entrad:
deis vehicles sera únicament per la
porta de la plaaa dl laspansia, i I ' d3tadonament s'efectuarà a l'Avinguda Central i plaça de 1 • Univer5, oheint les indicacions precises que dictin els agents
de la panda de Taba. Tots els vehicles que intentin entrar al para de
alontjuic per les portes dels careces de
Lleida o Mixta hauran de retrocedir
entrar, tal com s'ha disposat, per la
;aleta de la plaça d'Eopanya. tota venada que la parta del carrer de Lleida
resta reservada als vehicles de l'organització i als dels participants a la cursa

de Sute

1 contra aquest equip, que abans
que Espanya l'eliminas era un dels
millar conslderats en el Campionat
del alón, Latalunya presenta la seva
primera selecció en un mata contra
una ¡atacara, nacional estrangera.
A darrers de temporada, quan ja In
ha ntolts elements que porten un
mes de repòs absolut, ei formar una
selecció arnb possibilitats d'exit ea
ancament dificil. Unicament el Barma continua en pla d'activitat, i
:ara en partits amistosoa per a
aJovar elements nous. Per tant la
primera materia hacia de sortir del
matera Barcelona, propietari del camp
on ha de jugar-se el partit. 1 els
seus elements mis seleccionables els
velem triats i a punt d'arrenglerar
le Noguera, Zabalo, Vantolra, Raich,
Morera, etc., no als discutirá ningú
tenint Iriondo deseansant i Gual en
baixa forma. La ratlla mitjana de
I • Espanyol tambe está lié, encara que
la inelusiii de Sales no hauria ¡el sino
enfortir una ratila que necessita Cenit
les caracteristiques de tenacitat, resistencia i Ileugeresa suficients per
a Bisar a la davantera dels hrasilees. 1 a la davantera, el fet d'arfenglerar Escoli ha estat mal vist per
molts. i creiem que entre posar-hi el
iutur jugador del Barcelona o Goiburn
el parar del seleccionador ala daca
(lit per la joventut i impetuositat del
jugador de Sants.
La nostra selecció pot guanyar, i
creiem que guanyara. Els brasilers
trobaran una resistincia defensiva
notable, 1 els seus defensa; —si la
davantera juga arnb la rapidesa que
jan esperar els seus cinc jugadors
jr,venissims— es veuran deshordats
ntitsard
xu
. ama cegada per una gent que
temen dernostrat que no els fa por
Els darrers resultats deis brasilers:
un empat i nna clet (eta de sis a
guaca, no parlen ga;re a favor de
la possibilitat de vietaria al camp
de les Corts.
E ts nous elements a prova. — El
Baraielona ha rancian un veritable enrenne aquest any en l'assumpte dels
traspasaos de jugadors. Gestioas prop
de Marculeta, Chacho, Die, Irtragorri, etc., prova de jugadora estrangers
i adquisició de Francas, Arana, Lecuona, Raich, etc.
Fis ara els jugador, que ha provat han donat imasi tos un resultat
satisfactori. i tor fa ereure que el non
equip del Barcelona, amb gent noca
i ¡ove, rot arribar allá on fa alguns
am a que no arriba. ben a contracer.
Fil porten Francis ha estas malt hé
cada dia que ha jugar, i será un boa
suplent de Noguers. El defensa Arana ha satisfet bona part del públic per
ia seca impettiositat, cara que fa esperar que si continua per aquest cami la seva adquisició sera cosa ieta.
El mig ala Lecuona a nosaltres ja
ens agrada un, mica mis que Arana.
P ergiii" si lid ds tan coratjCis cera
i'anterior, pas s a la pilota laatant Ira
i tieiquensnes condiciona fisiques mas,
Per al Ilac de mig centre el Barcelona ha estat en trames amh dos
jugadora estrangera, tOt3 drin hongarasos, i soto dos han junat dar rerament en clubs de la capital francesa
iens aembla n'asta coincidanaies):
l'un es din Lomvinger, i ja ha incal
dos partits a les Corto, l'altre es ditt
tFol et rki e shsae,y,,, ,..ite endci riaa nqaue hea s t da e ab u atad!:

PRONTO NOVFTATS
AVUI, DIUMENGE
Tarda. I/ lee •:
SOLOZASAL - LEJONA
mente&
ARAQUIETAIN - URZAY
Mi
10911 :
QUINTANA IV - PEREA
~HE
AMOREIMETA II - CHIQUITO
GALLARTA
DIllunt, oren imputara: butacia, una
pasten; entrada general, una Malta. Tarda, a I« 4, Chicota° BilbaoQuintana 111 centra Fernendet
Sit, a in SOIS, Narro II - Eleuta contra (Vallarle II - Ile;onaz

quirit sanee necessitat de prova. Això
és possible que acabi malament, ser què els francesas no toleraran que
els prenguent tots eIs nng centres en
un alany de colleccionisme. De moment el Red Star i el Racing Club de
Paris s'han quedat tenso.
La inclusió de Raid h a la davantara ha donat una mobilitat extratrillnar;a, yergue ha coincidit ami)
Irr jugar .I.crera d'interior, i tate
plegats han ter me:s gola en poca
dies que en noltjs teranorada.
Ara den manear resoldre la Miestia dificil de l'extrem esquerra per a
deiaar un equip que no sernhara
pas a; mateix.
S O. 5.

El partit internacional d'aquesta tarda: Brasil - Catalunya
El tale que es registrara aquasaa
tarda al canta dc le; Corto sera formidable, corn pagues 'nades sliagi
pogut Veure. DUiant ten el dia dahir
Os van formar llargues caes ala despatxoe de venda de taquillatge. la qual
tosa demorara fins a quin punt ha
interessat aquest encontre, que segurantent marcara lita en la histaria del
futbol catali.
Els brasilers, donant al partit la importancia que es mereja, han manifestat repetidament que per a consolidar el seu prestigi arreu del man els
Os absolutatnent necessari surtir vicriosos del camp de les Corts, ja
que alai ho exigeix duen — la seva
categoria de "cap de sarie" que obtin g ueren al Campionat del alón.
Els jugador, eata;ans, pecó, anal.,
algun dala qua!, hem tingut ocasió
de poder parlar, ens han dit que
donaran tot el rendiment de qué san
capaços, i que han de vendre molt
cara la derrota del seu primer partit
contra un equip de salceda nacional.
Cal esperar, pera. que l'aiició catalana, a clonant-se de la =altitud de
renspresa, no regatejara el seu escali
i aplaudiment des del començament
(ins al final.
Recordem que per a quest partit
oomés secan va:ids eón passis del Futbol Club Barcelona i e; carnet del
Sindicat de Periodistas Esportius. Els
qui cenen el carnet federatiu caldrà
que passin per les oficines de la Federada) Catalana a recollir la corresponent contrasenya de lea onze del
mati a la una de la tarda.
L'honorable president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de
diversos consellers i l'alcalde de
la ciutat, especiahnent invitats per la
Federació Catalana, assistiran a lenconten.
EL GRAN FESTIVAL DEL
DIA 24, DIADA GAMPER
Van periilant-se els detallo d •arganització del gran festival culturalesportiu que es projecta per al dia 24
del mes que som al camp de les
Corta a homenatge del qui fou fundador del E. C. Barcelona, Joan Garnper. El Comité organitzador ve treballant amb gran intensitat per tal
que el; diversos actes que formaran
part d'aquest festival siguin dignes
de tota Iba i constituelxin un varitable esdeveniment.
Ultra els partits de futbol, entre
veterans, un, i entre ele primers equips
de l'Athletic de Bilbao i el Barcelona, l'altre, es preparen altres :estas,
que segurament revestiran aquesta
diada d'una auréola de prestigi. Entre aquests actea figura el descobriment d'una lápida que, per acord
del nostre Ajuntament, donará el nam
de Joan Garnper a un dels carrera
de la barriada de les Corta.
Els organitzadors han editat Uns
magnitics cartells per a propaganda
d'agua:0a diaria. cartells que seran exposats als aparadors dele establiments
més importants. Els Jacta del Futbol Club Barcelona que habitin en
botigues i comptin amb aparadors
per a poder
aquells <in

Front6 Principal

Palace

asila diumenge. Tarda. 5'17)

LAR R USKAIN - TEODORO
GURUCEAGA - CAZALIS
?in. • lea 1 0115:

ANDRINUA - MARCELINO
con,rn

CELAYA I/

-

GUTIERREZ

pregats de pastar a cercar-los a
secretaria del la. C. Barcelona, on
¡eran Iliurats a l'esmentat objecte,
En successis es edicions anirem c
cretant els detalle relacionats a
aquest gran festival, el qua:, per
noticies que ens arriben, sera t,,
Ilantissim.

El futbol amateur
IXSCRIPCIO DE JUGAD03,1
PER A LA TEMPORADA 1934.a
De conformitat amb l'article 154 d't
reglament de :a F. N., els jugadas
amateurs pudran isser inscrita.
mateixos clubs que eis van tenis
crits la temporada anterior, del o
al 30 de juny de cada any; per tag
es posa a coneixement deis clubs aura.
tema que els aras jugadors actua
podran inscriurels per a la tem.porati
1 9 34-33 en i 'indicat pericde de terut.
Els jugadora que del ts al 3o a
juny no hagin cinta inserits
clubs que la temporada paseada p
van tenir al seu fa ya!: sena liana
i podran ásser inscrita lliurement pe:
nous clubs del 15 de julio; al 13 a
setembre.
A fi que els clubs puguin dcag
compliment a l'amantar articla
Lliga Amateur ha disposat que a
das-ui es facilitin als clubs lea Ilita.
ejes per a la praxima temporada s
preu d'una paseata les de printa
catenaria i sie cinquanta cenfms a
de segona, més cinc pessetes que lua
ran d'abonar per eada Ilicancia
segell de la Mutual Esportiva
Catalunya.
.eeeeeee4
_

CURSES DE I.LEBRER
KENNEL CLUB BARCELVy
(Pare del Polo Jockey Club.
final g rill/toda 14 d'abril)
dl q nianea a dos qudrts de ra
ne :a tarda:
CURIA DE LLEBRERS 4 11B POSTE1
L'espectatie eapornu mis atracnu
ernotiornot
Ei CanZldreall m,s p e rfeecdonst 1 de tird
enllantar.
Entrada: preferencia. a pessetes. I
mal. 1 pta. l'onda de IOC21,13 ir, ti
auement. al centre de locantals de
Placa le Catalunya
Servei especial d'autobusos des de
Pina dc Caialunya, al preu le Es

eet44444+444444444.+.04.444*

CURSES DE

LLEBREL'

CANODROM PARK
Camp del Sol de Baix
Ahir a la tarda van celebrar-se ir.
gran éxit les curses anunciades.
seu resultat fou el segiient:
Primera cursa (Risa 5 00 lardes ) . 2,
a Ilebrers de cinquena categoria, gra
nyacior -Zarina". en 37 segoas: a
g on "Turca"; tercera. "Senora
Segona cursa, també per a liebe
de cinquena categoria. guanyador "P.
Iota", en 34' 2-3; segon, "Lista a.
tercer, "Chile".
Tercera curra. guanyador 'Caedil", 34 segons; segon, "Zoraidua
tercer. "King".
Quarta cursa per a tota classe d
Ilebrers de cuarta categoria, guar.71.
dor "Húngara", en 33 segons.
:segara -Peralta"; tercer, "Tuna".
Cinquena cursa. també per a
brers de nuarta categoria, guanys":
"Apa noi", en ,32 segons. 1-5: ser
"Golondrina". i tercer. "Ärgere:;
Sisena cursa. aoo lardes per a e
alunas de Ilehrers de quarta careaos
guanyador "Argentino". en 32 sea3a
se gon. "Bondeñas", i tercer.
curra".
Per a aq uesta tarda l'empresa ca
nitzadora prepara unes altres sir
teressants curses de Ilebrers. De.
donar-ne una idea de les can:bs
cines citarem ese en la primera
hi prendran part el< iroSSoS:
Pilla. Señora II. Dad: i Morits1/4
la sazona: Lista V. Junker, Ccara
Chile. Zarina i Mora. A la feral;
Flamenco, Pelota, King. Zaraida.aa
dera II. Maja. Golandrina LX. a'
<marta, que disputara la co pa dcaa
euer la casa Casarrarnona.
Pesalba, Tussa , Mungoaa. Roadcif
Caudillo i Llama. A la cinceles%
lVateria. Guitarra, Baratratn.
King i Sardinero. A la sise,'
Tu. Penilo, Argentino, Aya
I,Iondrina 1.
Per a la prapera semana ina'r
raC:O de les curses noCtur-neS.
anals festivals denarent a r,,If
diere taren% dies.
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Basculants Hídräulics
DES DE

'_

A 10 'IONES

BASCULANTS HIDRAULICS PER TRES COSTATS
TIPUS -UNIVERSAL"

M. SUBIRANA
CISTERNES PER A TRANSPORT
DE BENZINA
CARROSSERIES METALLIQUES
VILADOMAT, 217 - 219

TELEFON 3210S
BARCELONA
e44erje beteues4~-6~44.00
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LS ESPf4ORTS Borsa i Finances
El comerç 'espanyol d'exportació

-

b femeni
exportaeió
L'AFRICA
S!
1 LNYONE
• un bagatgeita, un batalla
cap a l'Ae
••ieei catalanes.
er. catalanes a esportives, no
-ar g aire en dir que es e:
-Ferneni i d'Esports el que. seng a matar moros ni Ileons. sen
• eir:ca. No res menys que l'Aariiad e s per l'equip gimnàstic
_4 frangaiee“, d'Oran. sortiran
• vinent ca p a aquesta impartat del Marroc trances. un
• re arietes. acornpanyades per
•e-erzta Montero. secretäria de:
eemeni i d'Esa:gte.
parlar amb una de les expedi3
es i ens ha palesat la seva
i Yes !leves es p erances en l'écit
seatge dexpansiö esportivocatalana.
o Oran a fer un parell d'exhiee gimnestica. t a fer una
de beequet. amb un
i tambe de poeeib.e
el.-. •2:11 pare ea unes pr0/23 ate
leen:u princi p al Es la ginmes•
des pees -per ordre de per-el bàsquet i ratletisme. Les
es del Ferneni han selecciona:
7 tz:1:nt en compre les trtples
,s de lea seves cemponeats.
:es catorze expedicieneries lema
e 111 emein complete encara C1V.2
de gimnástica. un altre de
mo:t terne. i un tercer. cl
rl pre p aras i entusiasta. per
eear be c; valor de l'atletisme
nostrat.
s dembarcar-se-ho taran a
- an i ran a/./././ a la aieneraiitz;
radar -se de l ' honorable Preezempanyadee Per 1 a pres: te! Club. senyera Balda, per
per endavant les vintriries
ii i n aronseguir en nom
a en crees estrangeres.
eesió de les nostre, esportives
cieu dies. No tornaran. per
< al dia 26 del ernennt.
.51 afany dinternacionalització.
-a an.
1.--sii.ra amable comunicar.t ens
/iberlors. 1/0 trawassent tot seals nostres lectore. del viatge
da 23 d ' aquest mes ¡are ua
de set andadores del Club.
reades per la senyorca
iba. a Perpinyà. on es d'epaTrolen amh teqa t ip lemeni
Enfants de Neptune - . de la cate: Rosselló.
-e de celebrar públ i eament la
7 -ata ame sembla vol segeir el
erit Club l'eme& i d'Eeperts.
:eiitar en terra forastera -cl
exelóe-. eeperem que les
s imoetiquee eeportive 5 . fen:arree de la doble representació
col% stee'en, faran am vaitot
-1 e: pavelló del seu Club i el
ia'enya Cli el lloc que tots volseninre.
F. M. iJ.

En la prova en skiff hom es disputará una artietica copa (Vareen: doilatiu del senyor Jaume Liobera.
Per a la prova en outrigger a dos
remers i timoner hi ha destinada una
copa dargent.
Ei Club Marital', de la t'ostra ciu•
tat. ha iet ofrena d'ama fornmea copa
dargent per al club guanyador de 14
regata en outriggers a vuit retners
i timonee.
Seria adjudicada la Copa Barcelona,
premi de lekjuntament de Barcelona,
al club que obtingui millar puntuació en la totalitat de les quatre regates de cooperació.
Exieteixen altres premie per a les
re g ates de eooperacie, i a anee a tots
els renaces classificats en pritner lloe
en nada prova els seran adiudicades
unes artistiques merlalles individuals.
Tots els estnentats eremis contribueixen a donar tienen al que moralrnent esportivament ee la prova nià: m a del rowing carate.
MARTI
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CICLISME

LA VOLTA A CATALUNYA

La primera etapa, correguda a u.nä mitjana
de 34,829 quilòmetres per hora, fou guanyada
per Figueres a l'esprint
LA SORTIDA
Melt abatas de l'hora fixada per
la surtida dels corredor,. le s duee.
l'animacie a la plaça d'Espairya era
ja inolt gran. Quan els corredor, a
les Mece. es presentaren per conienear ele preparatiu 5. ja els aii.ionats
Iti eren en nombre molt crescut.
A mesura que el temps avancava 1
l'hora a:sena-alada s'anava aeostant,
l'afluencia daficionats s'anava fent
mes nonibrosa. aixi. a les ducs, l'ho.
ma de sortida, la gentada que mesen clava lacte de donar comen,: a hi curta era eta quantitat ampreseionant.
Ele asas del paie i estrar g er eren
objecte d'una especial curaos'tat per
part del nombrul". pelalic. elolts
es velen amb dificultats per a acolar
els darrers preparatius per a la marea. Truelia i Cafierdo. entre el: eidiere,. dan, creme cls que niet gane;
tenia de veme de prop el petalle. Ele
equipe forasters. i princ i palment litres
figures mes dcstacades. eren objectz
d'una curiositat semblant.
Mentrestant la cornissie"/ organitzadora, capitanejada per l'infatigable
leamon Torres. dona ea febrilmcnt ele
darrers retoce als prepaeatins.
Els autonn‘ a bils dele seguidors, els
ea/Mon l de cases comercials i particulars que han estar utilitzats per
seguir la cursa formaven emb cl naced de seguidora m afteienats 1111 coninnt h i garrat d un pintores,: inchlidaMe.
Mona mmes e'entenia gaire, a dir veritat, entre tanta gent. car cal comptar nitre els que: tenien a fer en la
sortida i el pUblic que contenwlat-d
respecta:le la gran quantitat de cielietee que es disposaven a seguir ela
corredors filas allá on ele feas possiltr. al Ilarg de letinerari dc la pr i
-meratp.
Tots els participants a la cursa, par.
ticularment els isolats, trabasen
aiut desinteressat i decidit en el P11idic de suporters nombroste<im. Falta ara saber ei en el curs de la prova
undran cl /tutti:, ajut: cal suposar
que s r . car als polles de Catalunya
=entere alma trartat atath entusiasme
el: participants de la Volta,
L'Itera fixada per a la :metida ha
passat ia. i els preparatins encara no
han acabas. Els n'embree del Jura/
rliSenteixen anal, eis rerredore helgues.
Per fi els atoaras es traneuilliteen,
irnrtl coinenea a passar llista.
Vicenç Bernades, el regi'lne e5pertiu, es l'enearregat de donar l'empenta inicial als eiclietes. Un Irrt de pistola i la caravana e, posa lentament
en marxa. Sin en deiinitiva 131/ ele
cielietes que premien oficial/1/cm la
sentida, algtme nte s nys dels que s'havien inserir. Molts menys seran. encara, els que aeaharan la Volta. A
tots ele participants els desitgem Coratge i ser.

Sobre Carnera-Max Baer, encara. leaiut que cicuaren e:4 ,rael:tes a
l'organiteació del matx de Long
leland entre Primo Camera i Mae
Raer. aesegurà Fiad/ de la reuni6
a la qua! assistiren 00 mil personzs,
bavent produit un ingree de termine
de 425 mil dolars. Aquestes xiiree
tr,a niolt de temps que no breen
estar ateses al; Estats Unas en reu11:011 5 pugilistiques, des que es va
desencadenar la crisi , eneara que eón
terca inieriors a les que van coronar
els encontres Dempsev-Tunney.
El nomhre exacte de vegades que
Primo Cantera ya aliar a terra en el
curo del; Ir rounes que va durar el
c o mhat, ton de dotre, aix9 es, una
Que el nombre de round; que es
ven arribar a disputar. No sentirme el
.ie. ecter de combar va haver de comprar eis segons car. particularment a
les primeree represes, el gegant s'aixecava tot seguit d'haver anat a cera
senee donar tenme a l'arbitrn de
cometer.
Els inetgee aue de-pres del mato
van reconèixer Cernera e! van trabar
force eetriepellet. El gegant . presenteva a primera vista dues fractures:
l'una al minell, m 'eh aparent, i Ealtra
al cartilag nassal. Hom va constatar,
de mis a 111é5, diverses i impertam5
macadures a ies coetelles. No saberla
si la radtografia descobrirà noves
"avaries" en :a columineee careaesa
de! gegant.
El triomf te Max Raer Ira ereduit
la j oia que es de arrasar entre els
americans. lealegria ha arribar al :ene
mes alt gran ale media einemategrefice en el "hoy" de Caliiernia es
earticularment apreciar. Max Raer
reuneix excellents qualitat 5 cona a pug ilista: e: sea -punch e es capee d'eslabonar un bou. HPrn el considera.
de mes a mes. inseneible als cop s .
Es dificii tanmateix g11e Baer poeti
arnb el ciegan decòrum el tito! que
acaba de g uanyar. Ultra 110 tenle cap
afició a la boxa. Baer és una mena
ile "Den Juan - . divorciar diverses
veigades i constantment perseguit Pe:
sexe débil a causa de la seca colubiiitat en materia de faldilles. Els me..
importante dels combats que ira fez
han tin g ut cona a p rinci p al instificacee
:a necessitat de procurar-se diners...
.9ionats de Catalunya en L'enterrament del boxador MarII.- Ahir a la tarda, a tres guarra
riggers i skifff. Tro- tín
de quatre. va tenir lloc l'enterramen:
President Macià. - Gran riel malaguanyat boxader Julià Marmi de la Generalitat de tin.
L'acte de concluir les despulles del
Isnya. - Copa de l'Ajun- malaguanyet
pugilista a la seva darrera 'llorada va constituir una impotament de Barcelona
nent mantiestació de do:: una gran
da 8 del vinent mes de juliel zernazie, va acudir a l'Hospital Clínic,
t llar, al nostre pon, la cele- d'un va sortir la comitiva. Hi figu:, ee:s Campionats de Catalunya raven reeresentacions de :es Federaretiggere i skiff, organireats pel ci pos Espanyola i Catalana de Boza,
de Rem Barcelona, per delega- Collegi d'Arbitres, representacions de
et la F. C. R.
tara e:e Clubs de la riostra ciutal, ma5.10415 campionats estaven orga- :tapers i gran nombre de boxadors.
ier al dia 17 del present juny.
Darrera del cotxe fúnebre seguia una
sorgides als elements
carrossa amb corones de la Federació
c elponen l'equip a quatre re- Espanyola i Catalana de Boxa .
Cale
51i iimoner en outrigger, del Club
ex de Tarragona, que el; impos- legi d'Arbitres i una del boxador trances
Auzier.
.er a d 'assist:r a aquestes mexiEl fúnebre seguici es va diri g ir Pels
i e r eves aixi cona !'experimentar
teta erupció en un bree l'actual carrers d'Urgell, Ronda de Sant Pan,
Avinguda
de Francesc Layret. Nova
leta vegades campió de Caratei eEspanya en skiff .enyor Prat, de la Rambla, fina el domicili del
it te: Club Nautic de Tarragona. finar, correr de l'Olm. 3, i des d'allí
motivar que el Club de Rein va seguir fine al vestibul de l'Olympia.
g lena. amb molt encert, tenint on es va acomiadar cl del.
: :repte els tito:e 5 vilua deis ret del Neutic. hagi accedit a:3 IT
4 de ls tarragonins ajornant ;e,
!.11 per al 8 del vinent n:ee de
• malgrat representar aixte en La classificació de la regata
es e species. un doble estore, doeBarcelona-Vallcarca
'f acie. pel inolt avaneate que tea el Club de Rem Barcelona tets
Reunit el Jurar de Regates del Club
„ais umptes d'aquests campionats.
Neutic de Flarcelona. i examinats els
...ira la camal auportencia que ja
tem p s de la regata d'entrenament
<i tenen pe: i nosaltres els
e a". enceeponent
o nats de la rosca terra en "Bareelona-Vallear
als yactirs creuer ha establert /a sen eeer i &kifi hem d'esmerilar la
g üent classifica c i ó almea els, ternes
Per la quantitat i vai na 510,81
compensare:
%i tenen els premis que o lii dis.
Primer.- "Ventura", del sena-er
• enguany, segona referencies
'32des en el propi Club de Rem Francesc Cuche?. 9 h e 17 m. 37 a
Copa Vallcarca.
Jelona•
Segon. -"Vesta". del seseo, Raa prova de eaupionat en outriga quatre rernere i timonee, que ¡non de Dalmases, to 11.. 4 111: , 3 5•
di sputada entre quatre clubs, hi Objecte d'Art del senyer Ramon
ess tinat el Tecifen Preeident elains taurar enguany pel Club de
Tercer. - " Concha ". del senyor Mi.
8 arcelona . i una magniiica copa
;t'el Sans i Mora. 10 h.. lo me 30 a.
herir deea t iu del sensor Antoni
Ovare - "Niawing .1e1 senyor
:araner.
En ‘e1/1 El ertra://1 i Serra. 10 11., 13 m..
e eGran Premi de la Generalitat
45 segons.
? enl Ya sere adjudicar al club que
El vacht "Metia". del 5 eeyer Ages.
ri e e i millar puntuacia . en les qua- j i Pode e 5 retire de la regata. .legut
'' lI e s de rampi0112 t.
a la manca de yerto

e

e

1
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FUTBOL

diumenge, a les cinc de la tarda, al camp de
LES CORTS
SOLEMNITAT FUTBOLISTICA

Brasil - Catalunya
Entrada general, 3 pessetes, més el

10 per 100

•
4444444)-e4fle4444,

Manquen dos quilärneires per arribar a Manresa. quan una caiguda g eneral disgrega l'escatnot davanter,
p erú prumpte es reí:* i arriba ami'
aquest ordre:

LA PREFERIDA
DELS CAMPIONS

POM UI EaPECIALS DU altre La VOLTO
COMERÇ, a - BARCELONA - Tele. 18337

LA PRIMERA ETAPA
(del nostre enviat especial)
LA XVI VOLTA A CATALUNYA
ISIDRE FIGUERES , DEL F. C.
BARCELONA, GUANYA A L'ESPRINT LA PRIMERA ETAPA
BARCELONA-MANRESA
CEBRIAN FERRER, ROGER
CHENE I BACHERO, SEGON,
TERCER I QUART, CLASSIFI.
CATS AMB EL MATEIX TEMPS
Amb el retard de coneuetud. tradicional a :a escolta. Vicenç Bernades.
conseller de Governació de l'Ajumament, don á in sortida ale 136 ciclistes
Presentare dels 145 que estaven inserits,
l'er la carretera de la Cren Coberta,
temí de Sante, el rallo huna avaixa
aclamar per la multitud.
.Moline de Rei, Palleje, uns a Marruede l'escamo: avance com pacte i
a bon tren. Passata dos quilennetres
d'aquesta poblacie. una eaiguria gelrebé general fa les primeres vietimes.
L'e<camot es parteix en dos, perb a
la pujada de Cenare, tórnela a erutar
contacte oer se p arar-se airea vegada
a la baixada, la qua; ee feta a un
tren formidable une etrveix per abandonar definitivament ele "terceres
m'artes" i els de5graciats de sempre
ene hotel diria talment que ele seus
tubulars ja re porten els elan que
han de punxar-loe.
L'escamat p assa Per M altreea . ele
mi de Sam p edor. a tren viu. Tot Mancesa, que está al pas dele corrednre.
ha juntat lee mans e:1 honor dels
"emitiere".

CLASSIFICACIO
CLASSIPICACIO DE LA PRIMERA ETAPA: BARCELONAMANRESA
leidrc Figueres, F. C. Barcelona, cicles "Catalunya". itq quilämetres en 2 llores, 33 minuts i iq segon:
iprontedi, 34829 quilionietresJ
1. Vicenç Cebrie Ferrer.
3. Roger llenes iiranceel.
4. Hachero.
3 (ex-xqual: Gente, Yoldi,
Mai ni, Llodra, Fai5ol. Bueno, Torncr.

Acaba d'ésser publicat el Resum Mensual d'Estadistica del Comerç Exterior
d Espanya, en el (mal es detalla el moviment de la balança comercial peninsular en el me< d'abril passat.
El saldo que registra el comete exterior en el quart mes denguany, tot
1 éster deficiteria en 5'7 millón% de pessetes, veiem com acusa visible redimió
al ritme que es venia registran: des del

inateix temps: 98, Lleonard, en el

marea( tempe: 99, Hevria, en el metela reales: Ion. Segura, en el mina.
teix tenme: tea, Gognola. en el etatele tenme: 102. I iminer, en el
matear temps: t03, E. Martinez, eta
2 II. et na. 47 5.; me. Barrionuetio. en
2 h. 42 Ob. 30 se los. Turulata, en
2 11 . 45 711. 50 s.: 106. Mural!, en 2 Ir.
46 m. 30 s.: ro7. Ortega, en el matele tenme: in8, Cincel, en e l matenx
tenme: roce F. Gaseen, en el macee
tenme: aro. R. Aguilar. en el mateil
temps: 111. Auhalt. en 2 h. 46 ni. 30 s.
1.1orent, en 2 11, 46 in. 33 s.:
113, López, en el matees temes;
Sor eres, Cl el inateix temías:
115. e. S A,. en el mateix semps;
1/6, [r anda, en o 1L 46 tu. 49 a.;
117. Eroseini. en O 11. 47 rn. 15 se.
118, Ft. Tudela , en el mateix lemps:
Tm, Renete, en 2 11. par 111. 25 S.
12o. RabentAs. en el rntiteis temps:
lar, Llorente. en 2 h. 50 in. 32 s.;
122, Turro. er 2 h. el ni. 31 s.:
123, E. Gareia. en 2 h. 52 in. 40 s.:
124. Octav i o. eta 2 It. 56 ni.: 123, Peltort. en 2 13 5 8 me 126, Fists. en 3 be
127, .1. Roerla, en el mateix tenme:
ans. E. Pone. tia 3 11. r ni.: 120. Riher, en 3 h y ne es 5 ; rzn, Sana,.
en 3 h. 7 ni. 33 s.: 131. B. ef tulle. en
3 h , 5 m . 53 u.: 112. Blanco. en 3 11.
ira nt.: 133, R. Fernenden. en 3 la.
13i. leneker. en 3 1/. 32 m.

u,. livllier.

Dctriena. Digneli, )imeno.
Gascon, S Pla. 13. .Salon, E. Ruiz,
Domenec Carmona. Gonzalez de To•
losa, Rafe. Oeaderra. Mora, l or o s.
Nut abur, ngari it. Montes, J. Pone

Cal' arde, Vieene Trucha, Larrinoa.
Liuden. Jeieep Eig itere s. Cardona,
Ezquerre. Casantada. Capella, Y. aliene. F. Rlanch, F.snuriet. Catteuff, Ros,
Civit, 1. Ga,-nn. Albert. Cana ins'.
Romanatti. Cella, P. Sant, L. Estere,
Labrador. Flores, A. Iteloor, J. Deloor A. Andreu Sancho, .1. Tudela i
R. Regora, tete ami, el meteix temps
ame ei vencedor.
O:. Rellmas. cn 2 h. 33 in. 32 s.
he. Arrando, cn o h. 33 ni. 33 s•
63. Tubau. en 2 h. 33 in. 34 s.
64. 011er. en 2 h. 33 an. 40 s.
65. Meana. en 2 h. 33 in. eo s.
66. I'. Eigneres, en e. In. 33 ni. 52 s.
3,a ne 52 g.
67. Gota. en 2
68. Campdelacrete en O la. .1.3 m•
32 segons.
69. Creta,. en 2 Ii 33 ni. 12 N.
7n. E. Alvaree, en o 11. 34 ni. 12 e.
7t. Inca. en 2 h. 34 ru. 18 s.
72. Roe" en 2 11. 35 ni.
11. 35 m.
73. A. Piquen:, cm
Bastida. en 2 11. 36 in. 16 s.:
7,5. Henry Andrés, en O h. 36 In. 33 a-1
76. Varberi, em o h. 3e, ni. 55 s.:
77. Penes. en 2 h. 36 m. 59 s.: 78. Chiva, en 2 h. 39 me 75. Paris, en 2
39 1/1.: 80, ef jarro. Cal 2 h. 39 i n. 10 S
jr, Colet, en el mateix tenme: g 2, Rigat, en 2 h. 39 en. 17 5.1 83. Veguer.
en 2 h. 80 n/. 20 5.: 84, M. Martínez.
Pn 2 11. 30 in. t s./ 83, Sánchez, en Cl
mateix tenme: 86, Collgros, en el
mateie tempa: 87, Pani<ello, en 1 In.
er ni. 2 88. Gonzelez de Avile, en
el mere j a tenme: 89, Olivares. en 2
toree, 41 m. ro e.: on, Pastor, en 2 h.
41 na. 30 s : 91, Suárez, en el mateix
tell1p , : 92, rou. [11 el mateix temp‘:
93, Nieolan, en el mate'," temps:
94. Brull. en el mateix temps: 9e. Maten , en el mateix temps: 96, N'anee
en e: mateix temps: 97, Díaz, en el

mes de tener amb aquest total queda
fixat el saldo centrar' de gener a abril
en 773 milione de pessetes.
En el detall estadistic que reproduint
a continuaciä queda reflectit TAONment de l'intercanvi comercial (excloent
Erre i argente del reierit periode, el qual
comparem amb el mareta mes deis des
aneo precedente;

Que' inata
"glera mies

1 Iatortari6
Abril

Animals vius
Primeres n'alertes
Articles iab r icats
Substancies alimenteeies
Exportarid

Animals a ius
Primeree meterte%
Articles fabricara
Substencies alimentarles

1e34
-

1933
-

1'1132

2:4

202

223

144

113

20

29

13i
56

ee 8344
4.g o
44
163

381
21
151

629

553

Si ens iixern en els betel% en pes de
les impOrtaciens Corresponents al mes

Valora
fullees pessetes or
1032
1933
1 934
e5
330137
31.573
20.021
art.:7e
34279
38.1cee
33- 30 5

9.130

t.930

15.J00
-----

454

63 464

70.307

81.:17

_
344
5
2153

75

A

eSeo
m int
9 543

0.365
9.226
ne

49
8.oee

34.837

555

57 7 e1

32.676

7.681
52.824
-618.563

Exportaci6

2 en
1.783
Animals
d'abril dels ans'. 033, 1932 1 /931. s'ob- Metalls
2.123
3.300
serva un augment en el darrer mes res- Maquineria
288
3e6
pecte al de 19331 en c.anvi en comparar Pructes
quimics
ixil
4
3 5 54337
entre elles les xiíres que es reiereixen Paper
736
6)5
al valor de les mercaderies entrades, Cenó
LiSt
t.aeo
liem aprecia miau en el mes d'enguany Fiteres textile
321
199
reapecte al de 1033: aquesta manca de llana
619
355
relació entre els totals en pes i calor de Sedes
164
78
lee mercaderies importarles en els dos Precia re alimentaeis 38343
36.771
periedes que tra e tene es degut a la Diversos
130
119
por a estabilitat i fermesa dele preus
general, i sobretot la depressió regisTotal;
57/75
37.761
trada pc1 delar i la Entra esterlina entre aquestes dures epoqtres. Pel ClItt resReferint-nos valor de lee metesperla a l'exportaciA, s'observa una non- derie s, inmertado s . hem constata ur.a.
malitat mm, gran entre el pe% i valor, i reducció en el darrer mes d'abril res.
hola constata com l'augment del primer pecte al de 23 milions de peees ven compensat ea un valer mis gran seres. diferencia que queda repartida
de les merraderiee sortides.
zairebe proonrcionahnent entre lea eliPer seeuir la niarxa del comerç ex- cer5e< partides. neme. % e'apreria reterior
d'un
mes
per
l'abre,
en
el
deduecie intensa en les que es refereixen
L'ETAPA D'AVUI
tall que donem mis avall feral una com- al "cene - i "productes alimentaris
abril
darrer
i
pareció
cntrr
el
11105
d
.t9Ne s ta regularitat observada en5 deLis teza alar In. clinniemrc. Ira quedat
eie
elee empre
importaon
el mere anterior:
surem
ml
determinarla de la segilent manera:
el retei itmedi
rai gnie ja
im, nint,na
Sortida Manre5a, a les vitit.
pe.esetes
3fifers
Guardiola, t3 quil rimetre<, 8. 25: Ode- irt;rrr!nriCt
m 'ateste Apoca des rams t'easserva una.
Mar; mima d'entrades respecte a periedee
na . 21. 8149: leualada, 25. 8 . 5e: I.a
Abr il
Polala de Llaramunt, 33. 9.05; Sant Minerals
precedente Pera rusa poden/ dir de les
5.323
9.049 l
Quinti, 13. n Y27. Sant T'ere de Rin2.267 expe rtacions aquest sentit: el tota
(.787
Fustes
Sadurni
6
.
9'29:
Sant
4
ele des meeet que co2.326
2.605 de val er! entre
Animals
d'Anoia. 57, 0'41: La Grenadx, yo, In;
afrgeix variada remares3.,e9 mentem
Metalls
-3 . 3e3
petites halares que registren
Vilafranra del Penedés 71, re•ceti lequirteria
les
ble.
cecine
12.263
partides. es
Monios. 77. In't5: Arbri; (control de Produrtes .mimies
9•4981E426 en el mes d'abril algunes
revituallamentl. 84 quilòmetres, 1029:
2.50e venen comnensadea per l'incrernent rePaper
"producte.
alimentarte,
t 1 ; FI Vendrell. 94. Cató
0,trat
en
la
de
14.o32
6. 546
1630; ino. 11 : 14: 'torre/Jet/aCelebren/ que en aque s t clarrer pe1.3Se•
Fibres
textile
1•430
TIA,
t t'40:
b arra, 113, 1(30: Montras.
taiaz 'iode s'hagi mantingut la marxa
789
Tarragona. 123 . 11 ' 50: Vila-seca. 135. 1.1ara
2.2 731 desastrosa nue es venia registrant dee
1.340
Sedes
T2'14: Rens, 143, 123n ,
ee
del /tener d'engnany: mal grat
aeeres
Produces alimentaris 01:1
2.026 litem el'ohliefar que el salde deficitari
versAs
1.703
L'ETAPA DE DEMA
a'2.786
2.0)4 del.
Tabacs
";
e i xluantrra"
xi'fmr: r'etsmte esiderable.")
del
del t am p. .11fta.
,
_ Be:,; , „ Fl n-n-zr:
1 (41 1111(1(1 113. Ufane:. r,spilfiza, Mont.
8.6.0e aual rosa ie imp rescindible que les aeTlljitls
63.476
hlanc, Irerlivella, Con de Renten. Sert i citats cerunetents es eree cup i n a
reale. labra. Pla de t'abra. Pont Exmetneij
ra-i r le una sana polít ica ironte-cial eer
evitar les funestes tonseliiin eiea d'un
d'Armentera, Sanies Creue, Brafiln.
4. 075
Secuita
Valla.
sa;riacniatal trraembtaere.gfr-aanrerren Eintereanci
42 ,1172 ,d,e ,
restes
3.6f‘o
Tetaf, 148 entiben/mere.
• ••

VELODROM DEL VENDRELL
La direeciet d'aque s t Veledrem.
i a la comarca del Peneeles, carga'Inc
nasa per al vinent dia 23. rar et !la de
Sant lean, una (*urea de diles horca
a l'americana lince per a toree les
eategories.
Es propòsit del; organitzaders fer
'airees durant rota la temporada eeM'enea per por que els afavoreixi el
i per aixia tenen interés a pite::ettlar holles curses. La primera la
disputaran, entre altres corredors, el
quatre cegade: canipió d'Espanya de
mig tratas J. Cebrian Ferrer. que fare
amera anda En Benage ,.. el popular
Nispa. Ele germen: .elhinaana. de
Ren,. també (aran equip , i es «manta,

Anuncis oficials
GRAN FAILT ROPLITA
O
DE BARCELONA, S. A.

eme tindra Ile g el dia 29 deil terr e nt, mea de ,juny, a les deu del
metí, al dornicili 21 0e181, carmen
de la Fusina. nümero 9.
Segons prev e l'article 21. peri
a poder a5eistir a la j un t a fig.
eenyors accionistes hauran da
diposítar Iltirs tito/e o resguarda,
amb p is dies d'anticipacid, a la
Caixa de la C.ompanyia. a Barcelona: al Banc Espanyol ale Crèdit. de Madrid: al Banc. Hiepane
Americà ¡ al Banc Espanyol de
1:redil, ale Saragossa: al Bane
Guipnerch. de Sant Sebastia, o a;
"La Vaseonia", de Pamplona. i
els seta lliurada la eorresponent
tarja d'admiseld nominativa per -a
tonal.
Barcelona, P de juny de 1934.
El president del Consell d'Administració, Jaume Carnee 1 Ro-

Com sigui que el din 1 de
juliol vinent vencen els eupons
número 47 , ciinisiö de I 9 2 e, i número 3 ernissid de 19-27,, de les
Obliganiens al e per 100 (Vaquesta Societal, Ilurs eenyors tenidärs sao inforinats que el pagament dele expreseats cupons
quedara obert des del dit dia,
tia../ de 7'50 pessetes per cupó.
deme, ami, la participaci0 de Fer- deduint pesentes l'Hl pelo imrando.
po seeos legule, a les següenle caRen aviar donarem la Mata cena- ece cle Banca:
pleta del: equip5 que disputaran aques_
A Barcelona. e.. A. Arnúa-Ciari.
al primera calma de la temporada
A Madrid, Bit IIC
Biacaia.
A Bilbao, Bann de Bieeaia.
Barcelona, 16 de junv de 193 1. meu.
La Direeel0

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

nament del F. C. Barcelona
Travesera de Les Corta

Avui, diumenge, a dos quart3 de cinc

Grans curses de Ilebrers
amb apestes mütues
Entrada: U N A pesseta
Continua citarte l'admisid de socia. Quota, 6 ptes. mentualt,
amb dret a anistir a totes les festes que s'hi oelebrIn

Tramvies lfnies 7 i

15

Autobusos Iletra

AVUI, DIUMENGE, DIA 17 DE JUNY 1
a dos quarts d'onze del mati
Al circuit de Montjuïc, Gran Cursa Internacional d'Automòbils

II Copa Barcelona • Y Oran Premi Penya Rin
amb participació de famosos asos mundials
Liotges tribuna preferent (amb sis entrades)
Asiente tribuna preferent (amb entrada) numerada
Ailanto tribuna "pargola" (amb entrada), senas numerar

80'00 pessetes
•40
4'00

ENTRADA GENERAL: 3 PESSETES
(Impost a carree del pelle)
Dies 1 4 i 15 Larda i 16 t al mati. ent renanients nfinials. 1 pessel
Despatx niet Inealltate a In Rambla dele Esludis, 6 eCetele
a les laquillee miO l'Expositeld.

entrada.
; al Centre de

TRAIIIVIEE DE BARCELONA A
SANT ANDREU 1 EXTEN810,18,
t. A.
Com aigui que el dia 1 de
juliol voten! vene el cum.4 número -18 de les Obligacions al
1 per 100 d'aquesta Societat,
s'anuncia a 11111-4 senyore tenidors que el pagatnent l'expressat cupe quedara obert des
del dit dia, a ratí de 10 pesseles,
deduint peerretes l'7J pela impostoe del Tresor, a lea segilents
C11 ,PS de Banca: S. A. ArmisGurí; Banca Arnne, S. A., i Cm -edil
Lyounais.
Barcelona , 1 6 de 11111Y de 193 1 ,
La Dirfool6

•0011TAT TRAMVIA DIE SAR«LONA, EIXAMPLA I GRACIA
Un) sigui que el dia 1 de
jullol vinent Nene el /S' U PÓ número 52 de les Obligacione al
5 por 100 d'aguaita Companyia.
Hure aenyors teindois SOli informal/4 tillA el pagaineut de lotpressat oup0 quedara Obert dei
del dit die, a reo de 12 • 5Ü pessedes rada un, deduint 2 pessetee
per IMpoetne del Tresdr. a les
Itaquosta g ocietal , Ronda de Sant Pan, 43.
Barcelona. 10 de Juny de 1934.
La Junta DiNotiva.
0010ANTIA D'INDUSITRIE8
ADR1001.14, 8. A.
-

r.11 l'1 1 /1111111/11411 de1 que diepoee
Ertrlirle 50 dels Estaluls, älb le11V111'5,
iAlliS1
saln Kt tivt.t• al 3
per a la munta general ordinaria

Mercat de Lidia
Lt darret a seeeid el.aqueeta
setmana fou pon concorreguda.
1, pee tan!. escaese _piren 15 5 apeo.
racions.
Wats: Na podem afegir res encara del que hem expreesat altrej
cites, tola regada que no és paesible nrip negoci pel retraiment
comprador. Le 3 ofertes seaueixen amb mes activitat i bona djsuosicia s eeradura, perú usana. at
exestissin.
Oren I oleada; Comerles' a
vil -se ja
ja bona cosa en genere
miau, perd ele eompradärs no es
);111re d181108208 perquile
rumien que a mesura que ta roIlita ndra arribi al seu ple, piden miura! . una mica nies els
preua que avui es pretenen.
En genere vell cotitza Extremadura, tala l'ardí com la eta ada , a 2 6 pastelee. en vagii origen,
i eni m'u, a facture jul¡ol-agoet.
SI 25 pessetes.
Lordi al Alacant nou ¡ per a
embarrar la merina/la entrent,
l'oferten lt 59 peeeetee. bord
liquen pOrt. arab tot no fou p o stibie encarrilar cap neirOci.
Doepulles: Per la poca deManda que hi ha, els pretil, tendeixen a devanar una mica dele
que registrern a part; per altra
banda , III mella oferta I bona
existencia. eurn lambe el lampa
desfavorable, rerolza • aquesta
peeeibilitat.
Els allres generes, sense rea
de nou.

La pusuorrat

Diurnenge, 17 'de juny

ESPECTACLE

MM011l1011hIJllI

DEBILITÄT NERVIOSA
VIES URINÄRIES

.11MIMMOBRINIMMINIOIMBIMMIBIls

Valinsta. MARI • Voltee Mil

TEATRE NOVETATS
eern p anyla lirio. LLUIS CALVO
Tarda, 330, grandiós programa

La Princesa del Dólar
grano amistes limara Mayral,
Teresa Planes. Taini Avení, etc.
LA GATITA BLANCA
Protagonista: Raquel Mellar
Penalituna actuacio ale la genial

Aval, diumenge, tarda, a les 445, sessid
única numerada, 1 nII, a dos quarts de 10:
EL PUEBLO QUE BE AHOGO
Aval, larda, de 4 a 8, I DIL, a les 10:
mosaic nacional
•
Exit de Canalla lloro en l'Interessant film
EN

MORAL Y AMOR
Amb Oskar llomolka

pels

FIXEU-V011 EN EL5 PREUS DE ROMEA

RAQUEL MELLER

anib les seres creacions mes eseotildes. Nit, a les lo. programa Raquel Meller: LA CORTE DE FARAON
LA GATITA BLANCA, per Raquel
Mellar. FI DE FESTA, per l'enunció
estrella de la calmó

RAQUEL MELLAR
C011 n 111 de 11 g rall Raquel

Mallar. Tarda: LA CORTE DE FARAON. LA GATITA BLANCA 1 FI DE
FESTA. per Raquel Mellar. Nit:
PRINCESA DEL DOLAR. LA GATITA
BLANCA 1 FI DE FESTA, per Raquel
Metier. Dlinarts. debut ele la sen•e
rival maquieti•ta
AMALIA ISAURA
Dimecres: LA EMBAJ A DA EN PELI-

GRO, debutant e1 divo Intimo Pau
liertOgs
JIMMIIMMIMIMMn•••••n••••n••n••••••••••n••n•••n

BUTAQUES A 2 PESSETES
LA MARQUESONA

URQUI (14M111
.01111, malmal. a les

II

Rosa de medianoche I.
I per Loretta Young 1 Ricardo Cortez I
1
1
1
Peggy de mi corazón i
per Marion Darles 1 Onslow Stevens !
Producelons Metro Goldwyn Mayer 1
!
Preus d estiut
1 Tarda, sessió continua, 1 nll, a les 1
deu: 2 1 3 pessetes
•n•••n•nn•n••••n••n••••n••n••n•••n••n•nn

i
•nn•n••n

ROMEA.

TEATRE

COMIC

FEMINA
GRANDIOS EXIT
de les superproduccione

FRESC DE BARCELONA
Esplendid Jardi
Cla, d• reviste. del Romea, de Madrid
*cut. cilumenge. tarda, a les 4, segon ame
De LAS TENTACIONES, per Laura PinIllos,

PLACERES DE PARIS
PAX

LAS CHICAS DEL RING

Una croada contra la guerra. Filmada a Barcelona, amb el concurs
de 1/.5vtaeld espanyola

EL MES

Alady I Lepe, I el sorolles extt

I Iota la
I AsenSI. Tollettes del modsta López. Nit, a
un quart d'onze:

)

ndirdinii
Vies

VENECIA, clIbuixos sonora

Ir.1,1.14,411:13:i
!O H
urinàries ,

PAGAMENT DIVIDEND PRIMER A COMPTE
EXERCICI 1934

11,t,„,.

De conformitat amb l'acord pres pel Consell
d'Administració d'aquesta Companyia, en la sen
reunid del 13 del corrent, es pagar à a partir del
dia 2 de julio( vinent un dividend de 2 /2 100
(dos i ntig per cent) a compte de l'exercici de 1934,
sobre les accions shie A números 1 al 90.000
i serie B números 1 al 300.000.
L'expressat pagament s'efectuarà sobre les ec ,
cions serie 13 anab deducció del 550 per 100 per
l'impost d'Utilitats, en la forma acostumada, als
accionistes que cona a tals figuren al Llibre-Registre
de la Companyia el dia 20 del mes corrent, en la
qual data s'interrompre, l'admissió de transferea.
rie3, fins al cha 2 de juliol vinent.
•

ESPLAI

14 de juny de 1931.
EL SECRETARE GENERAL,

Madrid,

J. »I.

SASTRERIA F. COMAS
Fontanella, 9, pral.

NOMES A MIDA
Tall

RADIO A PLAZOS

PREUS RAONABLES
ESPEC1ALITAT EN VESTITS DE SOCIETAT

cE

lonthila Montenegro
per Jet-6 Millo u
DIBUIXOS SONORA. NO, a mes:
FELIPE D rrrrr Y
per licor;' itolland I Gallo Mnriay
PIllunst la eran produeeiö Fox LA PRINCESA SE ENAMORA, per Charles Farrell
1 Maui oca OVSUlliVan

ni fiador
TODAS LAS MARCAS

-

CIIM 60 Entres

•

"Ortopedia Moderna"

f

LAS CHICAS DEL RING
pema, dimarts I dimecres. tarda, a les
815, tres úneles representactons, a preus
Repulan.. de
IAIL PUEBLO:. ;AL PUEBLO t

Diver so s

Cada nit:
LAS CHICAS DEL RING
Es despatxa als centres de localitats

iFIXEU-VOS EN ELS PREUS DE ROMEA

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyia de revisto. de

Slaturd. 1030. I 13rda, cnolinna, de 3'30
a O; Mi. a les 043: REVISTA i DIBUIXOS

SABADO DE JUERGA

MARIA

Dem3: UN PAR DE FRESCOS 1 TODO
LO CONDENA

MARGARITA CARBAJAL
ellumenzte, tarda al e -: 4. 1 nit,
PUBLI CINEMA
les 1015: la revista de 1553'

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

111ARICEL -- PARK

Dic-0,11TATS MUNDIA LS,
s e s Vox ACROBACIES NAUTI- Venus Sport Palace Ball
QUES, dorrimenial Paramoun i . NOTICIA- Rda, Sant Antonl, 82 I 84 - Tigre, 27
u no
notl.3es
d'Espina',
SONOR,
RI FOX
s EL VERTIGEN DEL MOTOR Ara!, Mumenge, ball da socletat, tarda
MARGARITA CARBAJAL ternaCional
UN IDIL-LI AL CAIRE. Ni', de 8 a 1
I nIt.
maneada, eontinua, I pla.
CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
ESTRENES
La t'ancló de la tarda conaençara .irnb el
oteen arte de la celebra/1a revist a del
ritt
Java
meare Padilla
Bohemia
Vale
CON EL PELO SUELTO FIXEU-VOS EN ELS PREUS DE ROMEA

ROMEA. BUTAQUES A 2 PESSETES
LA MARQUESONA

TEATRE ROMEA

Imeweeemen•••••••n••n•••••n••••••••••••••••n•••••••

tarda, de 5 a 8:

TE SELECTE

Rambla del Sentre. U - T'Ir.
Aval: REVISTA I NOTICIARI

LAS 8 GOLONDRINAS
grandiosa superproduerló

Teléf** 1118•1
SIMONE ES ASI
Cornean y la Herrero-Bardare
deliciosa romedia, en trances, per
Temporada d'eSilu a preus popularls•
3leg Lemonnler I lienry Garat
sims. A les 330, a les e I a les 1015:
1 S111141 continua)
LA MARQUESONA. (Darreres representaclons en dia lostlu.l Bulaques a O Res- •nn••••nn•n•n••••••n••n•••••n••n••n•n•••
p etes. Dema,
dIllunS, a les 530 I a les
1015: LA MARQUESONA. Tots els selents
de platea a 2 pessetes. Tots els de Pis.
150 pe3setes: general. 0 '50 pesseles: DIROMEA. BUTAQUES A 2 PESSETES
Jous vinent, beneriri de la primera actriu
LA MARQUESONA
Antonia H rrrrr o, amb un cartel: extraencunad.

r EATRE POLIORAMA

RESTAURANT DEL PARC
Avul, diumenge,

CINE RAMBLAS

SALONS C1NAES

CASINO SANT SEBASTIA
Cada ella:

APERITIUS - RESTAURANT - TES
SORTIDA DE TEATRES
Gran eso de l'atraecha cubana
HABANA GANG 1 la formidable
CRA2Y BOYE ORCNESTRA
Aval, tarda: TE EXTRAORDINARI

Concerts

CAPITOL: 11 mall, dues sesslons 330
tarda 1 10 nit, "A las 7 en punto", Chester Mort is. - Fiel a una mujer", Irene Du. PALAU NACIONAL
Anal, diumenge, a les deu del vespre:
ne. bitInia 1 "Sombras aheleas". • CATALUNYA: I/ mall, dues sessions 330 I
6 tarda I 10 ntt, -Secretos de la pollera de Gran Concert d'Homenatge
París", Givil Andre. -Doble sacrificio".
a l'illustre mestre
en espanyol, 3 Ohn Barrymore. Dilluns:
"El pacifista". - KURSAAL: 4 tarda I
PAU
CASALS
s'30 lilI, - Los amores de Manón" (MicaInclän.
jnent tarda). "Vaya una enfermera", 1
-Veronika", Francisca Gaal. • PATHE PA- Orquestra PAU CASALS
larda.
continua
3'30
14C45
mal(
i
1
LACE.
8.82
del trópico", "Romanza I,UngaFIXEU-VOS EN ELS PREUS DE ROMEA -DeliriosUna
(90 professors)
aventura mielan Dilluns:
ra" l "Hoopla". - EXCELSIOR: 1045 Inatt
enntinua 330 tarda, "El dedo acusador". Orquestra de 40 violoncels
••nn•nnn••••n••n••••••• -Bonanza húngara" 1 "tina aventura
sota la direccle del e mestres
nupcial". DIlluns, "Hoopla". MIMA:
Pau Casals, Pablo., Lamote, Sorben
3'30 tarda, "El Implacable acu1 Morera
TEATRE BARCELONA Continua
sador", "Entre dos corazones" 1 -Sierra
de ronda", en espanyol. 1.111iuns. "La seCompanyla de comtdia CARMEN DIAZ
GRAN TEATRE PAU CASALS, violoncel
ñora no quiere hijos".
COMTAL: 10'45 mall l continua 3' 30 tar• exrentara una de les seres supremes creaAvui, diumenge, larda. a tan (Inan
da, "La virtud quebrantada", "Entre clons: "Concert en mi menor',' Dvoracic,
de sis, / nIl, a un quart d'onze. exit
dos corazones" 1 "Sierra de Honda", en
pel mestre LZIMOle hIe GrIgnon.
rolossal de la comedia de Quintero
espanyol. DIlluns: "La seflora Im quiere
Preus unics:
I Guillen
taljos". - MONUMENTAL: /045 mall 1
continua 330 tarda, - La grata jugada". Butaques de pati, 1'50 ptes.
COMO TU, "Sal recompensa", "Escittulalo
en Budapest", en espanyol. Di g an.: "El húsar
Butaques pis, 2 ptes.
ROVAL: 1045 madi I continua
NINGUNA negro".
3'30 tarda, "Gente persegulda", "Su re.
Dema: diiim s . ao 1MARIQUILLA
"ESrändal0 en Budapest", CO
Llotges, 10 ptes.
compensa".
TERREMOTO. 7\ a.
e•panyol. Dllinus: "El húsar negro".-BO- Despatx. de 4 a 7, a les taqulHes de la
COMO TU NINGUNA
HEMIA: 11 i null I conlInna 330 larda. placa cl'Espanya. Des de le s 8 al Palau
"La gran jugada". "Repórter delectIve",
El Palau sera obert a lea 9.
important: Per a la Junior comodita'
en espanynl, "A la sombra de los mue• Nacional,
públic en ad u est local
l les', en e s panyol. 1 Nntielarl. Lalllunst Servel d'autobusos des (le la plaea «Lapalanar'',
de
reitovacle
d'ore
la tus
"Peregrinos". • PEDRO: Continua 330 nya. Importan!: les persones que vagin a
peu han de pas s ar per les escales de l'Atarda, "La gran jugada", "Repórter
M'aguda de /a Tècnica.
tective", en espanyol. "A la sombra de
Ios muelles", en espanyol. 1 Notician.
ContiDIANA:
D'Huna:
"Peregrinos".
A
2
PESEETES
BUTAQUES
ROMEA.
nua 330 tarda, "La novela de una noche",
LA MARQUESONA
"Dona Francisquita", en eapanyol, I una
330 larda,
al/ra. - IDEAL: Conlínua
"Nuestros amores", "Aves sin rombo",
trusta•Fu g azot-Demare, Cómica I Nollela•
RAIMDOR
rl. - ALIANÇA, Continua 3 . 30 larda: "DI.
mete ron nuislca", "Aves sin rumbo", en
espanyol, lausta-Fu g aznt-D e mare, Cómica Es la Deuda natural refrescant rnés
Noticlarl. • SALO COMTAL, Continua
espléndida del suc del ram m
330 tarda: "India Rala", explIcarta en espanyol, "Guerra de valses", Ertmles 1 Noticiar]. - RECREU: Continua 320 tara/.
"Una vez en la vida", "no «llares Una
4. Out, ...s ' ion,. a l;; 'i51 I a
vida" I "Meledla en azul".
!
Ice 6. 1 HIL a les 10: REVISTA
Companyia XIRGU - BORRAS

7:13, I no, a les
Avul, tarda. a
D.) . 1.5: EL GRAN GALEOTO. Denla, tarda,
popular, i nit: EL GRAN GALEOTO. Dimana. nit, estrena sensarional de la Iragicomecila en prosa DIVINAS PALABRAS.
L'obra mes caractertstira de resol atte.
vIdament artistIc de Ramon del Valle

CREMA DE MOST

Cinemes

zCOLISCUM

DESPATX I REBEDOR

EL PASO DEL OCASO
per litncloinn Sentl.

CASA INTERNACIONAL

espectacle frivol Paramount

Renalxement de luxe, Menjador ftlem I
real. Barguenyos preclosos. Arca,
FIXEU-VOS Sil [LE PNEUS De ROMEA Jacobl
Dorm ocasló. Bruma, 135, taller, de
4 a 7'30

•44444444444.4444+11

Z:MzerahallibT€11M
R. MARISTANY

1

Vendes i lloguers

944.94444444444944+

da ui y

TAH.F.R I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models modem
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o cnrregir les desviaciona
de ['esquena
Mis de50anys de pràctica sónla m:llor garantia

MUSIC-HALLS

PORT

per la supervedette

tarda: CON EL PELO SUELTO, 1
ni/. i rada nit,
LAS MUJERES DEL ZODIACO

Programes

?Hl de 13. Carcassona

che tras noche" 1 a mes, a la tarda:
"El muneco".
Romanza MIngara" ''El peder
y la D'orla", en espanyol.

Obert cada ella, larda 1 MI. funelonant !oTEATRES
Apolo. - Vlrletals 1 Mercedes Flfl.
tea les atraer/m/s. Entrada al Paro: CMBA-Ta-Clan. - Varletats. Bella alaruilquanta cèntims. Funicular 1 entrada: BarcaloeL - remo Id, ninguna".
la I EMIlla Domingo.
Las
tenTarda,
segon
arte
de
Cómic.
un• peineta
Pompeya.
- Varietats I Mercedes Alvanil:
taciones" I "Las chiras del ring";
rez
"Las Otras lili rIng".
M' y ente. - Tarda: -1.0 princesa del do- Exceisier. - Varletals 1 Buriakoff et
lar" 1 "La gatita Cianea": nul: "La
510)Prila", -1.a corte de Faraón" I "La Stambui. - Varletats 1 Faquita Domínguez.
g al uta blanca".
AERI DEL
Poilorama. - Tarda 1 nit; "El gran gaEl vlatgo en .AERI
rom un vol en
/e0101.
DIVERSOS
avió, admirantse pm:oramos eapieneltda Principal Pelen. - Tarda, peg an arte de

Niettna/ a les 11, 1 pta. Tarda. l'10 I e
CURIOSInumerad.. 220 antb

8, Llúria,

8

elegant - Confecció acurada - Qualitats superin
Gustos selectes - Generes del país j estrangers

20 sin

LA MELODIA
PROHIBIDA
en espanyol,

"Con el prIn suelto" I "Las MUJC1,5
riel Zoiliaeo"; rot: "Las mujeres del
Zodiaco".
Romea. - Tarda 1 nIt: "La marque-

:1,11C%

C 1 NEMES
:71-)i.ei)jrgle
fir
trl
alilla2;.es
igill
sin rumbo".
América. - "Si yo tuviera un millón",
-El hombre y el monstruo", en capanyol, 1 "Yo, tal y ella".
Avinguda. - "Vacaciones marltImas".
"Betty se divlerie", -Aves sin rumbo";
a mes, a la tarda: "Duro de pelar".
Barcelona. - "El agua en el suelo". "Todo lo condena" 1 "Piratas de Sanghal".
Con. - "Madres del mundo" I "Aves
sin rumbo".
80h51110. - "Lo que suenan tan mule•
res", "Ana la del remolcador" I "Aves
sin rumbo". en espanyol.
BOhernia. - "La gran Jugada", "Repörter
detective". en espanyol, 1 "A la sombra de los muelles", en espanyol.
Broadway. - "La banda de las perlas negras". "Carlomagno" 1 "Una vida Por
otra".
Sallo" 1 "En nombre de la ley".
Catalunya. - "Secretos de la Rada de
Parlo" 1 "Doble sacrificio".
Capitel. - "A las 7 en punto" I "Flel a
una mi/1er".
Coliseum. - "El paso del ocaso" I "Casa Internacional".
Comblia. - "El monstruo de la Mudad"
La n,ohe del pecado" I "Frimavera en
otollo", per Catalina Barcena.
Comtal. - -La virtud quebrantada" "Entue dos corazones" 1 "Sierra de* Ronda", en espanyol.
Dellcles. - "La senda del diamante",
"Alias la condesa" I -La llama eterna".
Dtana.-"La novela de una noche" 1 "Dona Francisquita", en espanyol.
Dlorama. - "110y e nutra", "Una vida
por otra", en espanyol, 1 "Justa retrt•
burlón", en espanyol,
[Merma. - "No engalle a su mujer".
"Odios a las armas" I "La llama eterna"
Esplal. - "El espejo magleo", "Caballero para todo", "Carlotnagno" 1 "Aves
sln rumbo".
EXCIIISICt. - "El dedo acusador" (Únicament tarda), "Romanza húngara" 1
"Una aventura nupcial".
Fontanal°. - "Moral y amor".
Fémina. - "Placeres de Parle" I "Paz"
Fraseen. - "El relicario", CO espanyol,
"Carlomagno" I "Una mujer como /fin:patin a:2 .MM.

GoyU
g a."". "A sangre y ruego", "Cupldo
uniforme" 1 "'S'Yo soy Susana".
Ideal. - "Nuestros amores" i "Aves aln
rumbo".
"La novia universitaria", "BeoIrle.
da" I "Tres caballeros de frac".
Kursul. -'- "El peregrine", "Bebiendo
los vientos" (únIcarnent larda), "El
abanico de Lady Windermere" I "Rucia",
Laietana. - "Haciendo de las Suyas",
"Paprika" "El cate de la marina'
' modernos".
"Almacenes
MaJestIc. - "El hombre Invisible", en es.
panyul, "Silbado do JUerga" 1 "Con ml
Tarzan me basto".
Marina. - "QuIck, ml clown", « Por el
talar viene la Ilusión", "Vidas Intimas"
I "IlaseaCtelOs de Detty".
Mundial. - "Noche tras noche", en espanyoi. "Madlsou Square Garden".
Monumental. - "La gran Jugada", "Su
recompensa" 1 "Escandalo en Rudapest", en espanyol.
"El implacable acusador" (
Mirla.
carnent tarda). "Entre dos corazones" I
"Sierra de Ronda", en espanyol.
NOria. - "Carceleras", « Sor un beso"
"El hijo de la parroqula".
Parte. - "Sabed° de Juerga" I "Merla".
Patita Palotee. - "Dellrlos del trópico",
-Romanza húngara" I "Una aventura
nupcial".
es a da na y" ., i...RepArter
Padró. - "La gran jugv
detective", en espanyol, I "A la sombra
de los muelles", en
Pubil Cinema. - Reportat g es d'actualltat.

Principal. - "Madres del mundo" I "Avet
sin rumbo'.
Otee. - "Las ocho golondrinas"
~

"Simone es Hl".
Moret,. - "Una vez en la v ida", "Una
vida" I "Melodla
Royal. - *Gente perseguida", "Su recompensa" I .. Escandalo en Budapest".
en espanyol.
Saló Cemtal. - "Mella habla", en espa
-n y ol" I n allerra de valses".
11.16 Vletörla. - "El gran domador" I
"Tres caballeros de frac".
Soleen Cinema. - "La noche del pecado"
en espanyol.
[splendid Cinema. - "Felipe Derblay",
"Melodia prohiblrla" 1 "Fra Dlavolo"
poder y la alorla"
Cinema.
a
, y sII m1ny
a
Talle. - "Cosas de soltares", "Los tres
Suena del escuadrón" I "El agua en

el suelo".
Trieraf. - "Quien, ml clown", "Por el
Mar viene la Ilusión", "Vidas Intiman"
l "Rascacielos de Betly".
Trianon. - "El relicario", en espanyol;
"Cartomagno" 1 "Una mujer como nIn•
guia".
. - "Una noche en el Calco".
Urqul
Volea. - "Los expresos del expres" (ce t
lulolde rand), "YO soy g uisas". "No

COMYN

ilili11111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111i11111111111!1111111111E11111111111111111111111115 >

FRA DIAVOLO

ROMEA. BUTAQUES A 2 PESSETES
LA MARQUESONA

s. A,

e-

manItestaclons: uretritis, preetetlUe,
troultle, elatitle, gota mi.",
n etc., de Pbome.
EL GRAN DOMADOR
<>
I vulvitis, vaginItis, rutenio, uretritis, eleper Clyde Beatty 1 Milla Paga , I
title, eporitle, nula«, etc., de la (100a. Per
ebenleyvea I rebele Su' flotan, es guaralzen :Wat I radicalment amb eta CaTres caballeros de frac
ut• del Resten Illolvn6. Ele Ntlalle es g uarelzen per ells tole, cense InJecclont.
UI recluta, n1 aplicaclona de sondes I Ingles, ele., tan per11101 eeMPre 1
comedla muslcal, veral0 francesa, magna
qua
neeessiten la presencie del line tra 1 ultign no s'essabenta ab la ‚Ostra m111111114
creach5 del celebre falso Tito Schippe 1
Venda: 6411) ~otee upaL.
I de Pascual' I Jean Cabes
Preus: sessid única numerada. 2 Mes.;
1mpureses la 3a...tirilla (avances). sezeibas, Isorp0e, 0100.00 vartnit, e s peclat, OSO pessetes: preferencia,
'''D cofa. (llagues de les carnes), erupclone eserofuI pesarla. Dijous vinent: KIBI, per Anny
loen, epitomes, une, urticaria, ate.. Malí/111es que .e)en per causa humor',
Ondra, I FELI
, magna creavicia O Infeccions de la sing, per u/migues 1 rebele que slguin, ea guarellen
ció de Gaby 31orlay: nit, segon • dljous
axial amb les Pindeles depurativo* del Dr. Raeré, que loan la medicad/5 degran moda
portales. Ideal 1 perfecta. perque actuen regenerant la e..i.g. la renoven, augmenten toles lea energies de Poma/neme I fomenten la salut, resolent en
por Papa lotes les Ulceren, llagues, grane, TOtünc1113. tupursc10 de les
mucoses, cateada del caben, narlamaclons en gennral, etc.. quedant la pell
neta 1 regenerad5. el eabell telHant 1 espes. 1 no del,' en Porganlame tul.
¡Vale del panel. Venda: 6'80 peesetee finca.
CINEMA
(manea de visor sexual), polluelent,
CORINICUL entre Montaner 1 &leen
Debilitat nerviosa Impotencia
nocturna, eapermatorrea
(Pe rrlues Ileminal1/•
PARAMOUNT GRAFIC. EL ESPEJO
Cansament mental, :Ardua do memòria, ~ideas, vertigens, debilitat museuMAGICO (dIbulxos)
lar, Miga corporal, tremolen, pa,pltaclons, t'aeterno nervioso@ de la don
1 lotes les manifestacions de la Pleurastame o esgotament nerviOs, per crnCaballero para todo
n/cs I rebele que rtguln, ea guareixen aviat 1 radlca l ment anda ele Pepetitula potencian' del Dr. Solera. Mes que un medlcamer.1 s e -, un allment
per Willy Foral. CARLOMAGNO, per
essenclal rdcervell, medalla 1 tos el sistema nervIds, Indicats especialment
flainni I Marie Glorie
ala capo als de la Joventut per MI& mena d'enrama (sella /tense any31
AVES SIN RUMBO
per recbperar Integrament toles les funcione I conserver fins a Pestrerna
per /rusta, Fugazot I Demare
selles, sense vtolentar l'organisme, el vlgor m'alai ProPI de l'edil. Venda,
8'60 »aletee almea.
••n•nn•n•n•••n
. PORTUGAL
rrrrr A LES PRINCIPALS FARMACIES O'
I AMERICA
Idea
urinartet
o
debliltas
nernotx. odrede
lea
A y le.-Tots ele pactents
Satt-na I trametent 050 pessetee en segells per al franqueig, a
311einos Laborstori Illeeetarg, correr Ter, II, telefon 50781, rebran
SPLENDID CINEMA i1
gratis un 'libro esplieatlu sobre Porigen, desenroUlament. traciaCensen de Gent. 217 - Telares 110515
Ment t ruarlment d'aquiete, malaltie&
Avul. tarda, sessió continua, de 330 a 8:
Darrer dla del gran exit de la versió
doblada en espanyn/
pels esos de la Malla Stan Laurel 1 011ver
Hardy, amb Telma Tond I cantada per
Dermis King

PINILLOS ALADY
Rama. Lepe, Sara 1 Hernandez.
eomptnyia. Derorats le Morales

ICompanyia Arrendatària
3
del Monopoli de Petrolis
M

/roe de eofrIr Indtliment d'aquieta mielBe% gpletes el Wertivellas Mmeeelmeteas

SALÓ VICTORIA

Ti aires

"de

Maleen Dora*. - Muestra escenifica
Tse llappl Jazz.
Sale Doró aGranja Roya!). - 10 Crazy
Itnys.
Triana. - Time cate flamenc dIrIgit per
Pepe Hurtado.
Z.sa LIlara. - EdIl I eaCla dla. The dan

Caza fundada en gis

sant.
RIts_ - Aval 1 eaaa ala. 'alte dan.
sant.
Innanna
Hotel

SASTRE

Girar vestits o alanos, pescarlos de grans
a pellts, de 15 a 18 pessetes. Es fan re•
forme,. Ran: Sant Antorti, 6/, Interior
(tocant a la placa de la UnlversItat)
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MAILLOT

pw 5o o rn en
„NovETA -r

s

äENSACI ON AL

Moqn ie crongmetre

UNA EXCLUSIVA,

burxece sense CRISTAL
ni AGIO. Execte ELEGAN
401.1D. Com
propagan.
de )'enviem e 101 ar're
contra reembors de

a

Ples 15 - De POLS
precias model Ples.2S

EN

CAMISERIES 1 ESTABLIMENTS DE GENERES DE

PUNT

Tremor, le beno comande
tot aegn.1 tnclecont ackvent
cbarí, en, ko osroirei ro
to lo v,do.

Llegiu LI PUSLICITIT, Proppell

CASA GIN [ BRA:Vsii;:s. i2

Dia 16 de juny de 1934

MERCAT DE COTONS
Uener

Ola

Slarq

Jullot

Oct

EGIPTE
(LI en.o I )

LIVERPOOL

Tanca anterior .. 658
Obertura
Segon telegrama 6.81
Tanra
Alee
Balsa

6.32
6.27

6.25
6.29

6.32
8.26

6.32
6.07
6.25
6.29

6.23
6.29

6.30
6.35
6.37

12.47
12.40
12.47
10.44

12.55

12.31

10.7,0
12.57
12.55

9

Balsa

12 35

12.31
t2.99

ALEXANDRIA
Tanca anterlor
Obertura

8.3i
8.21 1icat
8.15 8.94

DE

15.47
:2AS 12 41
Nom.
12.13 12.21 12.30 15.31

LIADOS«,

FARRATGES I ALMEA

IAIES, VECES, tau

515 a 55

531 a 84

WL 6.61

73 a 76

OUPULLIS

63 5 61. Nimear 3
37 a 371 Nano
36 • 365 411•••
38 a 36'3 Tm«.
66 a 60 fearm

57 a te
26 e 07
23 a 24
91 a 22
19 a 20

(Pana o penen« ab

out

ar.b
“ne &rulo.)

11.«. edr). . ... ..
I•P•33
.
Se
(Pro« ce rpla h gurte.
re de 70 lirree damero
oreo fibrko)

YONGETES
Cure0 .W
. . .
(nra. unan.
. .
Estregar* aorom dono.

Prn .
16 • 10
17 e 15
15 a 18

Anidson 3.54
.454
,426.

I LIIN1115

80 5 100
75 a 77
73 a 735
76 a 77
73 a 73'5
77 a 77

59
57
53'5 a 55
a
55 5

04 • SS
52 5 53
63 1 61
eion . . 59
a 55
31 a 53
Tm«.
49 A 43
Iris. las* • • II
a 48

Disp. en plaça 110 a,

LLOTJA Dia 16 de juny de 1934

FARINES I DESPULLES

25 a 13e
I t5 a 150

11
SAKELLAR D,
J uno.

12.1' 10.32 Nom

Taima

Iba.* ea remase ele
loo qnlo. non da.
MS•4 ry6 «14.•)

ara
khan
fluir niim

ASUMO UND
Juny (let. Des.

Ra/es

81,17$

11111131., 0151 e CITADA
lionn Plora eptroilio
di U
t
Una. Mono
4.41.14 411.114
'asee
menee telewlem

6.90 6.01 e114
Nonz NOm.
6.81
6.81

Nom.

11.90 12.17 12.2, Arrtbades als temí,
(Rase sanca
6
11.87 12.10 / 2.22
deis Estats tolts
anterlo”
10
Any anterior
7.41:
12.02 11.90
12.2C Des de l't d'agost
TEXAS
15/16 ...
8.460 ORLEANS
Any anterior
Tranferencia
5.05 1/8 ANY-PORT

MERCAT

Impaadtro neme
laartmd.e. tonu1
Vid
Peedlalmen..

8AKELLARIC9S
Oct. Malg Juliol

Alca

NOVA ORLEANS
Tanca anterlor
12.11 13.31
Obertura
Segon telegraina
Tanca
12.07 12.10
Atea
Balsa

Ase Prpme done.
14....• 14 .1.
Era. 11

Nlalg Julio/

Tanca anterior ..
Obertura ...... 00
Tanya

4

NOVA YORK
Tanca anterior
12.15 12.35
Obertura
1'2 29
Segon telegrama
10.37
Tanca
12.15 12.31
Alca
Bala

MIAU,

6.37 6.32
6.52 Nona.
6.30
6.33 6.21

6.42

UPPER

Des.

usen timo. .

48 a 47
45 a 41 Ir,,,, pentree al.
roe eppin arob tu d..
91 a 315 meza carro Ehrcelosa)
37 a 37'5
64150,13
43 a 45
00 a 05
41'5 a1
/15 a 150
415 t
90 s 100
•3
135 a 138
118 a 120
80 11 105
77 a 38
as a 100
05 e 1C0

Clilt383
.
nono» onon.
Manea eior almo .

74 3
1
60
is
63
70

g:

I::

1.44Jueex a . . tea a 10
IL
81 a 88

