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patriótica" que ha de tractor de la
qüestió de Catalunya

Les escorrialles
d'un nyic-nyic

El nyic-nyic és la política de les fa;
drinardes; vull dir de les animes panel.
des i tanmateix insatisfetes. El nyicnyic, com el seu nom ho declara, té una
sola nota, com el cant del grill. Però
el cant del grill te avantatges damunt
del nyic-nyic acabará en una festa nupdal que, trágica i tot — amb la more
nuvi servirá una Piel poderosa de la
ratura. L'esdevenidor del nyic-nyic, mes
comparable a la musica del mosquit, esd'anar-se fent cada dta mes prim, menys
auchble, fins a una extinció amó prou
feines impressionant. El nyic-nyic ho
sala, i per això procura, fent-se tan pitjoret
com pot, d'assumir aquella falsa
quedará resolta satisfactariament . El nin, cessaran en llar actitud i tornaeternitat amb que sembla valer per tres
senyor Lerroux está periectament i ran alte a vegada, i nosaltres els rebrem
o quatre l'ores cada una de carregosa.
totalment identificar auch el Govern com sempre, amb amor. Atribueix
Coses importnts, coses considerables
amb l'Estatut al morii de complet acord anili les mesures l'ocorregut
han succeït a Catalunya, i hi ha hagut
ruin del lo de d'agost, que impulsa la
que el senyor Samper ha adoptat per política espanyola per uns camine insun sector d'executória autonomista, i de
al cas que calgués posar-les en vigor. previstos, concedint, per reacció, les
vacada — si l'hem de creure — genialment política, que s'ha acontentat de
No crea en cap pròxim fet politice; Corts Constituents un regia' autonò- Lrn moment de la gran cursa Penya Rin qua diumenge va celeisrar-se a
fer sentir la musiqueta del despit. Esans al contrari, suposa que la setmana mic en el qual no té representació el
Montjuïc 1 que constituí un èxit formidable, esportiu i de públic
trany esquifiment imaginatiu c anemia
parlamentaria es descabdellarà nor- Govera central. Contra aivó cal Iluien
la resor sanguinia; tal regada insrnalment i pacificament.
tar i lluitarem, i crec que aconseguitallaciú de la senilitat; en tot cas incapa.
rem els nostres propòsits. Acaba decitat creadora. El cas sembla desesperat.
EL SR. VILLALOBOS
dicant grans elogis al ministre de CoPercute el nyic-nyic, que ve d'una inEl ministre d'Instruccl:s Pública, municacions. senyor Cid.
adaptad&
d'una incapacitas ENCARA
Popular
senyor
diputat d'Acció
senyor Villalobos. ha manifestat que
o JA de comprendre, és clan que és
el problema català te dos aspectes: Azpeitia, que assisti a l'acte, digué
remeiable
i guarable quan és esma inl'un, social, i Faltre, politic. El social que ha arribat el moment que les drefantivoia, o bé senyal de la immiduritat
governin cense Iluites de classe,
tes
produir-se.
El
politic
de
no havia
fa revidolorosa de l'adolescent; podeu metjar
sense privilegio ni exclusivismes. Es Ara resulta que
es resoldrà satisiactariatuent, car no
el nyic-nyic prehistärie, pera no pas el
català i enalti la unitat
Iii ha cap motiu ni causa perque no referí al plet
que és indici de tardania, el que confesionista
de
la
Constitució i
nacional.
succeeixi aixi.
reix a anys i mis anys de vida — plena
corretea
Villannva
El senyor Royo
No creu en próxinis esdeveniments referint-se al moviment del lo d'agost
ele projectes, dautoprometences decir,
de l'Estatut
politics. i espera la clau,snra de les de 1,733, i digne que aquest movirnent
de començaments deixats de banda, de
Caceres, 18. — El Cordite provincial
Corte per tal de dedicar tot el tenme ion pertorbaaor per a la tasca que vecampanyes sovint inconcloents, pera
restudi i resoluci ó de molts pro- nia desenrotllant la minoría agraria del partit radical ha retut avui un ho- Ahir sortiren cap a Madrid ádhuc aixi més o menys vitalitzadores—,
menatge
al
Cap
del partir radica:, senyor
!deanes que te pendents al seu donar- respecte a l'Estatet catala Jo he de dir
unes tristes acaballes.
ta ment.
I és patètic de pensar que en algun
als catalans que l'alegria dura pon a ca- Alexandre Lerroux, per a la qual ¿osa els senyors Hicolau d'Olwer
?han
traslladat
al
balneari
de
Mocete.
cas aquest nyic-nyic havia estat un cant
sa del pobre. S'estengué en considerama
y
or personalitats del partir, així con;
de revolta, i un anunci
ELS AGRARIS ES DEDIQUEN cions sobre el problema eatala i es mani Sbert
un projecte d'agave:aman de tot el goELOGIS MUTUS I, NATURAL- tingue en la seva posició, sobrerament el governador civil de la provincia.
A les primeres hores de la matinada vern peninsular. Pera la illusió va anarA les postres el senyor Lerroux proMENT. ATAQUEN CATALUNYA coneguda.
de diumenge van circular per la e:u- se entumint, la vida incalculable va anar
(Continua a la pilgiHa 5, ro/. 2) nuncia un discurs.
Segavia, iP — Se celebra a RiaHa dit que volia aprofitar aquesta tat uns rumore que feien referencia fent quedar malament les pronostiques,
za un arte d'homenatge al senyor
a la suposada v ,.nguda a la nostra l'esperit de l'anta es converti de mica.
oportunitat
per
ier
la
dcciaració
que
el
afartínez de Velasco. Hi assistiren
partit que presideix no ha de fer cap ciutat del cap de l'Estat Major Cen- en mica en un sistema de combinacions
el ministre de Comunicacions, senyor
A
rectificada, i es, denles, l'Unic inserta- tral. general Masquelet, al qua', hasea que darien un resultar sensacional, perca
Cid. i catorze diputare a Corte.
ment que avui pcssee.ix la - República per estat encarregada una determinada sense risc , i la massa deis interessos parEl senyor Martinez de Velasco P ro
a dosen gorernada.
ticulars empantanega cada regada més
-nuciadsrgéquelLa noticia de la sera sortida
Examina la bituació política i la .comel frute viarany dels destins. Aixi va.
tes tenen dret a governar i a imprimir
Madrid
va
comunicar-la
a
Barcelona
posició de les iones politiquee, 1 diu
anar-se progressant cap a la Pettesa.
a la política espanyola l'impuls que el
una agencia periodística que serves
que
a
la
cima
del
partir
radical
hi
ha
Cap al nyic-nyic. única alternativa a la
país reclama. Ami es farb. Es referí
uns conglomerats dretistes demagógics diversos diaris de la ciutat, i no cal gran dirriissi6 del silenci. Vegeu sinó
a l'Estatut catalá, i digné que el parque
va
diiondre's
ràpidament.
dir
que a cada pas amenacen amb la crisi
aquestes mossegadetes microscòpiques de
tit agrari lluita a les Corts contra el
Precisament en aqueas moments
i que es consideren ele autentics guarFuturo"; el sentit generas de
dit Estatut, sense que se li pugui ims'estava celebrant una reunai a la Ge- "Siglo
dadors
del
que
ja
no
es
possible
efe
l'antagonisme substituir per una ant , paputar la seva aprovació. Nosaltres
neralitat, en la qual és probable que tia inexorable de poblet. i aquesta posi.
torna
A
l'esquerra
és
.ben
poc
el
que
considerem la patria roen una maviatge.
tot mis'entreveu, quasi res. Hi ha uns grups es parles del suposat
re, la qual no pot tenir cimientes.
La noticiasde la sortida de Madrid ció estirada de considerar obste
un Partit qua
que neguen la sobirania nacional, perL'actual conflicte catala no creta
Madrid. té. — A tres quarts de nou qué la sort eis bou adversa en una con- del general afasquelet té aires de ver- muele d'altri. Dol de veure
que pugui tenir transcedencia ni deri- de la nit ha esclatat un artefacte a
semblanea; és possible, pera, que en resigné ésser nació i es va tornant
vaciones Els catalans, quan reflexio- la porta principal del Palau del Coll- sulta al cos electoral. I més enllà. mes arribar el tren esmentat a Saragossa. vera de repalanis.
cap a lesquerra, uns grups que no se
La vida seit va d'aquell que rondina
ares a la Carrera de San Jerónimo. sap d'una manera certa si estan o no el general Masquelet ja llagues aban- per
últim consol. No cal fer gaire per
donar el tren i interromput el viatges
La detonació ha estar gran, i ha semdintre
la
República,
puix
que,
si
be
per
convencer
ningú d'aquesta veritat pulebrat l'alarma entre els que transitaDurant la resta de diurnenge va
alguns dels seus actes sembla que de- prosseguir l'activitat politica d'aquests sa. ni tampoc cal demostrar ni al més
ven per aquells voltants a la dita hora.
iensen
el
regim,
no
obstant,
per
paranLa gent ha corregut en totes direcdies, la qual va intensificar-se a me- babau que un nyic-nyic es un nyic-nyic.
' Poden disiressar moltes coses, engadoces. Ha acudit immediatament una les que pronuncien, per propagandes que sura que avançava la nit.
nyar sovint ando molts d'accents artifiparella de guardies de seguretat clac fan proclamant la revolució, mis setnun
gran
=També
ahir
regna
estava de servei als voltants de l'edi- lila que es trobin enfront de la Repú- entena a la Generalitat. El senyor cials; pera hi ha un cert amussament
blica.
fica. Tainhé sala congregas nombrós
Companys va rebre a la Presidencia irritant en l'orella de qui escolta el
Es refereix a continuació als seus la visita del senyor Casanoves; ta ut- nsic-nvic, que és irnpossible de desvir.
públic, una vegada paseada l'alarma
del primer moment, ha conentat el treballs per a sumar 'aoves jaeces a la bé el visitaren els senyors Martí Es- mar o. de distreure. Penh a mi, si m'irper entendre que l'adveni- teve i Nicolau d'Olwers .Amb els quals rita, no em deixa pas de camama%
"Els monàrquics volen en- fet.Slia donar avis a la Direcció de República,
Sentare trabo una Ilieó de malenconia
ment del reglan fou un Jordi que puri- celebra una Ilarga conferencia.
cendre la guerra civil" Seguretat, d'on han sortit torees d'as- fica aquells homes que amb lleialtat han A la nit torna a notar-se la mateixa en la caducitat impotent de les coses. I
salt, que han fet circular el públic. estat j estan servint la República, i si animada d'aquests dies: visites, ofe- el nyic-nyic — bé me n'adono —, àcid
Iladrid, 18.—A les onze del mati,
Hl han acudir les autoritats. que be no és partidari que aquests nous retot s no CO sinó un eran:carnee.
tal com estava anunciat, es va celebrar han realitzat una inspecció ocular, i publicans ocupin 'loes de confianea, ¡ama- riments, reunions, etc.
BELLAFILA
A l'hora que escrivim les presents
ahir el miting organitzat pel nou par- han apreciat que l'arteiacte no ha rme no esta conforme amb que seas perradies hi ha a la Presidencia cmietit que acabdilla el senyor Martínez produit destroces ni impactes, la qual
i se'ls isoli totalment.
renciant
amb
el
senyor
Companys
es
Barrio.
casa fa suposar que estava carregat
AnfinCia que está disposat a facilitar
Va presidir el senyor Torres Cam- 1:laical/wat amb pólvora i que els seus l'adveniment al Poder d'aquelles torees senyors Gassol, Dencás, Badia i algens diputats.
panyä, el qual va explicar la sera sig- autors només perseguien produir que
sigui!' autènticament republicanes,
Els senyors Nicolau d'Olwer i Sbert
nificada. Va contengan saludant tots alarma. Pels guardies que hi han actaels republicans sense excepció, i deb- dit al primer in0111 CM de l'explosió sigui," ja noves o yenes; pera al que so- sortiren ahir cap a Madrid anda l'expesará
per
tots
els
initjans
que
tingui
al
prés.
utes d'estendre's en consideracions han estar detinguts dos sospitosos, els
politiqueo va cechr Las de la paraula quals han passat a la Direcció general eu abast és a que les doctrines socialistes
al senyor Merino. president de la Jo- de Seguretat, on han prestat declara- arriban a l'exaltació del Poder. Es mostra satisfet d'haver aconseguit amb la
ventut radical demócrata. En nom ció.
El pres:dent del Consell ha parlat
sera politica d'atracció el que franca- REUNIÓ DE LA COMISSIO
d'aquesta va saludar el senyor Mara última hora amb alguns periodistes,
gorporat
al
regiai
cepomear
sliagin
in
Carreres
DOS
DETINGUTS
ELS
tínez Barrio.
blieb els elements agraris, aixi com la DE SEGURETAT DE LA als quals ha manifestat que no era
SON TRADICIONALISTES
El va seguir el diputat per Sevilla
cert que es pensés declarar l'estat de
C. E. D. A.; pera al que jo no pocha
senyor Blasco Garzón. Es va referir
C. DEL D.
a
la
porta
del
CorlEls detinguts
guerra a Catalunya. Tampoc no ha
a l'actitud que va qualificar d'indecisa, ares després d'haver esclatat el pe- prestar-rne és a que es traeres aquesta
pensar el Govern destituir el , general
Madrid, i g. — El sots-secretari de
de la CEDA i va acabar amb un ca- tard eón els estudiants Candi Casans, elemetas que lleialment s'han incorpoGinebra; 18. — AVlij alta re- Batet. Ambdues noticies, que han
Governació ha manifestat que ha ay
laras elogi del senyor Martínez Barrio. de 23 anys. i Ramo,' Achutegui, de 24. rat, com a esclaus. Espera que naves
eleccions demostraran qui eón els que unit a la Societat de Nacions la circulat per Madrid, són absolutament
-ribatMdel gard'Est
A continuació va parlar ralealde No seis ha trobat armes.
inexadtes. Després, referint-se a les
estan en l'error, si ell o els que el
la regid autònoma, senyor Carreres Voldernaras, l'antic dictador de Litua- de Madrid, senyor Pedro Rico. Va dir
Un guardia de paisà, que passava combaten ara, precisament per haver Comissió de Seguretat de la Con- negociacions d'amdbós Governs soPone, el qual ha conferenciat amb els nia, que ha estat condemnat a dotze que al cap de tres anys de República en el mornent de l'explosiii per dafert, nria del desannament, sota
la Llei de Conreus, ha dit que
la
base
de
la
República.
Si
eixamplat
els seus Imanes representatius han vant del Congrés, ha manifestat que
ministres. Demás tornará a Barcelona.
anys de treballa forçats
itt presicIncia del senyor Peilt u. bre
san molt laborioses, pera que ell és
adquirir amb l'estoicisme nascut de havia vist els detinguts córrer i des- en aquestes noves eleccions aquests eleSha preguntat als sots-secretari si
Entre
els
acords
adoptats
fiKawnas, t8. — Len-dictador Volde- les Iluites una gran confianea en el prés situar-se al cantó del carrer de meces triomfen, el partit radical no se- gura el relatiu al nonienainent optimista sobre la sera enlució. Aixi
s'han donat al senyor Carreres Ponç
rá obstacle . perque governin. Entén que
que això es produeixi el Gavera d'Esinstruccions, i ha contestat negativa- meras, detingut recentment a conseqiién- regim. Va afegir que fent un balanç Fernanflor.
salarien de fer algunes compensacions d'una Comissió técnica, que será panya donará una nota oficiosa sobre
Tots das detinguts han passat inment: ha afegit que el senyor Carreres cia d'una temptativa de cop d'Estat, laa del realitzat en aquests tres anys papresidida
pel
ministre
d'Espanya
a
aquelles
junces,
nombroses,
que
hi
ha
a
afrontar-se
l'esdevenidor
serenatot el que ha ocoregut, a fi que quedi
rj,;:
eha limitat a parlar d'assumptes de estat cendemnat a &are anys de tre- ment. Els republicans espanvols seni- cornunicats a disposició dm1 Jutjat.
clarament determinar.
S'ignora si són els autors de la col- a la Cambra 1 que han recolzat Ileial- a Berna, senyor López Olivan,
balls forçats.
sera delegada.
pre han treballat, han soiert i han Ilui- locaciá de l'artefacte. Ambdós són ment el Govern amb els seus vots.
tat en pro dels l'urnas i els perse- de filiada tradicionalista.
català,
diu
l'actual
plet
Alludeix
guits, Va afirmar que cal suprimir els
que no té la importancia que . se Ii vol
privilegis nous i vells i va acabar
donar. Al seu judici, és un problema
diem que la República és incommoque es resoldrà eatisiactóriament amb
vible i que es pot somniar en el que
paciencia i serenitat si per ambdues
somnien els que prelenen empeltar
parte hi ha la suficient comprensió per
el que es caduc i podrit en el que és
no donar lloc a raneúnies. Fa l'atirmanou.
ció que el partit radical no ha deixat
Un doble deure: el de cortesia i el
d'esser autonomista. Per easer-ho ¡ a m de donar comiste dels orígens de la
lita l'atorgament de l'Estatut Catalä,
'lastra actitud política — va començar
que, al g en judici, ha d'ésser reiciernat
dient el senyor Martínez Barrio —
com reformada ha d'ésser la ConstituManposen tractar dels motius detercid, prenent per a les reformes les enmihants de la creació del partit rasenyances derivades de la practica. Fidical demócrata. ¡'are una recopilanalment diu que no té esperances que
ció de tot el dit i tractare de iixar
sigui cridat a governar en un termita
la nostra posició en l'actual m'amena
breu; pel contrari, enten que ha de tri! No han estat les meves diferencies
gar, pecó ara, o més tard, quan sigui,
amb el partit radical procés d'hores
el que no está disposat es a govermar
iii de dies. Ha va haver una dolorosa
anal debilitar, està ben segur que la
iniciacin pel desembre, que co va aliar
seca n'a no tremolara en imposar
aguditzant mesos després. No ens va
toritat o en fer tornar a la legalitat els
separar res al final. Sempre que van]
me tractin de sortir-se'n..
examinar la doctrina, ens vana trobar
El senyor Lerroux conferencià extencompenetrats en absolut. La fonda
sament amb el ministre d'Obres Públidiscrepancia, rúnica. la fonamental,
ques, pera sobre el que hagin pogut
va ésser respecte a la táctica a setractar en la seva conversa no s'ha poguir des del Poder, no tan sois en
ton obtenir cap referencia, puix que tant
el que es refereix a l'administració
el ministre mm el cap del partir radel D ais, si ti ó en el tracte anal' els allical han guardat silencis
tres partits re p ublicans o no repuEl senyor Lerroux estarà a Montela i,:an o que actuaven en el rigitn. Enmayor
el dia d'asan, dilltuts, pub( que,
ienent . que la táctica que se seguia
La calor, un dila grana obstado" amb qué topen da coratjosos ciclistas q
.-2 róttivocada la vai g Posar de nea - Bronislas Pieracki, ministre de l'Inte_ sesean; sembla, te el propósit de mancar
u:tuesta diii Pankilsest ist bi van prova teportiva. —
' A r ntnre que vairr tenir reasió. rier de Pol finta, que ha estat aosassinat a Madrid per tal d'assistit a les aetsions
fiada pg Ocia corodelars ea Votiva d'alag
t, , te de rovälver per tres ucraniana de Corta de la setmana actual.
(Coa : ,•fn a l a l' A y 'q o 5, col. 6)
12 "Bloque Hispano-Colo niel" del senyor Valiente

Abatas, luan els diputats catalans intentasen al Parlament defensar duna
manera temida les reivindicacions catalanes mes modestes. immediatament es
promovia un terrabastall conegut pel
nom de "sessi ó patriótica" i consisteat
en cita serie de discursos sentimentale
buits, perä que posaren frenetica tota
la Cambra. Al fons de la gresca hi havia nomas mala voluntat i Pere sa men
-tal.Perú,foscmiqulabrvd
d'entusiasmes era una muralla de la
Nina que mai els catalans no havien pogut travesear. Sessió patriótica era -oli
en un Ilum" NI que fa a la s'educan
monárquica de la miestiO de les nostres
Madrid. iS — A la scasió de dimarts
llibertats.
hi assistira el senyor Lerroux, ja de torEn canvi ara fa trna setmana que Ca- nada de Montemayor, per si es produeix
talunya planta cara de fet. i no s'ha el debut politic a 1 3 Cambra. De totes
prodult al Parlament espanyol la sessió mueres, el Govern espera que el debat
patriótica. Alga se n'ha sorprès i tot. no es plantejarà aquest dia, sind dimePer tan peca cosa llavors s'armava tot c res,
aquell sagramental, i ara per tanta no
pasea absolutament res. Deu haver-hi un UN CONTUBERNI DE LA LLImisteri. Estem segur; que no faltará alGA, AGRARIS. CEDA
gura Royo Villanova que es pensi i tot
I RADICALS
que la Generalitat ha compra algun per"Heraldo de Madrid" concedeix gran
sonatge influent. Es l'únic cami d'eximportancia política a les visites que
plicar-se el ienomen.
Pera la gent que viu tirada al món rebé ahir el senyor Lerroux a Motu,
dins el qual s'esdevenen els episodis de mayor. Sembla—segons diari—
la Buba actual ?han adonat que, contra que els visitants han complert l'en:arel que feien carrer sempre els alarmis- ree que els fou encomanat per alguns
tes, mai cem ara Catalunya no baria es- element s de la Lliga, agrario, CEDA i
tat mes l'en situada per a formular una radicals. Es traca que el senyor Lerroux vingui a Madrid denla per a, si
protesta enérgica.
Ute debat politic, pronunciar
I és que la Catalunya d'ara no és la es produje
d'aleshores. No és conservadora, encon- un discurs al Parlament.
gida i malfiadament casolana. Fa des de
la proclamada de la República que en- OPINIONS DIVERSES SOBRE
EL PLET
cama un pensament directiu del regim.
La seva ombra es projecta enfora; esEl periòdic "Luz - ha interrogat
piritualment. fa temps que menean la verses personalitats sobre la forma en
costra guerra per terres exteriors. Per que pot resoldre's el plet catalas
El senyor Sarnper es creu optimista
això, de la mateixa manera que abans
veden a conihatre el catalanisne dintre i creu que l'assumpte es resoldra. facilmateix de casa nostra s avui s'han de ment. No espera que ce produeixin essalvar de l'empenta daquest poble viu deveniments, pera de totes mantees el
que és el nostre ells dins llar terra. govern té adoptades aquelles mesuns
Tenim allá intereesos morals: la nostra necessäries per si caletes aplicar-les
grandesa va Iligarla amb el triomi o la en qualsevol inoinents Sobre aquestes
derrota d'ideals que surten del nostre mesures segueix guardant gran reserva
quadre estrictament autonómic; la gent el senyor Samper.
que creu en el que representa Catalunya
Quant als esdeveniments politics, no
a l'exterior. és a dar. l'ideal d'una Re- n'espera. No creu que arriban a produirpública democrática i disciplinada per se, i no per falta de desigs d'alguns secuna fe i una voluntat de perfecciona- tors, sinó perquè el Govern no está disment és pel seu propi pes l'aliada posa t a fer el joc als setas adversario.
nostra.
A les veus que slan alçat en aquest
EL SR. LERROUX
sentit per les Casteiles s'aiegeix avui la
El senyor Lerroux diu que amb
de Martínez Barrio, que, a Madrid, da- Catalunya no hi ha tal problema.
dun palie nombrosissim de no Existeixen diferencies anda els bornes
ratet dan
catalans. ?ha jet aplaudir remarcant com de la Generalitat, pera el Govern sa:a campanya anticatalana correspon a brá fer-les desapareixer, i la qüestió
:envestida contra la República. "Viva
Espanya" — ha dit — en boca de molts
es una forma de cridar "mori Cata:unya 1". és a dir, mori la República,
que té la seva encarnació més perfecta
i mis plena a casa nostra.
Per tot plegat, amb rarnbient que es
respira a Madrid entre dretes i esquerres, és impossible que hi pugui haver
"sessió patriótica" al Parlament Els
enemics de Catalunya, sigui casualitat,
sigui per Ilur torpor. l'han agredida en
forma que els cal mancar abans contra
tot el sentiment republici d'Espanya.
I tanta feina no ?ha fet per als desitjosos de continuar la dolça "galvana" dele
temps monirquics, els doleos temps que
arnb quatre tòpics amanien una sessió
memorable i esbalaien els P obres se
-nyorsque,ptalímidLg,
ring demanaven que s'escoltessin una mica les pretensioN (com ells deien) de
Catalunya.

El senyor Lerroux anirà al Parlament i sembla que parlarà en
nom de la Viga, agraris, Ceda i radicals
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)'Acadèmia de Medicina

Solemne recepció
del Dr. Josep
Armangué
El diumenge. a la tarda. es Yo t elebear al Paranimi de l'Academia de
rrcepMedicina. lacte solemne de 13
ca nall acadeM.c doctor Josep
ja
Armanguer i Fusca que feia eo anys
cee era azadémic corresponent
el número 1 de rescalafea Va preairEr
l'ate el doctor Pi i Sunyer. i va actuar de secretari el doctor Coroleu.
L'arnfiteatre de l'Academia esteva
meit concorregut. puix que, ultra els
azadem.ca, van assistar a :a c....Timón:a
rf. aresentants de diverses soci:tats
cantiiiques.
Va comenzar el doctor Armanguer
• seu clientes d'ingrés fent un càlid
ni del seu --ttecesser. doctor Ere:xes i Freixes, i va entrar dese ré s a:
fans del seu tema que era: "L'esta,mesa deis literata i la resposta deis
aaetges-. Va citar el nou i illustrat
acadernie e:s ataca de qué han esta:
aictimes els metges velo 1:terats mes
eximis. referint-se a Cervantes. Quevedo. Tira° de Molina. Pare FeijGo
d'airees.
Es pre gunta l'orador a q ue e s degut
aauest odi que el hterat sentia cero
e:5 tuerces. i es respon que e: merare
,'aquells temas, en general , ale me teixia. 91.1:x que, arnb honroses excepcions, la majoria d'ells no sabien
cl que es portaven entre mans. i cita
a l'efecte. a:gunes de :es practiques
creences corrents entre els metges
Arnb gran amplitud de visi. el
doctor Armanguer. fa una sinbpsi
cultural i social de l'edat rMtjana,
prefunditzant en les canses mis irnp rofunditzant en les branques mis imserie de conseeüencies sobre les relaciona entre literata i metges i la
seva influencia sobre el :noble aotmes
a un estat d'obscurantisme. superstició i ignorancia.
Para dels grane màrtirs de la cienmo:ts des C111:5 van morir Per
•
haver-se experimentat en les seves
orboies persones els virus i vacunes
GUe

En 1884 es va encarregar al dis-

sertant una investiga:id sobre el rb'e-

:a asiät:c a Barcelona. q ue va ésser
una rentable cooneia. puix que va
haver de Iluitar amb la ignorancia de
gent que arribava a agredr eis
metges. Va acabar referint-se a les
nuites acruals contra la tuberculosi.
:a difteria :a rabia.
El doctor Arman g uer va ésser molt
a p laudir pels assistents a lacte.
L'acadèmic doctor Leandre Cervera, encarregat del discurs de resPosta. va comenzar la lectura de la
seva replica a'. discurs del recipiendar
de l'Acadirnia.
Va recordar quan, 20 anys enrera.
l'ambient viciat de :a Unifu g int
versitat d'aleshores, buscava. amb
fiertor Armanguer. a les catedres
res a q uel amor a la ciencia i a la
'" • 2stzació que no es stohaven a les
aojes.
Afirma que al metze. ultra del seu
s tricte carácter de metge, lt cal una
saturarió d'humanitats a fi d'escapar
cle les sistematitzacions. Ja que— aftcelx— no és a base craltra cosa sinO
d'anuest excés de s'astetnatitzaciow.
aut Moliere. Goldoni. Voltaire. Tolstni. Dostoiewski, etc. , han ter objecte
• -vetee de les seves satires.
Deaprés de referir-se a l'ambient
rna a i ,nal en que el met ge deseabdella
Ii seva tasca. el doctor Cervera v.:
o7abar dient que abans q ue les artasnons deis clients dolorits
tanf.ie davant les bromea, i adhuc les
la- ,a s ons de literato. hi ha el secret
de :a superioritat del :retrae.
:ies p res. el president doctor August
Sunyer. va pronuncar un elo• -nt discurs de gràcies a lee verso rare que. amb la seva asoisténcra.
vien donat el relleu que l'acre me:- ala, donada la persenalitat cientii'-a del nou acadèmic. i es va felicitar
ooder rehre, al si de l'Academia.
'27 membre dels mereixements
- -t ea. Joseo Armanguer.

Troballa d'un artefacte
explosiu davant del
"Globo"
.'.

ea tres de :a matinada de dillum

es presentaren al pasee& de Paladea,
daaant de ;a sala de ball "El Globo",

i a; lloc on la companyia de tramvies
'a efectuant la reparació de ¡es
:me descc,neguts, dos dele quals,
•
amb pistoies el sereno daralea barri i el vigilant de les (Mes
eues i dient-los que els matarien si no
re n'anaven, coHocaren al mig de is
a n arteiacte mol t aros. lea uns
aanze qu, .os de pes. En aqaeli 11.0 h'
ha inotallat un gasienetre.
Fou avisada la polida de; que hasta
feceeit i es demana que hi acudís el
c arro blindar. La panda dona una batuda per aquell hoy , sense resultar. Tanl.
inI hi acudí el carro blindat. El carretee pero, en acostae-s'hi amb el propiaV t de recollir l'artefacte va dir que ¡roba molt ben ésser que los de rellotge
Perlu e va sentir que reia SOr0/ I, i ea
•
a carregar-lo dient que li paila
ex plear a les mana.
Foren avisats uns perits del Par&
Mentrestant, l'artefacte fou
celilocat din, d'una galleta plena d'aigua
per tal de disminuir l'explosió, cas
yie es produis.
Els perits, bon punt hi arriaren remolinaren i trobaren les metxes apagades. Fou carregat aleshores el dit art efacte al carro blindat i traelladat el
csrap de la Uta.
L'ertefaete estava Cen g trud amb una
5 5011 molt grossa, duna trenta cerní'mares de d;ametres, de ferro, proveida
senb dues metxes. S'ha pogut comprovo r que no fu explosió degut a haser-be apagat les metxes uns dos cenitrnetres almas d'arribar a la materia explosiva.
La /Alicia efectua indagacions eneami nades a dese/hl-ir els autors de
engoeac4 del dit sedaste. .

e

LA PUILICITAT

L'homenatie al Dr. Martí Diumenge 1 Lleida Un Mol que es desinfla Numenge fou L'empresonamiri
i »Hit en el 17i aniver- L'Assemifea de la La desobediéncia clausurada la VII del conseller 11111flid
Federació de Mu- de l'alcalde d'Am• Fira de Barcelona cipal Sr. Oraniersari de la seva mort
Diumenge al mati, davant de la tota.
ha un reposen les despulles del que bm
gesident de la Unto Catalanista doctor Domenec Mann i Julia es congrega
una multitud composta de fervorosos
deixebles admiradora del gran patrici
que consagra la sera exemplar viva poinica a la propagacid de la ideologia
catalanista en sentir francarnent cepoblica, demomatic i obrerista.
Des de molt abans de les onze comenzaren d'acudir a la tila te rcera del
Cementiri Ven representacions de les
entitats seguents;
Patria Nava; Joventut d'Esquerra
Nacionalista Radical; Ateneu Marti
ella; Casal Gracienc Nacionalista Reoubliea d'E:querra; Ortee Grzcienc.
Partir Demotratic Federal: Nosaltres
Sols, de l Poble Nau; JOventut La l'ah,:
Foment Autonomista Catalty, Atajó Catalana Republicana; Germanor de Xile ; Arenen Republica de Gracia; Casal
dIsc,uerra Estat Catela le Grácil;
Ateneu Obrer d Emperra. dist. VI; .1zve"tul Nets deis Ain10 3 Urers ; Casal
Catalá elartmenc; Resaorgunent, de
buenas Aires: Partir Nacitualista Rapublica d'Esquerra; Centre Autonomista
or Dependents del Gimen; i de la Industria: Agrupació Catalana d'AniCrica; La Nava Catalunya, de L'Huella:
Unie, Catalaresta; Associació Protectora
de l'Ensenyanaa Catalana; Agrupació
d Esquerra Republicana del Poble Neo;
Crup Excursionista Els Segadora; Ce.ntre Cataia de :Mendoza; ()rice de Santa;
Federals antics Estar Català; Joveniut
La Coronela; Centre d'Esquerra Republicana del Masnou; Ateneu Pi i Margall; Sang Nova; Unid d'Obrers de la
Casa de Caritat, i molts d'altres.
Els representante ch: totes les entitats
earnentades dipositarea ramells de flore
amb llaçades de les zurre barres eatorn del innxol del gloriós traspassat.
alai corn lambe diversos particulars.
A tres quarts de dotze arriba l'alcalde, senyor Carles Pi i Sunyer, acolopanyat dele regidors stnyors Hilari Salvador i doctor Mori, i moments després
cus diputan al Parlament de Catalanya senyor Nicolau Barrestini. que setentava la representació del President
de la Generalitat, Manual Galés i doctor Soler i Pla.
El senyor Battestini i Pi i Sunyer
feren ofrena dele rama dedicase per la
Generalitat 1 l'A j o ta n/en, resPectivar
mera.
El senyor Dcar.énec Latorre, de la Comissió organitzadora, llegí algunes du
leo rombroses adhesions rebudes.
L'alcalde, senyor Carlea Pi i Sunyer,
dirigí unes emocionants i patriòtiques
paraules als concurrents.
Com a cap de l'Ajuntament de Bar.
celona—digue — no sols rdadhereiac
amb fervor en aquest acte patriòtic a
la memòria del doctor Marti Julia,
sitió tumbé als dos projectes que
ben aviar hern de veure realitzats: e;
d'erigir un mausoleu i un monument al
qui tau illustre president de la Unió Catalanista.
El diputar a les Ccrts Catalanes senyor Battestini justifica l'absència del
President de Catalunya amb motiu d ' ubligations ineludibles d'aquest
moment Politie.
Despee; dune mots enaltint la membria del Dr. Marti ; Julia, uni el sea
parlament lloant la unió de tots els bans
catalana; unió que ene conduirà al mes
esclatant triomf en aquestes hoces de
prova, i es per ai:se eue avui hem de
repetir les paraules de Marn i
"..a.ra i sempre: Catalunya, Catalunya i
Catalunya".
Daniel Reig i Prima, vice-presiilent
de la Unió de Catalunya, després ¿'agrair amb emocionante paragrafs rassiatincia de les autoritats populars i del;
representante de tan nombreses entitats
catalanes , loa la personalitat 'Ilustre del
doctor Martí i Julia, que deia que els
fills de Catalunya sols podien tenir una

Podio

patria. EH era eminentment demòcrata.
t per tant republide t anhelase veure
tots els catalana lliares.
Cal, doncs—digué despees—, que en
aquests mornents transcendentals no de•
fallim, i prometen daaant de la seva
tomba defensar, fine a morir si cal, les
llibertats de Catalunya, puix que aquest
sera el millar immittrunt que poden
bastir a la menina del doctor Martí
i Julia.
EN *Inminente que escoltaren eis
discursos amb emocionant ailenci, es
retiraren del cement'ri deapres dacom iadar-se de lea emir:nades autoritea,
la mejor part es dirigiren a l'acre
d'inaugurar l'Ateneu Martí i Julia, en
se celebra—comenearit a la una de la
tarda—una sessió necrológica. Ui preu queren part el conseiler-delegat del dietrine ‘111, doctor 13enet Mori i Ballestee, que represenva l'alcaide, i leoconseller de Treball i Obres Públiques
En Francesc Xavier Casals; l'ex-president de la Unió Catalanista, En Vicenç
A. Ballester ; l'exerliputat COnstitUent
doctor Riera i Panti, president de l'.1grupack, de Cztalans d'América; En
Domènec Latorre, de "L'Intransigeist
Pineda i Verdaguer, de Nosaltres Sola;
En Daniel Roig i Pruna i Eta Josep
Aleu i Figuerola, president del noveii
Ateneu.
La concurrencia que emplenava la sala
d'actes de resmentada entitat aplaudí
amb gran entusiasme els mis vibrants
parlaments de/s oradora.
L'element femení estigué nodridament representat en ambdós actes. Durant els dits actea es recolliren firmes
per a un alienen que s'ofrenarà al patriota catali resident a L'Havana doctor Josep Murillo j Itumbrú, fundador
de "La Noca Catalunya" a la capital
de Cuba, el qual arribara a la nostra
chitar el proper juliol.
A fi de completar la diada Martí
Julia, a l'Arenen que porta el seu nona
se celebré, a dos (marre de sis de la
tarda, una important maniieetació d'art.
Van prendre-hi part la masa orieónica
i esbart infantil "Els Planeons”, mata
la direceió dels mestres Joan Sayón i
Albert Valles, el rapsoda Joan Xambó
i la cantatriu Andreu Fornells de SaYes.
1 denla dimecres, a 'contentada entitat Se ce¡ebrarit una terció dedicada a
lectura contentada de diremos articles
del doctor Marti i

María Foyé, recordman de vol a vela,
arriba a Barcelona
Ha arriban, de turnada d'Alemanya el nostre company Mut -id
Foyé, envial pele Serveis d'Aeronàutica de la Generalitat als
Centres de vol a vela aleniativs,
a fi d'estudiar i documentar...se
de tots els etrems d'aquest non
i transcendental aspecto de l'aviaeió.
De l'aprotitament oblingat se
els tres suecos d'estada ¿a aqusGl
pais, en sOn bona prosa ele reeultate obtinguts pel senyor Foye
1 els titols que li han estat concedits. 1, entre altree éxils, cal
J'encentar el d'haver batid en forma espléndida el récord d'Espanyit de romandre a l'aire eit
günSe rlIrdúr , que detentava l'avia&e. tirilitap senyor
eta un vol efectuad a Osca, de
25 minuto de durada, 1 que Foyé
ha batid en un vol de 5 Imres
5 ininut C.

nicipis Catalans posta a les autoritats catalanes

18. — Diumenge, a les onze
del mati. a la sala ¿artes de t'AnuaL'agitació política que domina els
tament, i acta la presidencia de l'alcalde de Lleida, senyor Antoni Vives, venas d'Amposta, d'enea de les eleccions
celebra la reunid que baria estat inunicipals del gener, per l'actuació per.
anunciada, la Federaci6 de Mueicipis torbadora de la familia Palau, erigits
en cacics máxime de la comarca. ha
Catalans.
1-ti a 'fati re n el secretari de la Fe- donat motiii aquests dies a un incident
detectó, sensor Remen Froetera, al- entre el comissari d'Ordre PUblie de
calde de l'Hospitalet de Llobregat: Tarragona i l'alcalde d'Amposta, senyor
Francesa Arnau , directiu de la Fede- Palau , pare dei diputat radical del eanació i alcaide de Malgrat. senyo:- teix nom, l'actuaciO del qual es destaca
per la seva acusada anticatalanitat.
Pere Lloret, alcalde de Tarragona
Per tal dentar els freqüents aldarulls
directiu de la Federació. Hi hacia
alcaldes de més de cinquanta pobles que es produien a Amposta i prevenir
de les comarques Ileidatanes, i tra- erobables alterationa de l'ordre
meteren la seca adhesió molts Ajun- el senyor Pujo! i Font va creure convenient nomenar un delegat governatiu.
taments.
El senyor Vives, alcalde de Lleida. Fou designat el conseller-regidor d'Esrelleu
la
significació
de
va posar de
guerra l'Ajuntament d'Ampoata sel'acre que se celebrara, i exposi la nyor Xavier Sagrista i Forcadell.
importancia de la tasca que desenvoLa rnateixa disposició va adoptar pel
lupa la Federació de Municipis Ca- que es refereix a Ulldecona. una altra
talana. Digné que es tracta de cons- població on impera la política persona:.
tituir la delegacie de les comarques en aquest cas dirigida pel senyor Node Lleida a la Federació de Munici- ire, ilamant governador de Castelló.
pis Catalans.
Dies carera el senyor Palau va
Seguidament va parlar el secretari cursar un telegrama al President de la
de la Federació i alcalde de l'Hospi- Generalitat protestant de l'actuació de
talet de Llobregat, senyor Rannen les autoritats governatives catalanes.
Frontera, que va explicar la finalitat Tumbé cursava un telegrama al cap del
de la Federació, la qual no és altra Gavera redactar en els termes seguents:
que treballar per aconseguir lantano- 'Ministerio Gobernación Madrid. Ponroja de Islunicipis, i exhorté tots els go en su conocimiento atropello perpereunits perque prenguin part en les trado Gobierno Generalitat deteniendo
tasques de la Federacie.
Despees va parlar el senyor Eran- alcalde Amposta y anúnciole interpelacese Arnau i Cortines, que explica ción Cortes ante imposible convivencia
l'obra de la Federació. Anuncia que en Cataluña. Salúdele, Palau Mayer."
Entre aquest telegrama i probablemolt aviar se celebraria a Barcelona
una exposició de l'obra realitzada pela ment les gestiona personals de l'estilenMunicipis de Catalun ya, i en aquest tat diputat a Madrid, on en els medie
certamen restaria patentitzada
evi- anticatalanistes compra amb certa indenciada clarament la capacitat deis fluencia, aconseguí per intermedi del
Municipis per a regir-se autonómica- ministeri de Finances, oposar una altra
ment. autoritat a les governatives del Goverrt
Finahnent va parlar l'alcalde de de Catalunya, legalment les umques
Tarragona, senyor Pere Lloret, el qual competents per a adoptar aquelles meexplica la significació de lacte. Di- sures encaminades a aconseguir el mangute que les ciutats de Lleida, Girona teniment de l'ordre
El diputat senyor Palau, però, que
i Tarragona eren uns centres centralistes en relució amb les altres pobla- acusa falsament el Govern de Catalunya
cions de Puf.; comarques, ¡ assegura d'arbitrari, no es petisa gens a proque no hauria d'éaser de cap moure una monstruoea illegalitat, manimanera, sine que per raó de Ilur nom- festada en el segiient telegrama que va
bre d'habitants podien ajudar els po- rebre el capita de Carrabiners d'Amposbles setas. Acabä aconsellant a tots ta:
els presenta que es mantinguesoin
"Madrid, 18 - 293 - 1 ,5 - 22,
units per guanyar totes les batalles
Subsecretario Hacienda, a capitán CaEl senyor Vives, cont a president, rabineros.
pronuncia breus paredes per ier prePóngase con toda urgencia a disposent d'una manera oficial als nobles sición alcalde Amposta prestándole máde les comarques que l'Ajuntament ximo auxilio posible, mantenimiento
de Lleida estaca disposat a anidarorden público."
los en tot alle que depengui
No ens expliquem com el subsecretaEls assistents visitaren després les
va tenir l'atreviment
Escolto elementals del Treball, de les ri de Finanzes
d'aidoritzar
l'anterior telegrama. Es de
qual, ¿eren grana elogie. La maiOria
va sigilar els albunis d'aquel! centre. suposar que no ignora que l'Ordre Pnblic és un servei traspassat al Govern
El senyor Llore, despees de l'Assemblea, va visitar la Seu l'ella, la de Catalunya, i, per tant, 110 es pet ordenar
als carrabiners que prestin un serPaheria altres edificio notables de
la ciutat, i fou ohjecte de moltes aten- vei privatiu dels agents que depuren
directament de les autoritats governaticions. — C.
ves de Catalunya.
Com es natural, aquest zuggerinient
cl i atribuciens tió podia prosperar, encara que l'irascible senyor Palau (fill),
diputar radical i contrari a Catalunya.
volgués tenir el g o ig de Provocar un
con fl ict e d'autoritats.
ì q prevalgut, cont no podía succeir
¿'ultra manera, l'autoritat del cornissari
d'Ordre Públic de Tarragona, i el se.
Ahir fou nomenat cap dels mor Palau (pare), alcalde impopular
Serveis la Cornissaria General ¿'Amposta, acompanyat del capita de
d'Ordre Piante el senyór Badia, la guardia civil de Tortosa, ha estat
el qual ha desi g ual r o m seere- traslladat a Tarragona, i ha coninaregut
Latí particular, que ja tenia en a presencia del senyor Pujol i Font.
Sabem que el dictatorial alcalde d'Amel cúneo anterior, el senyor Miposta ha promès al comissari d'Ordre
guel Xicola.
La Secretaria General que ha Pfiblic de Tarragona atendre les disposicions del delegat d'Ordre Públic d*Amdeixat vacant el senyor Dacha ha posta. Sota aquesta prometenea, Il lau
esta? ocuparla anih carncter In- estat perrnis de reintegrar-se a la sera
ter{ pel senyor
i Jover.
pohlacie.

alts cárrecs de la
Comissaria General

Amb una roncurrincia de públic com
poques vegades Sha registrat, fou clausurada diumenge, a les nou. la setena
Fira de Barcelcma, l'exit delinitiu ee
la qual s'ha palesat a bastament.
Durant la tarda hi hagué moments en
que el transit pela Palaus de llontjuic
es feia meerialment impossible, tal era
ragombolarnent de visitante que envairen !g lena i jardina, fins a formar
una compaacta multitud que s'estrenyia.
en recerca d'una difícil mobilitzsció.
Ultra la importancia que te per a
demestracions d'aqüesta mena ¡a concurrencia de paises estrangers, que enguany ha superas en m'Ir rany anterior, cal destacar el fet, per cert bel
interessant, que mentre l ' any anterior
tres-cents viatgers aprofitaren les rebaixes ofertes per les companyies rIcO
feresearrils per a visitar la Fina, aquest
any hnm tenia ja noticies que a'havien
aeollit a aquest benefici mis de dos
mil cinc-cents visitante. Na ¡cal pus dir la
transcenelencie (requema dada, l'eleqüencia de la qual is beta evident.
Fina ten de nit es mantingui l'animarih ; arrear se sentien elog ie. als quals
cal ategir ele amenes dexit (me pis auperin per a la Fira de l'any vinent.
• ••
A les duce de la tarda es va celebrar
a l'Hotel Ritz el banquet de clausura.
Assistiren a rapar, ultra nombrosos invitats, els vocals del Comité organistador, amb el seu president senyor David
Ferrer, e) Conseller de Finances de la
Generalitat, senyor Marti Esteve, que
ostentava la representació del President
de Catalunya, i l'alcalde, mayor Pi i
Sunyer.
A l'hora del brindis pronunciaren discursos els senyors David Ferrer, Ramon
Martiell, president de la Cambra del Comer; de Tolosa; Marcel Khou, preside de la Fira de Lió; Rouger, president
de la Fira de Tolosa. i l'alcalde de la
nostra ciutat, senyor Pi Sunyer.
Aquest darrer orador salude els dele'
gata forans ¡ d'una manera especial els
de Lid i Tale ga, i encarregà tue trametessin una coral salutació a 11v. Herrial. el qual, ultra ésser un excellent titerat i un intelligent palitic, és un defensor de la llibertat i de la democráeia.
El senyor Pi i S unver acaba copeessant el desig que la Pira que enguany
ha superat l'èxit assolit els anys pasma. sigui encara mes esplendorosa i
fructífera en els vinents.
Et Conseller del Goleen de Catalunya, senyor Martí Esteve, va cloure
l'atte. Fiu present als reunits el sentirnent del President de la Generalitat de
no poder assistir a l 'arte. Va felicitar
els o rganitzadors de la Fira, i agrai la
cooperació dels coll aboradors i expositora teto, en nom del Govern de la Generalitat, i oferí el mäxim ajut que e5
pugui facilitar per a repetir el certamen
en els propers anys.
EL SALO DEL TURISME

CONTINUARA OBERT
Tenint en compte l'ititenl‘ 5 que
ha desvelllat l'exhihieiö d l'organització turística de CatIllunyn.
i particu/arment dels Sindicats
e0 I» streit I u de 'l'ur j a me, c 1 Pa Izonat del Turistue de Catalunya ha
decidil que el Sal() de Thrisme
sigui obert de dijous a ditimenge.
inclusivament. El Saló sei-Lt conapletat amb noves installarions.
cono Esports de mar, Evolucid de
amh exhibiciti
lipus Inés /infles f Inés moilerns,
el eistent.
Durant ele dies que restan:1
obert el Saló del Tuaisme es farata obsequie als visitante 1 se
e elis hrarain iliverses festes aprofitant la popular res'eflIn de Sunt
Joan.

l'esttimme deis intestino?

ERVE

TIN

A

GUMM

Ä

Per desesperat que sigui el vostre cas, no abandoneu l'esperança d'un ràpid i complet GUARIMENT; milers de malalts que han
recobrat la salut amb el SERVETINAL GUMMA us n'ofereixen la millor garantia.

Copiem a continuació la carta que ens ha escrit el senyor PEDRO ALVAREZ ALBINAS, de 38 anys d'edat,
guàrdia civil, resident a HIGUERA DE CALATRAVA (JAEN), Caserna de la guàrdia civil.
"Higuera de Calatrava, 31 de marzo de 19:31.
Sefior don A. GurnMa. — BARCELONA.
311,y seficu. min: Las presentes líneas no tienen adra, °hiel o que testimoniarle mi unís profundo agradecimiento hacia su preparado 8ERVETINAL, pues actual m e nte, y g rac ias a e ‘, rtl e encuentro perfectamente bien y con aptitud palia desempeñar el
destino que ocupo.
Por espacio de ocho silos padecí fuertes ¿alojes ell el estómago, acompañados de vdticitos. Pare combatir mi dolorosa enfermednd probé todos los tratamientos existentes, sin el menor resultad,
El dia Id de mayo del ano piteado, y bien aconsejado, s'opere a tomar sat preparado S ERVETINAL. Al empezar el tratamiento (*Oil 5 II producto pesaba 5-1 quiloe; actualmente peso 50 y medio, in tau jetadus 1W •r fi , que pnerla n• Amer le persona mas
erina. ein prever/mi de nada. Antes de utilizar su es perlfirn sólo me era pel'Illil ii n beber leche y comer alienn huevo.
El 8ERVETINAL lt he recomendedo a varios ;amigos, los cuales
Ille ven taue dan Iss gracias y me dicen que a 111
mc leheir la vitin. hastn el extremo de que algunos de ellos eoanebs nife /mimen/Mi por la ralle me dan cm abraza.
Sin utra cosa, le saluda Pele su mea ferviente admirador de su produot o , aulitriatindole al mismo tiempo para que haga de
la p CPM@II f e el tisú que crea conveniente.
( S ignat) a PEDRO ALVAREZ ALBINAS."

SICIIVETINAL 1 aso admetea eabatitacions
latereasaden d'enea* mil reellICat

Exigirla el legitima

DE VENDA: 5'80 PTES. (timbre inclós), A LES PRINCIPALS FARMACIES

Barrera

Una carta a l'Alcalde
El fiscal senyor Franquet ha qualificar la causa que pel procediment
d'urgencia sEa seguit contra el tonseller municipal senyor Granier-Barrera per suposades injúries abs senyers Samper i Lerroux.
Demana per al procesar la pena
de dos menos i un dia de pires& pel
delicte d'injúries. i que li serveixi
bonament el ternos que fa que es traba a la presó,
Alije el v:sitaren molla anales i correligionaria seas, entre ella una representació de LA PUBLICITAT.
UNA LLETRA OBERTA
DEL SR. GRANIER-BARRERA
L'esmentat conseller municipal ha
adreçat a l'alcalde, senyor Pi i Sunyer,
la seguent lletra:
"Moit distingit senyor i arnic; Una
venda mis he de distreure la vostra
amable venció amb la present fletra
oherta. motivada per una insistencia
gravissima, a: meu entendre , de les
actuacions judicial; contra meu a con.,
sequencia d'un acre politic, a les quals
iins ara no hacia donar, per part me.
va , derivacions consistorials.
Es tracta que un individu enemanat Salvador Lluch i Sobiranes, procurador pel que es veu, i ta: vegada
procurant per a el o imaginan; que
hi procura, s'ha excedit en la seva
COnl tia fino al punt d'afrontar en le
menta persona la dignissinita i singularment prestigiada Corporació municipal de Barcelona, que ara mis pree
sidiu ben dignament, i a través d'ella
la ciutat mateixa que tenien l'alt he.
nor de representar, Cap i Casal dq
Catalunya.
El tal Lluch no tan sois ha procure la me y a presó pea fea en litigi
—els qual no discuteixo perque
afecten el prestigi del meu càrrec
perquè estan "sub judice", amb procediments que han rnerescut almenys
la sorpresa d'aquesta Corporacie,
sinó que s'atreveix a posar Cnt entredit
la legitimitat democrática de la meva
alta representació, que no pel pene
relleu d'aquest conseller, deixa d esser igualment respectab:e que la dada
altres senyors consellers.
I be. Jo admeto que el tal Llueli
i Sobiranes, en compliment d'un deure
professionae que sóc el primer ert
respectar, alíegui fets, provee, acusi
si tant pot. obtingui una sentencia
condernnatória, que dir à malt a favor
de la seva pericia. No admeto, en canvi, que ataqui la investidura que ostento per mandat democrit1c legitim,
ni que insinui atacs contra vós i la
dignissima Corporació que presidiu i
a la qual ens devem tots.
I cont sigui que aeuell individu, en
la plantilla de personal municipal darrerament publicada figura eom a procurador causidic de l'Ajuntament que
gasa denigrar, apello al greuge inferir
a vis i a tots els altres honorables
senyors consellers, a través de La mey a persona insignificant, i em permeto preguntar-vos en públic, a vós i
al respectable Consistori, si la dignitat de la Corporació és compatible
amb la representació municipal que
sembla ostentar resmentat Lluch i
Sob ;railes.
Res mes. distingit amic i respectable Alcaide. A fi que ves mateix
us capaciteu de la indelicadesa del
susdit representant del Municipi, un
trameto una c6pia del seu escrit, esperant que arnb ella 123 será permis
d'illustrar degudament el Gavera de
la ciutat i el Ple de l'Assemblea Municipal i adoptar les meaures que exigeix el decerurn de la nostra investidura.
Quant a les injuries Ilaneades contra mi, us orca,' que no us dignen
ocupar-vos-en: se quin és el meu (bou
i ;abre exigir satisfaccie en el terreny
adequat. N0 admeto que m'insulti implineMent cap Lerroux ni cap Lluch
Sobiranes ni altres senyors —subordinats o no— que es traben obligats a
callar, almenys a meditar mole
abans d'estampar certes expressions.
Perdoneu la molestia que un altre
ceo as dono. i manen. com sempre,
el vostre devotissim
Emili Granjee-Barrera."
UNA QUERELLA CONTRA
LERROUX
signat per l'advocat senyen
Sala i Berenguer i pel procurador selicor Puig i Rosers, fou presentar un
esarit a rAndiincia sollicitant auto1-ir:a:id, per querellar-se contra Lerrollo. per les injüries contingude.s
rescrit de querella que ha presentat
contra el senyor Granier-Barrera.

La vaga de

contramestres
Seguein igual
Amb aquesta ja fa cinc setmanes que
dura la dita vaga. 1 si fa no fa, cuino
nua exactainent igual que el primer cha
¿'éster plantejada.
Ahir reprengueren el treball alguiles
fabriaues que estaven paredes a l'Alt
Llobregat i a Barcelona.
Ahir al mati es reuniren els representants de la Federació de Fabricants
al ¿espata del senyor Barrera.
Tambe es reuniren en un altre departainent els dels contramestres.
El eeneur Barrera (ligué als ceriodistes que encara no podia dir-se res en
concret abr eh resultat de les remions
esmentades.
Hi hacia per una banda la ialPrelSi6

conseller proposaria una fórmula,
i que aquesta seria acceptada per la
re presentació de les Mies parts afectades
per la vaga. Per l'altra. es deia que les
reunions de conjunt iniciades ¿arree.meist havien estas interrompudes de nou.
Els que deien aixe dur e el mostraven
peasimistes.
que el

Dlmarts, 19 de juny as tute

LA PUMLIOITAT

ATRACAMENT La reunió d'ahir del
Consell de la
El
FRUSTRAT
Generalitat
Els dos atracadors són
detinguts. Un d'ella resulta
greument ferit
La venedora de ballets de la rifa
anomenada Petra 3iust, (a) -La BitIletaire", observa que algú pujava rescala del pis oil ella viu, al carrer del
Vidre, número 5. No hi donä importancia, per be que va tancar la porta.
Eren prop de les dotze quan dos
individus, als quals acompanyava una
dona bastant jure, trucaren a la seva
porta. Petra Yust va obrir-los-la.
Aquella ii digueren que hi anaven
amb robjecte de veure si s'entenien
i podrien revendre ballets.
Mentre parlaren, els dos individus
que acompanyaven la dona s'abalanqaren damunt la mestressa del pis,
que té uns seixanta anys, i mentre
un d'ells Ii tapa la boca amb un mocador de seda, raltre ramenaeava
amb una p'.stola.
Petra intenta desfer-se de rindividu que la tenia agaiada. Després d'haver fet moits esforços • d'haver rebut uns quants cops al cap, i haver-li
produit aquell diverses ferides al rostre, pogué córrer al baleó, des don
es va posar a cridar demanant

Cont cada dilluns, es reuní ahir a
les sis de la tarda el Consell de Govern de la Generalitat, sota la presidencia del senyor Companys. La reunió, que fou de curta durada. acabà
pon abans de les vuit del vespre, i en
va éster facilitada la següent nota a
la premsa:
Governació. — S'aprovä un decret
referent a la carta municipal dels
Ajuntaments d'Ossió i Ció relacionat
ami-, les hisender locals.
Sanitat. — El senyor conseller dona compte del seu informe respecte
a l'Institut "afontcelimar".
Treball. — EI conseller dona comote de l'estat de les vagues existente
i es mostra optimista respecte al seu
cure.
S'aprovä un deeret convocant cleccions per al Censen Superior del Treball i un altre del Tribunal Industrial.
Justicia. — S'aprovä un decret
nomenant secretara del Tribunal de
Cassació el senyor Josep Barba i
Pont.
Un eitre decret nomenant procurador noten de Catalunya el senyor
Ot Duran D'Con.
Cultura. — A proposta del senyor
conseller de Cultura, s'acorda recluir
la durada dels estudie de l'Escota
dinfermeres a un any i mig, per tal
de preparar amb urgencia les infermeres destinades a les institucions
d'Assistència Social de la Generalitat
de Catalunya.

Món dels Espectacles
LA

MUSICA

Concert d'homena.tüe a
Pau Casals
Digne coronament dels actes celebrats
dissabte per l'Ajuntament de Barcelona
a honor de Pau Casals. bou el concert
que diumenge a la nit tingué lloc al Pala y Nacional de alontjuic. Per donar ideo
de la solemnitat que aquesta testa assoli,
bastan dir que la grandiosa sala s'ompli completament, com molt poques vegades s'haura vist. 1 si hom té en temple que aquest concert apenes ha estas
anunciat, aquesta espontánia i magnifica
molsilització del poble diu amb gran eleqüencia com ha estas ben sentit per tothom l'homenatge, l'autèntic i emocionant homenatge de la ciutat al nostre
Pau Casals.
A la primera part del concert, l'Orquestra Pau Casals executà ums fragment de "a Presó de Lleida", de Pa:
hissa; la glossa dramática de la caneó
"El testarnent d'Amèlia", de Joan Lamote de Grignon; el poema simfònic
"Alfeu i Aretusa", de Barbera, i
l'scherzo "Dansa de gnoms" i la sardana "Davant la Verge", de Morera.
Cada obra de les esmentades fou dirigida pel seu autor, i totes foren molt
aplaudides i repetida la sardana de Mo-

presente: "Jo veía que us posseeixo,
pera) cosaltree també cm posseiu a mi."
La segona part del concert iou dirigida pel mestre J. Lamote de Grignon,
que ens feu escoltar excellents interpretacions de la sardana "A En Pau
Casals", de Garreta; la "Dansa Anakota", de Nicolau; les danses "Oriental" i "Rondalla Aragonesa", de Granados, i la transcripció de "Navarra".
d'Albeniz, realitzada pel mestre Arbós.
I vinlue a continuada el momeas culminant I programa: la intermetacó Per
Paz, ,als de la part de violoncel solista ae I" Adagio" i Final del " Concerto" en si, de Dvorak. acompanyat
per l'Orquestra dirigida pel mestre
J. Lamote de Grignon. Es impossible
descriure l'emoció que produi aquesta actuació del mestre Casals. Quan acaba,
el nüblic es precipita a l'estrada: tethom
volia estrènyer o tocar, almenys. la mä
del Mestre, i calgué allunyar-lo. eairebe
a la forea. per evitar-li la fatiga d'aquella inesperada desfilada.
La festa fou d'una magnificencia
que desborda els caleuls dels mis optimistes. Dins la sala del Palau Nacional hont velé una representada magnifica de tots els estaments: músics. escriptors i artistes de tots els raerle. autotanta representació del nostre Gomera.
personalitat s. menestral, i ohrers en
gran nombre... La Ciutat, en fi. tota la
Ciutat. que ha sabut honorar dignarnent
l'artista inigualaja glòria de Catalunva.
B. S.

a Romea, i encara que algun membre
del Comité del Teatre consideri una
coacció ( 1) el fet d'haver acompanyat
el senyor Burgas el contracte amb el seu
plec, la veritat és que Josefina Tapies no pot anar al n'Eczema. Tampoc,
en dir dels comeutaristes. no estä molt
decidit a anar-hi el primer actor Ramon
Nfartori, el qual no s'atreveix a deixar
fàcilment el seu important i segur cesrec a la Metro Goldvvyn. En Rafel Bardem segueix dubtant, i gens no fan d'estranyar que al cap-eral-all tornes a Madrid... o es decanté. ad Romea. En fi,
hi ha manir uit debut. Fine algú ha peopenal que es donin cinquanta mil pessesee a la Nicolau i altres tantee a En
Burgo... Com quedará tot plegat ? No
ho saberla L'únic q ue ga ieeba Podriens
assegurar és eue se li hura indicat ja
a la senyora Ncolau que podrá Prescindir. en la sera futura carnoanya. de representar "Sakuntala". do Kalidasa,
"Cesar i Cleopatra", de Bernard Shaw,
i altres obres estrangeres, amigues i modenles. clás s iques i romantiques. que va
prometre. ''Cal que la temporada sigui
seriosa" — 1, deuen hacer advertit.

orsa it

gifin'C'és

• loes que detallem a continuació fa ataos
i remos que no s'han operat Chade
ne D, 332 (—Pa) ; Srie E, 332 (a-13);
Aigües ordinäries, 164 (-9); Hullera,
MERCAT LLIURE
55 (-1'25), i Asland, 6t (—ryo).
Las primeres sessions d'aquesta setmana del sector d'operacions a termini
donen mostres d'una millor disposició
en relució amb la tònica desplegada en
les jornades precedents.
Des dels començaments de la reunió
del Bord hom nota quelcom de reacció
SANO HISPANO AMERICA
en els canvis, els quals es mantingueren
amb lleugeres oscillacions fins pocs
El Consell d'Administració
moments abans d'acabar l'hora de Barsa, en qué es registra una represa forera d'aquesta Societat, en ús de la
remarcable, aconseguint-se aixi els avan- facultat que 11 est ä conferida en
eos que es constaten en l'estas que de- l'article 64 dels Estatuts, ha
tallem a continuació. Es de remarcar acordat repartir als senyors acl'ararle aconseguit per M. Rd, Chades i cionistes, a cumple de les MiliPetrolis. Aquests darrers continuen en tats del corrent exercici, un di.
l'empenta que ja alguns dies es ve ob- vidend actiu da 20 pessetes per
servant.
cada aceita, equivalent al guaye
Tanca fixada pel Mercat Lliure dc
per cent del capital desembossat.
Valore en la reunió de Bona:
que percebran els senyors accioValors
LEct 18 Tauro Alça o [listes lliure de tot impost.
El pagament d'aquest dividerd
anterior bauza
quedarä obert, des del dia 2 de
Nords
49' 00+043 juliol vinent, a les oficines cen49'45
. (jacinto
+053 trals d'aquest Banc, a les de les
4290
42 '35
+Veo seres 143 Sucursals i als Bancs
5.5'so
sfico
M. Rii
-aciao
11975
12015
Explosius
de Sant Sebastiä, de Gijón 1
Hulleres
+1'50 Herrero, d'Oviedo.
4
00
5050
Chades
341.30 33/i . 00+5'50
Madrid, 15 de juny de 1934.--(
7.60
735
Petrolis
+0'25
—103 Ei conseller secretari general,
Colonial
47 00
45'75
—1'30 Ramon A. Valdés.
142'5o 144'oo
Ford

Moviment borsar

Anuncis oficials

* Un diari madrileny ens assabenta
que la bailarina espanyola Goyita Herrero es disposa a fer una tournée per
terres de la República, a base d'un recital de "danses avantguardistes", la música de les quals és demuda al seísmo!.
Moreno Torroba (ferro!). Goyita Herrero, dintre el seu genere, era una bona
La tanta anterior deis Ford és del
bailarina, i en el zapateado la trobävem dia 12 del Mes que Som, i del dia 14
francament remarcable. ¿No ho haura la corresponent als Colonial.
engegat tot a rodar. amb aquestes "danses avantguardistes"?
BORSA AL COMPTAT

Els atracadors, junt amb la dona
nme els acornpanyava, en veure's desrera.
eoberts i a més en perill d'ésser deEn presentar-se el mestre Pau Catinguts, fugiren.
La primera sessió d'aquesta
sals per dirigir la seva sardana, execuUns guàrdies de seguretat, en arEl mercat d'obligacions es veu mis settilana va transcurren arnb po* No es resigna Celia Gimen a deixar
toda per un conjunt de ao violoncels, tot
ribar a resca%, es toparen amb un
ben
disposat
en
la
contractació,
en
parde
venir
aquest
estiu
a
Barcelona.
Vol,
de
ca animació, i les vendes torea
el públic a rico dret el rebé amb una
individu jove que anava a sortir-ne,
totes passades, representar ad l'opereta ticular el rotl:e carriler, com ho mani- de regular importancia.
ovació delirant que dura llarga estona.
el qual intenta obrir-se pas amenafan baile e/I eh Savoy. de Paul Abraham. festen en comenzar aquest grup. Pel
L'obra
del
mestre
Casals
fou
admiraBlats: Davant la posició d'auna
pistola.
sant amb
S'assegura que estä en tractes Per a que fa als canvis, tot i dominar sosteblement interpretada pels violoncelistes,
quests compradors, podem
Li donaren l'alto, i en vence que
niment,
s'observa
millor
tendencia,
i
actuar
al
Tívoli.
entre els quals es trobaven, amb algos'aturava, dispararen; aquel] conalguns grups s'inicia lleugera fermesa. que fins a la novelia co/lita no
tres eminents concertistes, Gaspar Cassatesta als trets disparant la seva arma.
Els deutes de l'Estat, un xic més ani- serio possible portar a teme cap
* Un gratacels... Postal de Nova
ció
i
Maurici
Eisemberg.
Sabadell,
18.
—
La
vaga
del
rast de
L'atracador va caure a terra iecit.
York. 'Es del bailara Freddy Roberts — mats en la contractació, queden en ge- operació. Les ofertes continuen
transports
que
des
de
la
setmana
passada
La
Sardan
a
.
obra
plena
d'emoció
i
de
soratracador
samba
intenta
NOTICIARI
L'altre
el catalá Frederic Cusidor — : "Arabern neral a posicions sostingudes, i si algu- essent mes actives i els preus
tir de l'escala amenaçant amb la pis- hi ha plantejada aci seguiex en estas carácten. amb episodis que evoquen un
d'arribar amb la meva P arteadr e — cris na variacia es registra és mes acial en nieny's tirants que dies enrera;
tola, però fou atrapat i detingut per estacionara malgrat els esforços realit- dote wat-tiras d'ensomni altres ¡ortobaixa de lleugera importancia, pera.
L'ORQUESTRA
D'ESTUDIS
S1Mcomunica —. Ja es escriure
per tant, això ens dOna a comzats fins ara per tal d'evitar la situació ment suageridors amb els seus ressons
la policia.
Obligacions Tresoreria de la GeneFONICS.
—
Aquesta
Orquestra,
forforça
greu
hi ha a
a
que
fatalment
hura
de
entre
dc
festa
rxiptilar,
fou
repetida
ralitat es ressenten de la situació pre- prendre l'interés que
A conseqüència deis trets que es
elements amamada,
corn
és
sabut.
*
Exit
de
per
Dfflia
Francisquita
al
Canviaren entre els pistolers i la poli- conduir-nos la persistencia (Vaquees con- aplaudiments interminables.
teurs, prepara el sea concert de fi de Théatre de la Monnaie, de Brusselles. sent, i en aquesta jornada davallen a vendre, abans que puguin minvar
flicte.
bastant mes.
La Comissió organitzadora de la tes- cure per al dijons vinent, dia 21 del Tina Meller tingué cura de la Pa r t co- oa'oo
cia resulta ferit a rengonal rapreDes de dilluns de la setmana passada ta aparegué aleshores a l'estrada. 7•er tal
Ordi I civada: S • han practica(
nent d'una llauneria del carrer del
al Palau de la Música Ca- reogräfica. i el nostre Frederic LanEls Ajuntaments, ando regular efectise celebren diáriarnent entrevistes entre de fer ofrena d'un programa d'honor mes que 50M,
talana, a les deu de la nit. Integren zas dirigí l'orquestra.
Primer de Maig.
vitat, queden quelcom irregulars en algunes vendes en ordi nou d'Exles delegacions obrera i patronal al Pa- del concert al mestre Casal s. i aquest es
rimeres
audicions,
cl
Disel programa com a p
L'atracador ierit loo conduit
canvis; s'observa, perä, hiesiger aran- tremadura a 26 pessetes, origen
lay de la Generalitat, sota la presidencia
* Será cert? Es din que la genti- tatge per als avanços, els quals oscil- i factunacid fins al dia 25 del
pensari de l'Ajuntament, on Ii apre- d'un delegas de Treball, tense que per velé obligas a adreçar la naratrla al fin- les segiients obres: "Waldesruhe". de
blie per agrair l'homenatae que — di- Dverak. i "Tancred" Haonzertstückl
ciaren una ferida a la regló costal ara n'hagi sortit un punt d'acord.
corrent mes; d'Eivtssa també
lissima actriu Maria Lluisa Rodríguez, len entorn de mig enser.
- reia tan sincer i tan cordial que Branats-Buys. per a rap lencel i orques- tan volguda i admirada a casa riostra,
Les Diputacions, poc operades, i no- s'ha venut alguna partida a 3 1
esquerra amb forat d'entrada i sorEl dissabte passat l' e ntre v ista km e x
tra. S'encarregarà de la part de solista
mes modifiquen les Provincials, 88'oo pessetes, bord Barcelona i remetida, i una altea ferida amb sols forat
-traodinàmelbs,card- res no hacia semblat excessiu. Agrai
tornarà, pareer al teatre catali. Quan
d'entrada. L'estat del ferit fou cua- legats estigueren reunits des de les tres tumbé el mestre Casal, la collaboracia la senvoreta Maria Capdevila; i Vyselsimmediata.
El grup de cidules, sense veure's sa
lificas de greu. Fou traslladat a l'Hos- de la tarda fina a les quatre de diumen- dels compositors catalans, de les enti- rad. de Smetana. Cornaleten el progra- rhem tinguda Iluny de nosaltres. és quan
De civada n'ofereixen d'Extre.
pital, de Sant Pau, on queda detin- ge al mata per tal de poder chalar Vor- tate. dels vialoncelistes i de la seva Or- ma la "Sympheniette". de Rimski Kor- ens hem adonat del que valia. Sempre el molt active, presenten bona tendencia, i
algunes ernissions registren millones en- madura j Córdova, a 24 pessetes,
gut amb guárdies de vista.
dre de poder reprendre el treball avui questra, i acaba amis una bella frase. sakam. i el miar( tem p s final de la Sin,- mateix!
origen, facturad() juliol, derb de
tera d'un quart d'enter.
A la tarda el Jutjat de guardia re- al mata Malgrat tot, el conflicte segueix que causa una gran impressió a tots els fonia en "da menor", de Brahms.
Fa dies no haviem vist el rotlie car- inoment no hi ha compradors.
bé declaració a Petra Yust, la qual
*
nambal no s'ha ente sostenir al
Pavea 1 favons: S'ofereixen
tan actiu, i eneerns ferm en posicontä els fets en la forma que exA conseqüència d'això la marxa de
Nou i ha llicenciat la sera gent. En riler
ans. Aquest canvi de tónica és degut faves d'Extremadura a 35 pessepliquern, i afegí que els atracadors les fabriques cada dia és mes dificultotres setmanes ha peraut un grapat de a l'anunci del pagament de capó, que
a 34, posat cc
no havien tingut temps de robar res. sa, i és fácil de preveure que dintre poc
miters de aessetes. Llame está bastan!' s'espera es tara públic avui. Celebrern tes, i de Córdova
de Málaga a 35:
Facilita les senyes de la dona que començaran a parar-se.
constatada en el sector vagó sortirin, i
reacció
aquesta
aesceratjat,
i
es
dedicara
una
tempovendes per
La
indústria
deis
aparells,
acabats
i
les
els acompanyava, la qual, aprofitant
arriba l'em- bord aquel] p ort;
rada a fer cinema. Sembla que les "in- ferroviari, i veurem fins on
a
la confusió produida durant els pri- tints potser és la que mes afectada está LES ESTRENES
penta iniciada ahir. La major part d'e- ara nomes que regulars i com
mer; moments, va poder escapolir-se. per aquesta vaga de transports, donada
sosteniales exigències" d 'algunes detko - missions registren avaneos entorn d'un assaig.
Tan avia corn el jutge tingué no- la sera necessitat d'entrades i sortides
En favons ofereixen class'
lèncles — de les (mal, ha parlas samb é . enter, i tiques uns prop de dos enMargarida Xirgu i Enric Borräs s'han
ticies oficials de ratracament es tras- diäries de material per elaborar i ela"Sombras trágicas"
nava, de 32 a 3350 pessete
tere.
recentment,
el
mesure
Guerrero
—
han
borat.
decida,
per
fi,
a
estrenar
a
Barcelona,
nada a l'Hospital de Sant Pau per a
El grua d'indústries diverses, discret bord Sevilla i Cadiz, i de Córdm
Dintre la ciutat i a les carreteres es
(, Vampiros ?)
robra de Valle-Inclán Divinas Palabras. estas una de les causes de la dissolució en operar, queda en general a canvis
echte declaració a l'atracador ferit.
a 32 , damunt vagó origen. Tate.
L'estrena tindrà lloc aquest vespre, al nie la Compara in Rambal.
El jutge, senyor Lluis Diaz, amb el porta a cap per part dele elements vasostinguts. Només és de remarcar la be es molt escàs el que arrih,
Capital
guistes una extremada vigilancia per tal
Poliorama. Atés "el carácter especial
secretari. senyor Brucués i
baixa
de
Productora
Forces
Motrius
a concertar-se, i tan sola per
d'aquesta farsa i el seu estil atrevidasenyor Vergés, es constituíren en que l'atur sigui compita.
Prod, Phil Goldstone
lazo, 71 (-1'5M.
classe.
Sisan vist obligase a parar adhuc els
ment artistic", 'tomes es repruentará a
aquell lloc. El ferit, després d'ésser
En les peques accione contractades apreciar la
Film de mish-ri dirigit per Flank les nits.
Els nitres generes resten soncurat, previ el permis dels metges reraders que fan diariament el servei
r,XPog
s'observen algunes variacions dignes de
!CIONS
D'ART
C.
Straie r• i in!erprclat per Lionel
que rassistiren, loa interrogat pet trencarrees a Barcelona. —
remarcar; fern notar, pera, que els va- se variaciá.
* Avui. a la tarda, al Novetats, ceFay Wray, 3/elayn Dolglas i altrcs.
jutge.
bus d'Amàlia d'Isaura. Derna. a la nit,
Digué que s'anomenava Lluis
reestreno de l'opereta del niestre Dotras
mira Franquet, de vint anys, i que era
Vila La embajada en peligro, cantada LA PINACOTECA
El costum d'especialitzar els actors
fill de Manresa; que ja tela una tem- El Centre de
deternminats caracters que és una de les pel bariton Pau Helaras.
PASSEIC DE GRACIA S4
porada que es truhana a Barcelona.
normes raes invariables del cinema, es
Expos1c16 de pintura catalana d'una
* Caries Soldevila no abandona el
les
un gran inconvenient per als filme de teatre. Ha refet la comedia "La Prej que no teMa feina. Afegí que era
linportent cotlecc16 particular
misteri i per als films de terror, per- ferida". que, en éster re:usada Pe r Ma
paleta i que dormia a alontjuic, junt
juntes
que aquella solucin que d'autor colla
amh 1 . altre detingut. el nom del qual
BANQUERS
Vila — per inexplicables escrúpoiä-ria
mantenir secreta bits al darrer mamerta artistics fati transformada en la nodigué que no coneixia. Afegi que les
l'espectador la sap per endavant tan bon vella "Valentina"; la, comedia es tituRambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
pistoles que els foren ocupades les
punt veu el repartiment. En "Sombras lara ara igual que In novena. A mes, te SALA BUSQUETS
havien trobades a Montjuic.
PASSEIG DE GRACIA, 36
A les Rambles va coneixer una
El Caalsell direclin del Centre trágicas" hi ha un assassí misteriós? enllestit un acte d'una nora obra (out
En el' repartiment hi ha Loanel Atwill? portará per ftol "Es necessita una seD'UTILITAT PER ALS ESTIUEJANTS
Moblee u oblectee d'erg
dona de vida suspecta, la qual ii fea, Autonotnisla de Dependents
, ExpoelcI6
adenar-se que Petra Yust canviava Conserç i de la Indnalria, Menee! Dones no cal parlar més; Lionel A u- nyoreta".
del Gravat, organItrada per
l Institut Cataiii de lea Arte del LOOP@
un ballet de mil pe5setes a un senvor. les ciretunstäneies politiques per will és l'assassi misteriös passi el que
Es complauen a oferir el servei de Calces de Llague t
* Ha sortit ja el primer número de
Inauguraclo aval
Abra li feu suposar que tenia din-ere. qué pasea Catalunytt, ha aeordat passi en el film i per mes indicis que
VIsIteu l'Inane' de to Fira del DIbula
Franz
"El
Teatre".
Publica
l'obra
de
això
hi
hagi
contra
altres
persanatges.
I
per
a guardar valors, documents, joies 1 altres objectes
pensi realitzar l'atracament Ven- suspendre iPS juntes generals
Moblar -lana cegada era un 110p - . tradema. Al vespre mateix la seguiren les Seccione i el Conerll general el públic ho soy, i tot 'ameres que al- ducció catalana de L. Rodelles. En el
de
valor,
a la seva GAMMA CUIRASSADA, disposant de
trament tindria l'aecia es dilueix i s'esquan Petra se n'a p ara al sen
seizon
número
donará
a
conèixer
l'escela
pr
etécvaeix.
Solament
els
aficionase
a
la
per
a
compartiments a partir de 22 pessetes anuals.
presentaren amb la dona que de socis convorals
SYRA`
nica poden interessar-se en els proee- niiicaci5, en quatre acres. de la faAltimira hacia conegut a les Rambles sent set mana.
PM visitar-se tots els dies feiners, de nou a una j
Ele mate assenyalaments ce - diments de l'autar per complicar el niosa noveila de Floreare Barclay, "La otPUTACIo. 282
Telefen 18710
i s'abalanearen sobre la celta amb el
conflicte i per desenredar-lo després, i senyora de Shentene". Es propasa "El
ART I ORNAMENTACIO
oportunament,
tris
quarts de quatre a sis, llevat deis dissabtes a la tarda.
ran
dos
propasis que els Ilittres els diners
icar le: traducels del director per moure els personat- Teatre", cana foa dit, publ
MIQUELINA ALVAREZ COLL Pintura
que tenia.
ges, copsar angles inquietants i aconse- ci o ns o adaptacions catalanes de les mes
.---n•••44.14M1.444
XAVIER NOCUES
Cravate
El seu company, efectivament. proguir contrastas misteriosos de hunos i importar.te obres estranaeres.
P. MOREY GRALLA
Pintura
va de tapar-li la boca ami, un mocaombres.
Fina
al
22
*
de
Declaracions
tuna
del
primer
actor
Rador. En adamar-se que Petra sortia al
En "Sombras trágicas" ens trobem fe! Bardem.
Vlaiteu Patang de la Fina del Dibuis
Ha recordat que va debutar
baleó a demanar socorsos, decidiren
amb un roble aterroritzat per una semto al Ramea, i que féli teatre CA fugir. La dona que els acompanyava
rie d'assassinats que presenten tots els Vany
talà
duran( viIit anys segnits.
ja 1m hacia fet abans.
caracters de víctimes del vampirisme.
En sortir al carrer va topar amb
La gent creu que és perque al poble hi en l'avenir del teatre ;atala?" — Ii han
preguntat.
"Suhvencionat i arnb una
tina parella de guárdies, als quals
SALA PARES
E l diumenge van e s clatar dues born- ha unes rases pinyades enormes i d'alintenta espantar posant la pistola al bes a la porta de les cotxeres deis tres acusen un pobre imbecil que les oric ataca') mis internacional. sí" — ha
PITRITXOL.
pit d'un d'ells, alhora que li deia que tramvies de Sant Andreu. i van causar domestica. L'aiudant d'un doctor que reepost. "El teatre regional — ha atePeRe PRUNA
nt — ha d'ésser redima de l'olor d'eaPintura
poses les mans enlaire.
s'ocupa
de
problemes
de
biología
no
creu
bastantes destroces. No hi van havet
ExO011C16 I venda de la eoNace16
El guardia, en comptes d'obeir-lo, desgracies personals.
en aquestes falarnies, i vol descobrir la pardenva." Entesos. Si en lInc de "rede
Miguel
utrino
gional" hagués dit "nacional", encara
va somriure, dient-li:
cosa, pera el doctor sembla que dubta. ens hauriem entes millor.
Inaugurada aval
—No siguis tonto i amaga la pistoAmh tos aixa, els crims segueixen, i
g uinea Petand de la Fira del Dibuie
la, que no faräs res!
* La companyia del teatre Miria
alguns extrems amb la d'Altimira. ham acumula les incidències per despisAltirnira Ii dique novarnent que po- Quant al revblver, digné que l'hacia tar. Peral_ perú el doctor es I.ionel 15atiel de Madrid, que des del Barcelona
Atwill
!
Finalment
es
veu
clarament
ses les mans enlaire. Aleshores el trobat a Santa Coloma, ja carregat.
va pasear a l'Espanyol, no ha trazas
guardia, amb molta sang freda, es traDigué que el dia abans de l'atraca- que va, l'ajudant esta a punt de morir- al Parallel, amb Cara mba, con la Mar- SALA GASPAR
gué la pistola, y a posar la bala a la ment s'havia trobat amb Lluís Alti- ha pera, naturalment. surrt vencedor de quesa!, l'acollida que esperara i que els
Tu. 12064
recambra i l'obliga a rendir-se. En no mira i aguces l'invita a realitzar un l'aventura, ell i l'heroína.
solts de comptaduria anunciaren ale qua- GONSELL De CENT 329
El director ha salita donar als am- tre vents. Per aquest motiu, ha alegas.
voler fer-ho, el guardia va disparar robatori, peras sense dir-li on aniden.
Stand a la Fire del D'Aula
Preciosos estampats per a vestits; el metre, a 055 ptes.
causa la ferida que sofreix.
EN va seguir-lo, sense treure's l'ar- biente l'aspecte tenehrós que correspon Aniráa de momee , a aquel! teatre RaNegà que s'hagués proposat fer cap ma. Digué que no coneixia la dona a necia, i els actors, especialrnent els quel Mellen; debutara' dijous i hi sera
1'20 pies.
Espumilles colora de moda; el rnetre, a ...
mal a ningú, i si mimes robar, i aixó que els aconmanvava.
s ecundaris, hi donen la van-aria que cal. fins al dia de Sant Joan. Després de la
moda,
colors
llisos;
el
metre,
a
1'50
Eateretes
pies.
on
perquè no tenia feina.
bein
principi,
a
dir
de
Mellen,
actuará
Es negä,
a rEepanyol la ComA. FERRAN
RENART
Mentre declarara se ti nota que te- vicia, afegint que hacia conegut Alpanyia del "Nostre Teatre", de VaPiques
estampats
superiors;
el
metre,
a
...
1'40
ptes.
Diputado, 271 • Yeilefon 18217
tia molt interés a sainar el seu com- timira a Montjuie, i que aquell
lencia. Es presentará segurament atnb
pany, dient que cap d'ells dos, en inSALA D'EXPOSICIONS
donat la meitat del seu sopar.
la comedia "Ratolins de casa" original
2'— pies.
Etanallk amb seda, preciós; el metre, a ...
tentar robar la dona, no slarien tret
Fotografia I reproduccione d'Art
La policia efectua un eseorcoll al
d'un xofer de taxi; d'aquesta obra s'han
Stand a la Pira del 101Oule
les pistoles. Afegi que el seu com- domali d'aquest darrer detingut, el
donat Drop de dueq -centes representaestampades
de novetat; el metre, a ... 250 ple'.
Sedes
pany, de seguida q ue fon requerit
qual, a la fi de les seres declaracions,
cions, a la capital del Unta.
guàrdies per ésser detingut, &hacia va confessar que dormia en una casa
Sederla, gustos seriosos, a
..• 290 ples
.•.
•••
* Tal com vam dir diumenge, l'aclliurat sense resistencia.
del correr de Navarra.
triu senyora alerce Nicolata en coala- NIONTFALCON
L'altre detingut fou interrogas pel
3'75 ptes.
La policia efectua un recorten al
Vestits crespó de coló, de senyora'
horada anal) l'empresari del Poliorama.
jutge a la delegacia de Policia del nom autèntic. Cap dels dos detinguts
Gravite, Relleue, Mirrela
Q
senyor Aluges, ha vist fallat a favor
de
percata
superior
...
390 ptcs.
senyora,
Bates
de
districte de la Llotja. S'anomena, tal no té antecedente a la Comissaria GeTediosos. Meres Motiluree
seis el concurs obert per la Generalitat
corn déiern abans, Joaquim Sospedra neral d'Ordre Públic.
BOTERA. 4 • FINAL PO RRRRRRR 111 8A
per
a
subvencionar
aquest
hivern
vinent
vistosos
...
5'75 ptes.
Quimonos
de
senyora,
géneros
El jutjat, per la sera banda, ha dicPug, i té dinou anys, és pagee d'ouna temporada de teatre català. Penó...
fiel i fill de Santa Magdalena de tas aute de processament i de presa
brodat
200
ples.
de
nena.
d'organdí
Vestldsts
(sempre hi ha un .« nerrl han corregut
Pulpis (Caste116).
sense fiança contra els dos detinguts,
del
ve" des de diumenge. que alguns deis
Fa uns quants mesos que es troba els quals sera n sumariats pel proceda
SURT ELS
QUE
senyors cate fallaren el cantiles tindrien
librea de viaatonalt, Forrarlo. Gamo.
a Barcelona. A intervals ha treballat ment d'urgencia.
PER A LES PROPERES REVETLLES, RICS MANTONS
tr8. Gattrey. Cases. notsinYot.
Asares ganes, ara de fer. si tróhessm
Petra Just afegí a la sera declaraa Santa Colonia de Gramenet i a Manes. Pedro, ame, 1 itartrosn, mato
co')
DIJOUS
la manera una mica de marxa enrera.
DE MANILA A PREUS REIAIXADISSIMS I A IIIES AMB
ció que a casa seva Id guardava unes
rimareis. canais. lInsaIrs. O MOrelll.
taró.
Per que? En primer lloc. per q ue la seSalzeros. Parral,. Berta, VeyreitIL
1.:st seva declaració va coincidir en dues mil pessetes.
Lantano, Urgen, !unan. atare, etc
EL 25 PER 100 DE DESCOMPTE
mama Nicolau no corneta. segons lealQuant a l'aprenent ferit, en la seva
Freue
Anime!
tila. ami) al g uns deis artistes que ofeel
METROPOLITANA
declarada digui que no sabia res del
Mozart
Rala
91,
balaca
Camilla,
-1 el seis plec. Per exemnle: Josefina
contra les fet i que únicament se sentí ferit. E!
T;g;-. Armes, " artista esta contractada
seu estat no Es greu.
•1411n 14n41111.....—.
ernes

•

S'agreuja la vaga de
transports a Sabadell

El Cinema

Mercat de Llotja

El Teatre
ESCENARIS

Dependents suspn
üenerals
convocades

SOLER 1 TORRA Germans

Diumenge esclataren
dues bombes

Cal aprontar les oca-

sions!!
Vegeu les que us ofereix

EL BARATO

LLEGIU

MIRADOR

Fira

NAFTALINA

30 CTS.

dihnix

1

pimar ts , í g de juny de 1034.

LA PUSLIOITIVe

ESTRANGER

Honres fúnebres Maigrat eis
pel ministre acords de Veteo
Després de l'entrevista de Venecia
S'anuncia una conL' activitat terro- polonès Pieracki cia continua el
ferència sino - soRibbentropp visita Don- rista a Cuba agafa
terrorisme
viética per resoldre
menee -I ~bou
serioses proporAustria
la qüestió de
El ministre d'afers estrangers francès maraca cap a Bucarest 1 el
01011S
Manxúria
Varsòvia, 18.= Avui han fingut. Iloc les liOnreg fúnebres del
ministre de l'Intealor, senyor

din 8 de juliol anirà a Londres

tinio, 18. -L
- a Hússia dele
Smi p ls no le de cap manera la
utt(uctii de ter la guerra al Ja p0.
3questa afirmado per la Ola l
yQurenev, ambaixador deis Souels. ha respost la pregunta que
1.afel Hirota, ministie d'Afers
1.strangers. El ministre ha demanid a Eatnbaixadür sovii?tie. si,
deixar circular el rumor que
una guerra russo-japonesa
eneonent. la U. R. S. S. no tenia
intenciú betlicosa en esguard
Japú.
Å

En el

curs

de la Marga con-

.c:. sa que han tingut en aquesta
aiõ iourenev ha expressat el
de Moscou que les llegoliijons sigui)/ portades diree-

'ament pele Governs. fora de tota
roulicipació dele representante
indústria. Hirota ha insistit,
ntrari. a favor de Ilur par• .apació, feist valer que els in,nistrials sOn els principal; inlaessats en la qüestiú.
Vourenev demanarà sobre
sb o laques' ziter insdruccions
seu Govern.
flirota ha evocat de seguida la
d'incidente lamentables que
o produit recentment. tal
ele dispare tinte sobre el
Al:sol general del Japó a Manria. el segrestament de divesoc vaixells de pesca japonesos.
dues nacions-diu el minis-

re d'Afers Estrangers - han
'e.:4"cirçar-se. per un gran canvi
punts de vista, de prevenir la
.'nada de semblante incidente.
la nieva opinió, Manxúria
, ,tant disposada a fer noves
. s ncessions, la Conferencia sino,vietica podria ter& lloc dad a
o tres dies.
y ourenev ha promes de donar
--72a resposta tan brin punt hagi
-ebut instruccions de Moscou.
,, 7.2. -r its

in

comunicat oficies

T,,quio. 1 8. - Segons els ohservadors estrangers al Japó, les
71acions russo-japoneses, a pes:sr de la propaganda bellieosa de
Moscou i deis incidents provoca_
comesos pels Soviets a la
¡tontera del Manxukuo, no seinl. ten en Eactualitat adquirir cara.'ter perillös. degut a la acrerial del Govern de Toquio, i els
cese esforços per a solucionar
les diferencies pendents entre els
s pulsos.
LPs impressions recollides en:re les mes caracteritzades pers o ralita l s politiquee i militare,
permeten tre ure la impressIO
que el Jap& per c o nsiderar la
missió d • njudar a la tranquimiat i al desenrolllament
n a rmal del Mammaksja, s
el e que no te propósitos d'ata,s5r

Dcspris de Uendl cia. ¡'ates-si de les
can.-elle , irs sima yirat cap a Bucarest,
on es retinciat el Consell permarrent de
la Perita Futesa, Priltima sessid del qual
scrs'ot presidida res Barthou.
De lotes numeres, C011111111ell CIS comentaris sob re l'entrevista deis dos dictad" i com que tse n'Iri ha oar VerSta
alIthtica, surten lora mena crhipilesis.
Rrutcr, que reficetei.r en rerta manera el pensament de les elle'es
oficials ° rugieses, c r ema filie no ola Tone/Os res de verament importan, a rem.) era; pera encara que los airi, les rciarions entre Mussolini ¡ Hitler san dzid IlléS cordial i comuna la voluniat d'obrar d'acerd.
L'a aljez fet a remarcas is il viatge
de von Ribbentropp a Paris. Von
ly ntropp, diplomar:e haba, formas en
1111t1 ntrIto
terno. de 1 . 1117P fri,
grisa del canec/Icr, el qual el
considera el seré millor ronseller.
asid ti encarrega missions drirrades. Es
la segon vejada que aqueas honre, en
l'espai de Peques setmanc s , la a París. Pes la premura d e i temo, no ha
rcgut comunicar a Barthop cap resultar
de les converses de Vendl• ra. Un (011115tticar oficios assegura que l'emula, aleMany vol pes: ¡Orzar la roneessj3 de la
paritat de drets. Tarrlb,l ha csrat reina
per Dona:e rg:de, trobont CVI a;i acollimcnt a París diferent del que traba a
Londres, quan h s afta a entrevistar-se
amb John Simon.
Pesó tot el que pueril gestronar Von
Riirbent r opp ha d'haver-ho esguerrat el
discurs pronunriat per Hitler a Gera.
Ha dit cases fa sabudes, per() ¡l'ha afegit de noves que no deixaran de provocar comentar-1s frac faro-rabies, no
ter les pretensions de vo/ce dona r IliUrts de pacifisme als nitres pataca, sirrd
N I que ha dit de ',rieses ingcrimeirs
est r anger e s en la politice interior d'.4leman .;a i de tarifar del dret d'armar
It0111i; ando finalitats defensives.
Tothom sap que rcP Govern no ha
intertingut en la politica interior dcl
de la
Reich, ni eu els pi t jors moments
resscruria dels denzörralcs i deis juras.
r•cfcr
rearmar
La renova da prodensió de
mo sor prot, pera dento s tra una segado
es sincts,
rnr, s que el ser, pacifisme no
propostes
a* Im' los s'associa ria a les
dc desarmamertr.
Les pasantes dr Hitler justifiquen rada regada mes la polílica d'altaners que
han iniciar cls pasos pacifislcs, que is
l'Unid-a que Pol assegurar la tau.
Bucarest a
Barthou ha Sortir cap a
que
fer una !dita mis elicac ts.'r a /a pou
;ro pas els discursos deis dictodors.
Cal no Midas que fa roes dirs it Ira
NCIIharpa e l erflis simptonttinc de Von
t una proposició
mili, que no ha sceundg
a im parte
de Litrinoti de participar
cmincnlment racifista.
l'Alij a de cavarle s

AT 3,CS CONTRA ELS CATOLICS ALEMANYS
18.8. - E- l ministre de l'InBaviera, senyor Wagner ha
**El que mis contrarietat em
so. que siguin precisament dels
'te l'Esglesia don parteixin les
tr:
mes severes respecte de rEsstr zTional-scr.ialista.
Es possible eme s'adorna amb motiu
;t'e:esta qüestiä enèrgiques me s ures que
ba!.tn definitivament per a imposar cor"e

:s!:amer.t tenen dret a criticar aquells
han donat el millar de si matetx
ter al triomf del nostre moviment.

París, 18. - Segons lene/al espec ia , els
cial de "Le Matin - a Vene
multats de les entrevist e s Hitler-Mu s
als segnents-solinpderum
acords:
canceller
Hitler
renunPrimer: El
cia a rAnschluss, però demana que
i
a
Viena
el reginl de dictadura acabi
que el poble austriac sigui consultat.
L• acci O terrorista acabara, pero la
propagand a nazi crea poder conquistar legalm ent el poder.
Segon: Alemanya queda fe/tala en
alió que es rela seca posicio en tot
tereix a paritat de drets.
adhesió a
la
seca
Italia confirma
aquest punt de vista, que considera
legitim. S'assegura que sima tractat
daquests
d'una eventual reconciliac iO
mateixos dret, a favor d'Austria, Hongria i Bulgaria.
Tercer; Aleman ya declara que queda lora de rorganisme de Ginebra
mentre la igualtat de drets recone g uda per les potencies no sigui realitzada.
Quart: I.es relacions entre Moscú
i Berlin han estas objecte d'un canvi
de punts de vista. Hitler ha donat les
raons de la seca negativa a Litvinos: d'entrar en un pacte regional. Es
sis en que Mussolini ha donat consells
de moderació i prudencia a Hitler en
el que es refereix a un apropament
amb Moscú.

PRESIDENT DE LA RE- Comentarla alemanys

cap resultas en dos anys. Declara que
després de la seva retirada de Ginebra, Alemanya estaca disposada a entendre's amb les altres potències siabre
la base d'una reducciä dels armaments
i de la concessió d'armes defensives a
Alemanya.
-Es grotesc - diu Goering - de
reprotxar-nos d'armar. quan els nsstres
veïns estan plens d'armes, posseeixen
els canoas més grossos, la marina mes
gran i la mis gran flota aèria. Hom no
pot exigir del nostre país que resti
exposat sense defensa a tots els atacs.
La idea d'un desarmarnent general ha
estat sabotejada, malgrat el desarmament general d'Alemanya.
Hom ha fet fracassar la Conferencia
sota pretextos fútils. No podem coneixen a qualsevol el dret de posar en duhte 11 voluntat pacifica d'Alemanya.
Volern la pan; en tenim necessitat per
la reconstrucció del nostre país. Estem
decidits a desarmar fins a la darrera
metralladora si els altres ho fan.
Cloering recorda que el govern amert
propo sat la supressió de totes les-ah
armes ofensive s . mesura que - din
ell - farra realitzar enormes economies
a tots els pressupostos.
Von RIbbentrop a París
Paris. - El senyor Rihbentrop, delegas del cameller Hitler per a tot
alió que es reiereix a les qüestions
del desanname nt , que es troba a Paris, en viatge privas, ha estas sehnt
pel senyor Douniergue.
L'entrevista ha duras aproximadament una hora, i sembla que en ella
sha tractat superficialment de diversos problemes que atecten les retacions franco-alemanyes.
El senyor Ribhentrop ha conferencias abans amb el senyor Barthou.
Sembla que en l'entres ista r enviat
alemany ha insistit sobre la reivinclicarió del Reich, relativa a la paritat
de drets.
El senyor Bart/ion no ha pogut
estar-se de inantenir la posició definida en la nota francesa del 17 d'abril
i la resoluciO votada a Ginebra durant la darrera sessió de la comissió
general de la Conferencia clel desarmament.
Només després de les entrevistes
que se celebraran a Londres es podra
deduir la importancia daquestes negociacions, a les quals, per ara, as
cal concedir molt abast politic.

L'II avis a, 18. - 1_'activil isl
lovaqina, el senyor Eggermoelwal, el dels terroristes continua durant
ministre d'Austria, etc.
tot el dia d'alsir. Un grup d • aministre de h'onsania senyar Gobolearen un trainvia
siano acompanya Barthou en el sets narquistes
i després l'incendiaren, produint
viatge a Bucarest.
una gran alarma. Diverses perEl 8 de Julloi a Londres
sones foren auxiliades per teniLondres. 18. - S'anuncia que la visi- dos lleus.
Grups arnials recorren la chi_
ta del ministre d'Afees Estrangers de
Franca, senyor Barthou, a aquesta ca- tat, disparata sovint Ilurs fupital tindrä lloc el dia 8 del proper ju- sells. La senyora Centenas foil
lirolejada a la sortida del Yorld
lio!.
Els dies 9 i to celebrara disertes con- Club,
verses amb el senyor MacDonal, Sir
Un altre tramvia fou assaltat
John Simon i altees membres sin Ga- P m grup de revoltosos, i desvera.
mes de fer baixar els passatgers
ana a estabellar-se contra un
Sessló d'obertura de la
Conferencia de la Petlta
Entesa

Els partidaria de Grau Saninartin inostren una gran ¡filia
Bucarest, 18. - Aquest sisan, sota la vital, i el Govern eslit segur que
presidència del senyor Titulesen, ha tin- es (rolla i lavant un sipsvinsent
gut !loe la sessiO d'obertura de la Con- molt hen prepara t i de gran amferencia de la Perita Entesa.
plitud.
pres gratis precaucione
ELS EE. UU. ENTREN EN
Convocació de la Confeper till d'evitar que es rencorencia
ixin
aquest
e incidente, i hom LA CONFERENCIA INTERclu e
Londres. 18. - El senyor Hender- citen que el aiovern podrä sisfo NACIONAL DEL TREBALL
si moviment revollös.
-at
son ha declaras que si les converses diplomàtiques que han de tenir lloc duA conseqüencia deis ilesordres
Washington, 17. - A pesar de
rant les properes setmanes, com lambe crithir hi lia 13 :norte i 50 fel'oposició que han j et els cepoels treballs de Ginebra i la visita de ri I s.
blicans, el Congres ha votat una leBarthou a Londres donaren algun reLes patrulle:, militare han di'- soluciO per la qual s'autoritza. els
sultas, convocada l'oficina de la Condivers o s n'embree de Estats Ilaits a formar part de l'Orgaferencia del Desarmament cap al in de 1 gll
Eorganitzaciú A. B. C. per portar nització internacional del treball, senjuliol Mis a / pritner d'agost.
se que aixo suposi obligacions deis
a r mes.
Els empleats deis aufobus.ss Estrio Units respecte a la . Socinat
f.»
s'han derlarat Psi vaga per tal de de Nacions.
prot est ar l'011tra la pone e ni ra c it1
nacional.

El conflicte del Chaco

Tots guanyant segons els
SEGREST ArdENT D' EUROcomunicats oficials

Un dlscurs de Hitler
Gera, 18. - En un discurs que ha
pronunciat en aquesta ciutat davant
un públic entusiasta, ei canceller
nyor Hitler ha declaras especialment:
La nació alemanya ha tornar a tenir
camseiencia de la sera força. Si se•ns
pregunta qué desitgem respondrem:
Ho volem tot a l'interior i a l'exterior.
i que seas deixi en pau. Si sehs
pregunta que podent fer per a pacificar
el män contestarern:
No sols ensenyem a una nació de
setanta milions d'habitants a estimarse, sinó també Ii essenyem a estimar
el dret de les altres nacions.
Que els altres bornes d'Estat factu
el mateix i es resoldran moltes
tat
Davant nostre s'amunteguen problemes gegantins. La 'lastra obra no
molesta a ninga, t perb so admetem
que ens molestin.
En aquest inón es viuria millar si
abres hornes d'Estas s'ocupessin mes
dels assumptes interiors dels seas
pasmos, cense mesclar-se en els nostres.
Desitgem la pau i creiem que la
premsa mundial hauria de lahorar-bi.
Si reclamem la igualtat de drets
sehs respon que en aquest cas és necessari augmentar els arrnaments. i en
vista d'anió dient:
Feu-ho aixi, ja une nosaltres
volens atacar-vos, perät desitge. in ésser forts per si ens ataquen.
No preparem complots contra altres potencies, però havem de guardar-nos contra els complots tramats
contra nosaltres.
Voten/ la pau - ha terminas dient peró ens defensarein fins a l'Ultima
gota de la nostra sang en cas dessen
atacats.

Asunriön, 1 8. - Al ministori
de Relacione Exteri o rs ha esta t
comunicat que din:
"Tres assalts desesperals sie
l'eneinic foren rebutjats abasted'aliir al sector de Callarla C11/1rnen. Els bolivians abandonaren
nombros o s ferits i mo tu,. Entre
aquests darrers figuren oficial;
darnerament contraclat e.
.1 consequencia d'aqn c sta sls'mfa. l'eneini itiicih ahir a Cariada SI rong o sl i Carmen un elesordenat replegament en un front
le 4 /1 quilbinetres. ahand(unant
so() mota s i nombres, material
de guerra. T.a terrera Unja de
defensa del Carmen fon ocupada
per les nostres tropre."
La Par. 18. - Vi comunica(
oficial desmenteix eI triond paragnaiä anuneiat ahir. i din cliP'
Veneran' rebut.jat ansb grane
pérdstes.

18. - La premsa alernanya
PUBLICA A LA FIRA DE esBer:in,
mostra reservada referent a les en- Com anà l'entrevista Littrevistes de Venècia. Afirma que el y lno y - Von Neurath
BORDEU G
canceller n'esta niolt satisiet. i es limi-

i:;-...rdeus. 17. -El president de la
'. °Piblique ha inaugurat avui la Enta
le B ordeas. Ha preeunciat al final
.2e esmorzar que 11 ha estat ofert un
Is;:ars en el qual h dit entre alces
v..3cs, que son la confiança i la seei r etat. p oden tornar ai nión per com,:et la prosperitat econärnica.
Quan el uresident es dirigía a la
F!ra. un italià naturalitzat francés, que
aortava a la inh un paper, ha intentat
% a rop r-se al cotxe que anava el seayor Lebrun.
Ha es:at detingut immediatament.
eett.) p oc des prés ha estat posas en
• li bertas per haver-se comprovat que
iLO sos tractava de lliurar al Presiii .?!!! un memorial.
•

VISITA EL
MINISTRE D'AGRICULTURA FRANCES

C ARDENAS

- baixador d'EsParis, 18.-L'am
P an ya en aquesta capital. senyor
C ardenas. ha visitat avui el isst f utre d'Agricultura, amb el qual
ha celegrat una extensa cantereccja.

ta generalment a reproduir els comentaris italians, sobretot l'article OliciáS
del "Giornale d'Italia".
Després de parlar de la proposició de
Lit,2nov sobre l'entrada d'Alemanya en
un pacte regional, al qual e5 retasaren
de partkipa r per ¡usen contraris a
aquesta mena de pactes, cal notar la
interpretació que es &ata ari de la declaració italiana sobre Austria. El restablime nt d relacions normals entre
Austria i Alemanya. sobre el qual Hitler i Mussolini slaurien posat d'acord,
significaria que Dollfuss ha de cessar
de cornbat re el nacional-socialisme i
permetre al poble austríac d'expressat
lliurement la seca voluMat politica.
Aquesta explicació es troba especialment
en la "Franlifurtes Zeintung" i la
”Kreuzzeitung”.
Boas subratlla, d'altra banda, la importan cia de les relacions personals que
acaben d'ésser establertes entre Mussolini i Hitler i que tindrien per conseqüència un pròxim viatge de Mussolini
a Alemanya.
Goering s'encarrega de comentar. en
la "Boersen Zeitung", l'acord d'Itàlia i
d'Alema nya referent als armaments. Exposa en termes categórico el punt de
vista ben conegut del Reich en aquesta qútnliim, especialment que la Conferincia del Desarmament no ha obtingut

aparador.

Pieraeki.
La cerimbilia ha revestit el earaeler d'una gran manifestaciö
de dol nacional.
EI cardenal Kokowski ha oticiat en el seivei religiös.
Hi ha assistit el president. de
la República, el qual ha dipositat
sobre ei féretro les insignies de
EOrde de l'Aguila Blanca, que da
la mes alta distinció polonesa, 1
que ha e j lat concedida al ministre assassinal. a titel ptSetuin.
Varsòvia, 1 8. - El periòdic
oficial "Diari ele les Lleis" publica un decret-llei en el qual es
disposa que toles aquelles persones les activitals de les guate
puguin fer temer atacs contra la
seguretat o Gordre públic, podran esser detingudes.
L'esmentat decret estipula que
aquestes persones seran internades en campe de concentració
especials, que no ronstitueixin
presi5 o !loes de confina meta d'amielles persones detingudes o
eondemnades per delictes ja cotuecos.

París, 8. - Segons el corresponsal de - Le Journal" a Berlin, rentrevista entre Litvinov i von Neurath,
sme tingué 11 ia uns dies, foil de
molt intens, perque en ella es parla
dels pactes regionals i de la posició
que Alemanya adoptara.
Segons resmentat corresponsal, con
Neurath confirma a Litvinov la posició contriria d'Alemanya, i Litvinov
no ha insista mes darant la resposta decidida del ministre alentany.
Es crea que Akinanya destituirà el
seu ambaixador a Moscou, senyor
Nadolny, al qual s'acusa d'haver fet
una política personal i d'haver pres
iniciatives que no han rehut (aprisavid de Berlin.
Barthou a Bucarest
Paris, i8. - El ministre de Negocis Estrangers, senyor Barthou, ha
marxat a les Iti55 cap a Bucarest,
primera etapa del seu viatge a l'Europa central.
L'aronipany en el senyor Rachas,
cap del sets Gabinet, i el ministre de
Romania a París.

A restació han acudit a saludar-lo
nombroses personalitats politiqueo i
diplomatiques, entre elles el ministre
de ,lugoslivia, senyor Spalaikovitx,
rencarregat de Negocis de Txecos-

UN GENERAL NORD-AMERICA REVOCAT
Washington, 18. - A la Cambra
Reeresentants ha tineirt lloc un debas un
xic agitas. en donar-se conipte de l'informe de la Comissiii de l'exercit. en el
qual se sallicita que el Majar General
Foulois. cap de l'AviaciO Militar dels
Estats Units. sigui separas del s'arree a
conseqiiincia dels resultats de renquesta
eherta amh motiu deis nondrosos accidents mortals de qué juren viel/usa els
pilots militars, quan seis confia tempo_
ralment el servei postal aeri.
El President de la dita Comissié. seayos- Rogers. ha censuras energicament
el general Fsulois per haver dit que
els aviaclors havien efectuat nrecedentment de 30 a fio lucres de vols nncturns.
quart alguns siamés havien volat de
nit 8 hores.
El senvor Eoulois ha q ualif i cat l'informe d'injust. i ha ofert a la Canihra
aportar proves que justifiquin la sera
actuad&

PEUS PER UNS PIRATES
XINESOS

GANDHI SERA DETINGUT
Bomliaj , 1 5. - Als Crcols p )tal ics es declara que aixi que
Guttidlil reapareixi sobre l'escena
politica. sera delingut per ordre
del Tribunal, acusat de desobediencia civil.

Inndres, 18. - Segons una informaciet de l'Agencia Reuter, prop de
la desembocadura del riu groc fou S'HAN COMENÇAT LES
atacas el vapor "Shuntion", que es
dirigia a Nefoo. per uns pirases, els CONVERSES PREPARATOquals, després d'una curta Iluita, s'endugueren presoner ritt siihslit britanic RIES DE LA CONFERENCIA
anomenat Nicholl, sis europeus i uns
NAVAL
vint xinesos.
Resulta icrit un passat g er europeu.
Lcmdres, 18. - Les converses
Entre els presoners fets pels P n' a navals anglo - nord-americanes
-tes,ulraNichofgnest
començat aquest inalf amb
Field i Luso, ht Marina dels Es- han
els senyors Norman
tats Units; 13,-  nd, segna oficial, i la visita que
Davis
i Binghant han fet al primeeänic oul autor atacat.
mer ministre, se/mil. Mac Donald.
A l'entrevista. que ha durat
EL GOVERN BELGA DEMA- mitja hora, hi ist assIstd lambe
el primer Lord de l'Almsrallat.
NARA PODERS ESPECIALS En acabar la reunió bou facilitat un comunical en el qual es
Brus s elles. 18. - Durant el Censen diu que e'llan tractal. les Miesde ministres celebras avui el Govern ha t i ons de procediment relatives a
acordat deiinitirament el text de la De- la Conferencia naval de 1 935, ;
claració ministerial, que serä Ilegida
que la propera reunió tindrà lloc
denla a !a tarda a la (‚sombra.
al mati.
A la surtida del Cansen un dels mi- dimecres
nistres ha declaras que el Gorern tenia
la intenci5 de sollicitar de la Canibra
la concessió sie poders especials, anth
rohjecte de poder portar a cap "acotes ALEMANYA TORNA A RElelimitats
CLAMAR COLONIES

CRISI DE LES INDUSTRIES
FRANCESES
Moulins, 18. - Busilis -se en la in,possibilitat de continuar la indUstria, a
conseqüencia del que disposa la l'el relativa a la defensa de l mercat de bist,
per la qual s'estableix un preu mínim
per a la compra del dit cereal, els tatuacants de farines del Departament de
l'Alier, en nombre de 92, Ilati acordat
tancar Ilurs fabriques el dissahte dia 23
del correas.
No ubstant, no volent pertorbar el
provennent del pais, els esmentats fabricants han posats Ilurs fabriques 1
les existincies que tenles] a dispruiciU
del Prefecte del Departamento
Limoges, 18. - Aquest atan sisan declarar en raga els ohrers de les fabriques de porcellana.
Aquesta vaga obeeix a que els patrons
han acordat el reinares de tots els obrera
peró introduint una rehaixa d'un dea
Per cent mss els salaris.
Els obrers slian negat a acceptar
aquest acord i han plantejat la raga.
F:as ara ao s'ha oroduit cap incident.

Viena, 18. - En un discuri
pronunciat pel canceller, senyo
Dollfuss, ainb inotiu d'una reunió pública organitzada
Frota. Patriòtic, ha atacat duranient el terrorisme deis enemiet
de la independencia d'Austria.
Ha afirrnat que cal combalre
aquest terrorisme j les idees que
el fan possible.
Viena, 18. - En diverses re -o
gions d'Austria 1 en aquesta ea.*
pital, han esclatat diverses bom,
hes, que han causa t danys materials.
Ahir a la nit, durant la repre..:
sentació en un teatre d'aquestid
capital foren Ilam;ats gasos
crirobgens, la qual cosa ha obli -s
fila a interrompre la represen.,
tacid.

EL SENYOR ESTADELLA
VOL LA FELICITAT DE
TOTHOM
Ginebra, 1 8. - Apios:fa nit
s'ha eelebrat a l'Hotel Desvergel
banquet ofert per la Delegacid espanyola a les Delegación
ibero-arnericanes a la Conferen.
,‘ia internacional del Treball.
Al final del banquet, el minissi
t ne espanyol de Treball. seny,se
Estadella, que presidia , ha pro .s
minciat un discurs en el oual ha:
saludat els representants de lee
nacions ibero-americanes, i hat

parlat del parenteiu racial quel

uneix Espanya amb aquelles Rei

publiques. Ha acabat dient: S e .

nyores i senyors: Aixesso la copal
i bea complagut per la ventura:
personal deis Presidente de lee
vostres nacions. per la prospe.
ritat dels vostres ciutadans. paf
perfeccionarnent de les vostreA
inslitucions 1 per la felicitat
cadascú de vosaltres.
Després han parlat el repre.
sentant de Mèxic. senyor

Niitera; el senyor Armenteros, ere
representació de Cuba, el qual
ha fet en termes molt afectuosos
Per a Espanya: el senyor Ban -,
leim a 31ello. pel Brasil. i el se.
nyor Lluís Caballero, per Colhm -1

PROTESTA PER LA MORA.
TORIA ALEMANYA
Fantasie, 18. - El; plantad-na de
café, la majaría deis quals sein anglesos, demanen amb insistencia al
govern la pro'nibició de les importadosis alemanyes com a protesta a la
moratäria que acaba de decid:r e'
Reichsbank i que ells calculen que
els inri sofrir una pèrdua de vint-i-clos
mil lliures esterlines.
Recolzant-se en aquestes suggestions, les autoritat spreparen represa:tieso Sostenen que la morats/na constitueix una riolació directa de lee.
cläusules del lliure canvi consignades
en el tracias comercial de lazo entre
arnbdOs passos.

Darrera hora

1.Z:el. Ahir e: van reunir els
amics diri g ents de la Societat Colo
ELS CATOLICS DEL SARRE nial. A l'acte t-an assistir-hi unes
25.ono persones.
El governador senyor Schnee ya DE BARCELONA
CONTRA EL REGIM
p arlar en defensa de les tesis de la So. UN HOME GREUMENT FERIT
cintasi a continuació va parlar el
HILTERIA
PER ARMA DE FOC
general Vos Erm, el qual va asieguA primera hora d •aquesta matinada,
rar
que
ara
mis
nue
mai
Alemanya
Sarrehruck, 18. - Aiim, a Hamseres anti g ues colónies, davant de la caserna d'Intendencia,
burg, tingué Ilac una manifestació reivindica les
ion recollit un home que pois mode joventuts cataliques, a la qual asments ahans harSa caigas a terna.
sistiren uns sis mil nois.
De primer antuvi ieu suposar que
i\questa manifestaciO tenia per oh- LES RESERVES OR DEL es tractava d'un embriac, pene' tot setestimoniar
a
l'Església
raverjede
guir So ins'adonh que tenia una ferida
siO dels manifestants al regim hitREICHSBANK
at cap, per la qual cesa feas rapistaleriä i jurar romandre fidels a la fe
ment ~dad a la Casa de Socors de
del
ReichsIterlin, 18. - Balan
oprimits
seas
pastors,
als
católica i
liank el ata 15 de Muy. Reserves en la Ronda de Sant .Pere, on Ii iou
pel tercer Reich.
Sr i divises, no mes de cent milions apreciada una terida de bala a la re
de mares. amb una disminuciO de sic pericia l esquerra, de pronastic gravint milions sobre la setmana ante- vissim. A causa de restas de la víctima, no fou possible prendre-li derior.
DOS MIL MILIONS DE DO- I.a cobertura de la moneda el dia claraci, ni tampoc no s'ha pogut
identificar la seca personalitat per no
del corrent era de 3.4 Per eent,
LARS PER OBRES DE
mes de 2.0 per cent el dia 15, o sigui trobar-se-li cap document al damant.
tenir uns 40 anys.
Aparenta
una disminucio de 0.5 per cent.

RECONSTRUCCIÓ

Washington, 18. -- Ita e›tat sotmes
a la firma del president, senyor Roosevelt, un projecte de llei pel (mal ‘alttmitza el Govern a destinar dos mil milions de dólars a l'execncia de treballs
de reconstniceid i a la prestaciä de socorsos.
En el prolecte es preveis que aquests
treballs haurien de començar el día 1u ifuer de julio'.

UN CADAVER DE DONA
EN UN BAGUL
^
Londres, 18.-En u bagul que llovía estas deixat a la consigna de restarla de Brighton fa deis o dotze dies
Ira estat trobat el trons d'una dona.
El cap, els bracas i les canses :manis" tallan i sin se n'ha trohat rastreo
La rada ha obert immediatament 1
una enquesta per tal d'aclarir el mistarías assumpte.

WILELIA CATALO1I1
RONDA DE SANT PERE, 3

Acaba de sortir la segona edició del
UtilfbSifll Ilibre de PEPE BENAVENT

COM HE DE CONSTRUIR
Un volum amb 100 figures entre text
Preu: 4 pessetes
Administració i venda:
LLIBRERIA CATALONIA
3, Ronda de Sant Pere, 3
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Pels Céntres Oficials
AENERALITAT
Consellerja de Gavernació.
Ahir al migdia, en rebre els periodistes, ei senyor Demás els
manifest& que les vagues plantejades seguien en el maleta esla 1.
Pel que es refereix a l'erdre
públic, digne que havia intervingut en la clausura del Sindicat
de Blanes i en la detenció d'algun dels elements que inteivenen en la vaga de la S. A. F. A.,
ja que resulta que cada quinze
dies es planteja sistemàticament
una vaga en aquella fübrica.
A Granollers, i a pelició del
jutge instructor de la causa que
se segueix amb motiu de Easeassfnat d'un obrer , ha eetat clausurat el local deis contramestres
afectes al "Rädium", ja que es
creu que existeix alguna releen')
entre aquel' Centre j els autors
de l'assassinat.
Un periodista li pregunlä si
sabia alguna coca sobre el rumor que havia eireulat a propeeit de la destinad() del general
Batet.
El senyor Denehs cenlestä que
plo en sabia res, la qual cosa dcrnostra—digue—que no deu ésSer veritet, ja que si fos tert
ho hauria sabut per un o altre
costat.
—Precisa ment — a regí — a hir
ei vaig veure a alontjuic arornpanyat del seu ajudant.
També li preguntaren si sabia alguna coca a propòsit de les
precaucione preses ahir si mati
a les dependencies de l'A j untaenent als passedissoe, terrats i
portes. Va contestar que era
cosa de l'alcalde, rar governativament nr. e' havia ordenat res.

Departament d'Agricultura. —
Fa tornat de Suissa el senyor
Eduard Sinni. cap deis Serveis
ternirs d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, cm va anarbi per adquirir diversos toros de
raça Schwys, amb destinarle) als
Sindícate de Criadors de l'AH
U rgen, Pallare i Vall d'Aran.
El Departament d'Eennernia i
'Agricultura està intereesnt en
aquesta carnpanya, fa poc iniciad a, perque es rúnica manera de
poder-nos produir les vaques de
llet neceeseries, a base de fixar
una base bovina Hetera bruna
a les nnstres comarques pirenenques. Anualment entren a
Catalune-e uns 10.000 capa de
beetiar bevf lleter a un preu proMil( de 1.000 pessetes. Són 10
milions de pessetes, que procurem que es quedin a Catalunya.
Dintre pece dies el conseller
ll'Econornia i Agricultura trindrte
a be invitar els ramaders catalans a visitar la Granja Agrícola
ele Caldee de Montbu i. on podran
admirar els magnffics exemplars
adquirits a Suiesa.
El secretar' d'AdminIstracld
Local. — La Junta de govern del
Collegi Oficial d'Administrad()
Lecal de Catalunya, en la darrera
sessió acordà pregar a Ilurs
companys que Ii ddnin compte
de tots els Casos d'intrusisme en
l'exerrici de la professió, de quA
tinguin esment.
La Ponencia que estudie reventprejecte de Reglament interior riel qual haurà de regir-se
el Collegi després d'esser aprovat per la Junta de govern i
l'assemblea de socia. s'ha reunit
ja per comencar la tasca que li
ha estat encomanada, i el dia
7 de juliol seran cenvocats els
representante dele ex-cellegie,
per tal de fer la tramesa definitiva dele Petate de enmptes.
inventarie 1 liquiearione.
Darrerament s'han incorporal
al Collegi 5e aesociate.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Ahir al matt la policia va acuklir al carrer de Guatemala, car
uns deetemegute que se situaren
al peu de la porta de la [ebria
Soler i Cia., privaven d'entrar els
obrera a treballar. Els agents
feren fugir els coaccionadora,
Ilavor van poder entrar a traellar els obrers d'aquella fährien.
* Perque ohligava a cotitzar
ele obrers que es trobaven al bar
La Tranquillitat, ton detingut
Jesús Melus ¡Cubero, de 26 anys.
L1 foren trobats alguns segells
de cotització, 1 al eme dornicill
dortimentacie
n un bar del barri de
*
ilst es presentaren tres individua, els quals, fent veure que
tren policies, volien que l'amo
da l'estab l iment els dones diners
perqua no tramitessin unes hipotetiques denúncies.
Horn avià uns setiärdies ele Se.
äruretet, els gneis procediren a
Ja detenció dele tres individus.
que resultaren esser Antoni (areMartfnez i Adolf
I Tome. Dies enrera
ja haviell Wat ditinguts pel mate> motiu.

era, Segon

'DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
La policia encarregada de la
eersecuciö del träfec d'estupefaents, va detenir ahir en un café
del narren d'Escudellers Joan
g arbera i Bastida , el qual porlava un paquet de cocaina. En
%- eure la policia el lianete a terra,
el reculli Isabel Arme Cerqueda.
Aquesta portava damunt seu uns
quants paquete
En un esrorcell efertunt al
domicili de Barbar) i dIsabel
l'hi foren trobats uns guante
eaquels me.
Tambe fon defingut el ramfuer d'un bar del rarrer de la
Unió, anomenat Oteguer Figueres i Bogunyä, al qua' Ii foren
!rollete, igualment, paquete de
enca m a.
* Han estat expuleals per
n ndesiljables Pierad Lowe, Viretele \Vi g ile. Eutiqui Aronee, An ni (st ti Hines i Giusseppe
Ultra.

AJUNTAMENT
Visites a l'alcalde. — L'alealde. senyor Garles Pi i Sunyer.
feu c o mplimentat per ituca etnnie_
sió de mena/ares del (Ingrés de
Is s Eseolee Soriale dlepanya, i
per la Junta de la l'ira del Dibuix, compacte de la presidenta
senyoreta Monteerrat !semi. el
tresorer eenyor lean reaepar i Al
secretan i senyor elariä Pasqual.
La neteja de la publicitat urbana. — En lis de lee al rehimions
conferides a la Conselleria
Circulació i P e lleja Urbana, ratificada esperialment pel que AS
refereix ale anuntis transitoris,
per acord de la Comiseid de Govern del 14 del corren!, el Consellen-re g idor senyor Yiee/le Be nnades ha disposat que es retinto
inmediata turnt de diversos establirnents del carrer le Fiveller
i del Paeseig de Gracia diversos
anuncie de drap, deformats desenteres. deterierats 1amb faltes
e rtogräfiques. que desdiuen. per
eensegeent de l'estetiea i de le
cultura.
Agraiment als bombers. — Pel
Cap del Servei d'ExlinciO d'Ineendis i Salvanaent s'ha denat compte a la Conselleria Regidora de
Circulació i Policia Urbana d'una
expressiva carta per la qual
Cornpanyia lberica Films. S. A.,
agraeix els serveis prestats pel
Cos de Bombers, amb metiu
l'ineendi declarat a la casa número 84 de la Rambla de Catalunya, el dia 5 de.I corrent, fent
ressaltar la reptda i eficae intervenci¡5 i el valor i l'energia
dernostrats en l'extincie del foe.

Avía a

uns estrangers.—L'Ofi-

rina do CM-incautó Obrera de
l'Ajuntament de Barcelona (Pesseis de la Indústria, 11) prega
als senyors estrangers Juliette
Carl ter, Calman Adler. Anna
tieemeoth, alordoliai leernah Has_
Son, Jacint M'aje], Carlee Walter
Joeep Lluis Potiot, Artur Dycknians, Enric Dalla Rosa.
Rudolf Witte. Peen Les- y, Josep
Wetenschioiler. Isidre Freundlich Seva. Marine Rolando Ricci,
Josep E. Pink, Ifeely Weise, Cesar
Vila i Garcia, lene Vila, Welter
e.ebucki, Stanislava Skowroneka,
Karl Eiseie, que se serveixin
presentau-se en aquestes Oficines com mes aviat millor, de
deu a una del metí els dilluns.
dimecres ¡ divendres, per traelar-se d'un assurnpte relarionat
ach lt seva carta de trehall.

Celda a uns reclutes.—La Seerió de Reclutament del districle VIII d'aquesta chiten interessa la presentació dele minyens
Francesc Ripollès i Juliän i Haion Sansalvador i Casals. números 722 1 784, de la lleva de
l'any 1934; Bernal Latorre ¡ Ben ran 1 Alvar Pena i Cases, númeres 439 i 605 de la lleva de l'any
1932, i Juan Ferrite i Aranega,
número 325 de la lleva de l'any
1930, O be Hura pares, tutors o
parebts Inés propers, per tel que
qualsevol dia feiner, le les den
a la une del migdia. es presofin a Eesmentada Seeció de Reelutament, plaça de Rius i Tanlet, número 2 , principal, per tal
d'exposar els desrärrees que tinguin per renvenient en l'enedice de pròfug que s'inetrueix
ids esment al s minyons per no
haver-se presentat davant la
Junta de Classificació d'aquesta
cititat, a fi d'efeclunr llur reviste reglamentària de l'any aclual.
Aclariment sobre un suicidl. —
La Delegació d'Assistencia Municipal te un especial interès a
aclarir una nota publicada per la
premea del proppassat divendres.
ella 15, en la qual &nava eompte
d'haver-se suiridat a l'Asil del
Pare un individu que 45 deja
Joaquim Galceran i Grau. Leamental suicidi no tingue lloc en

LO N

aquel' Aeil, sind que fea a la
Clínica de Psiquiatria d'Urgencia, eclifici que esta emplaçat
tocant a l'AMI de referencia, la
quid cosa ha estat probablement
causa de l'error involumari soi resultant, per lant,
vidu mort un presumpte deMent
reelne a la Clínica citada, en lloc
d'un asila!, COM constava abans.
Els semen d'Higiene. — Restillt del s serveis prestats duran(
el mes de maig proppassat per
l'Institut Municipal d'Higiene:
Secció de Desinfecció: Desinfeccions per causa de defunci6, 355;
en casos de malalties infeccioses, 338; en pisos desilogals,
790; als Dispensarle', 12; als dipeset s je cadtivers del Cemenliri, 39; per altres motius, 147;
robes rentades abans creeser desinfectades, 547 peces; desinfecladee als grans auto-claus, 789;
planxades, 677; repassades, 480;
cremades als fiarais inodors, 67;
alfres serveis de d'infecció i
dosodorització: pous desinfectats, 38; auto-taxis desinfectats,
3; moldes desinfectats als dornicielis, 50; rarrers desodoritzats
amb clon, 380; emblanquinament.
149 metres quadrats; hiperrlerit
fabricat a l'Estarle, del CentreNerd, a la titularle de 50 per
1.000. 2.000 litres. Servei de desratitzarie: locals desratitzals.
1.82 5 ; trossos de pa emmetzinats ¡ t.ellorate en llore que freqüenten les ratee, 31.820: troceas de pa rerollits l'endemà.
17,987; trossos de pa que Mana
suposa menjats per les retes,
13.833; retes raeadee' vives, 2297;
recolhdes 'nortes, 592; incinerades. 2.889. Seecie de Policia Saniteria: Inspeccions. 278; reinepPeCione, 331; caries (l'avis, yolaIllS comminaloris duplicats i
expediente, 1.80 11. servei especial
antivariolás: verolee. O; varicelles, 13; vacunats a l'Instilen, 25;
Cèdules esteses. 25; vacunats
dornicili. 2.312: ordres de v erm. repetinació tramitades, 1203;
des. 61; certificats amb resultat
peeitim 463; negetin. 25; domicilie ignorats, 134; no s'han
enna1 lego a diferente metalties, 19; 110 s'han vneunat per
defunció diverses malaltes, 105;
eiiarions tramitades: cedules esteces, 132; volante de reeollida.
18; VilCUIMIS (Je. gut als voiants
oomminatoi ie. 121; tramitant -se,
50; domicilie ignerals, 49. Secció crEpidentiel e gia pa perel es
de defuricies 1.050; inspeccions
ordenades als metges de l'Institu t. 68; VaellneS antitifiques per
es, lliurades per l'Institut, 353
dosis; ídem rebudes del Laboratori Munieipal, 292 dosis; coreunicaciens franceses a la Superioritat, 34; comunieacions trame_
ses oficials i partieulars, 3 1;
ea inste de denúnciee lliurats
senyors metges, 3.
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Servei Meteorelbgie
de Catalunya
SITUAdO oa AAAAA ATIOOMPOINSA
D'AUROPA A LES 7 NOMA oil DAS
IS DE JUAY DE 1084
Oda de la Panlnaula It o •r l ea fina
l'Europa central domina el reglm
d'altea Oreabais ere preduelion un
estas general de ben tempe, mab sil
oompletament sera I venta fluIxos.
A lea wats. de Galicia, a las
BrItlialgue•
a la rnar d•I Neri! el
empi da nuvolde u bolees, degut
• manea de vente I Meco lee temperatura, suaus.
Lee balees free llerl e tetan Aleados a l'AtIntlo. e la mar nj,:tlea I a
regle del Sahara.
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It bon temps 51 general I domi-

na neu ete mplatern ant seré I venta
Illultea I Variable*.
Las tamporeturee extremes han
es tat tse ata g ents: minara', Ii g
abanta Margarlda, • Llelde I II boros; minIma 5 graut a l ' Ettangento
8 • Mirla.

t Les obaervacions del temas a
BarcelOna. a lea se: , van a la Ce>

p

calibra te la rimera red0014. )
agee.M.MeeeMe.M.eMleerMeffleenella•eleee.

Cursos i Confere'ncies
UN CURSET DE MEDICINA
SOCIAL A L'ATENEU POPULAR
DE GRACIA
—
La Secció d'Higiene i Medicina
Social de l'Ateneu Popular de Gräca
1Salmeron, 6). ha organitzat un Curset
de Medicina Social a base de les secuenta coMerencies oúbliques: Dia 20,
a dos nuarts de deu del vespre, e!
doeter Jaume Aiguader, parlará del
"Conceute de la Medicina Social";
el devendres. dia 22, el doctor Frasecese Montanyä. parlara del lenta: "El
nronlema sanitari de la sífilis; i el problema social de la ereslitecie - : el di
-mane.di26,loctrJspMe
i Pui g parlar-a de rEducació contra
:es nialalties evitables, i finaba/e:1r.
el día 28 el doctor Jaume Vivancos,
leer:ara de "La Huita contra la mortalitat iniantil".
La inecripcin a aquest Curset i5
gratuita.
ASSOCIACIÓ DE PERITS I TECNICS INDUSTRIALS DE
CATALUNYA
Curses sobre qüestions matemàtiques
relacionades amb la indústria
Les darreres lliçons d'aquest cureet,
tue explica el consoci senyor Josep
AL' Giel , versaran sobre els ternes
"Teoria de la interpolació" i "Les
derivades p arcial, i els errors d'observació". Tindran lire aval, dimarts.
i el q ue ve. dia 20. a dos quarts de
vuit del vesnre, a l'estatge
Rambla deis Estud:s, la. pral.

PER A AVUI
Societat de Tisiologia.— A les
sess;O científica en la qual em descab-

dellaran les comunicacions seguents;
Doctor A. Amell; "Nota previa per a
l'estudi d'un note esquema Iiinfocitarl
en tisiologia". Doctor Isaac Pardo:
- Comprobación necrópsica de una
magen de Inbulo azigos". Doctore
Lluis Saye. Rita Shelton i J. Dos/lineeAlzina: "Resultats obtinguts amb l'examen bacteriolegic del contingut
Castric riel rhasenOstic de la tuberculoei infantil". Doctor Unís Sayé: "Sobre la eramilia crónica".
Societat de Cirurgia de Catalunya—
—;Quina alegría... i que bonica et A les le, sessió científica en la qual
sera:1
presentades le; següents coniutrobo
—Al, senyoral Es que abans no /1:cae:ene: Doctor J. Pi i Figueres:
cabete com sofría en* els hemorroi- "L'n cas rar de fleme, Ilenyós de la
des. Perra el metge et recomani una p aret abdominal". Doctor G. Vidal i
medicina que es un prodigi, el Pos- Jordana". "Comentaris idediagnòstics
neoplasies
a p rooesit d'un acasos
terisan, i :'a un parcll de setmanes abdominals en infants
que me l'aplico matí i nit, amb tant
Lyceum Club.— A les 19. lectura
d'èxit, que ja no tinc dc,lors ni molesde les respostes a l'enquesta "¡Quina
ties.
is
la p ersonalitat moral de la noia
Ungitent. Ptes. 475. Supositor(s,
moderna. i q uina imponencia atribuiu
pessetee &OO.
a aqueas elements que contribueixen
De venda a totes les farmàcies
mes o menys directament a formarla?" L'acte será nUblic i tindra lloc a
l'estatee de Lyceum Club, Fontane11a, 18, tercer.

Hola, estàs
desconegudal

L'activitat política

LES BAIXES A LA LLIGA
L'advocat senyor Joaquim Armisen
ha trames una carta al president de
la Lliga Catalana donant-sen de balee pels segirents motius:
"Us dec l'explicació de dir-vos que
la nieva determinació és motivada per
la retirada deis representants de Llega Catalana del Parlament de Catalunya; la votació de l'ainnistia dels
delinqüents que pertorben l'ordre
deshonren la República, i dels generals
sublevats contra Catalunya, i d'una
aranera definitiva pel ennfliete actual. en el qual es porta al Tribunal
d eGaranties perquè decidis el plet
que Ola guanyat a canvi de la sobirania que sha perdut.
Això no constitueix materia opinable, ni és hora de discutir els detall, de cap Ilei. Per damunt de totes
raons d'ordre secundari, es tracta
simplement d'estar al costat de la Generalitat de Catalunya o contra ella."
CAP A MADRID
En l'exprés va clamar ahir a Madrid el delegat de l'Estat a Catalunya, senyor Carreres Pone. Abates
havia celebrat una Ilarga conferencia
amb el comissari general d'ordre m)senyor (oll.

VIDA CORPORATIVA
La Unid Ultramarina celebrar)
asamblea general extraot nline.

lea al sen estatge social dijous
vinent, a les den de la nit, per N
releed() de president, per dimisene d'aquest.

111.11•n1.

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la Secció Primera es ocié una
carlea per robatori contra Manuel Vera i Valle, que entri en una torre
d'Horta a robar gallines. Per isser
reincident, el fiscal demana que li fos
imposada la pena d'un any de presó.
* A la Secció Segona, i a porta
tancada, es veié una causa per abusos deshonestos contra Anastasi MtrCoz. El jurat va dictar un veredicte
d'inculpabilitat, i la Sala absolgué el
processat.

* A la Secció Tercera, i davant
del jurat, va compareixer Antoni Gil
¡ Mondejar, que, junt amb dos individus mea, que pogueren fugir, un
diumenge a) mati del mes de desernbre esperaren el cobrador dels 11hguers d'unes cases de Salde, i pistola
en ma el feren entrar dins d'un portal.
on hi havia una dona vella, i Ii prengueren la cartera amb els hinters que
hl portava. .A un noi que l'acernpanyava Ii van prendre igualment quatre pessetes que duia a la butxaca de
les calces.
Els que hi havia a l'escala es poi els
saren a cridar demanant
'ladres, aleshores, saltaren per la
nestra del darrera de l'escala. Hi acudí
gent, que perseguí eta atracadorse
aconsgui detenir el pmceseet.
El jurar, en el seu veredicte, aprecia un delicte (re robateri
lincia. i la Sala, per tant, va condemnar el processat a la pene de tres
anys, vuit Incoe i 21 sliee de prestes.
La pena fou n'obvia justa pel jaral.
* A la Secció Quarta va consti-

DImarte, ID de
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tuir-se el jurat per veure i fallar la
causa per homicidi contra Enríe Garcia i Esteve, acuosa d'haver easaasioat
el dia 29 de juliol de l'any pasee, al
carrer de Santa Madrona, un radiotelegrafista anornenat Domènec Garcia, a eonseqÜencia d'una baralla.
El processat va negar que haguia
estat l'autor de l'assassinat, ja que,
amb tot i trobar-se al grup, no portava cap arma.
Cera sigui que cap dele testimonia
no el va reconeixer com a autor del
dit delicte, el jaral va dictar un veredicte crinculpabilitat. La Sala va
absoldre el processat.

VARIA
Durant el periode de vacances, que
cornencarà el dia 15 de juliol propvinent, actuaran a la fiscalia d'aquesta Audiencia el fiscal sen er Joan Bonilla i els advocats fiscals senyors
Matoses, Franquet, de Jaime, Garcia
Fernández Diaz Merry, Jiminez
Acento. .Altés i Sancho.
* En arribar el vapor "Ciutat de
Valencia", procedent de la capital del
Túria, hom done. cornpte al jutjat de
guardia que durant la travessia havia
mort el nen Josep Borraos i Pastor,
de quinze meses.
Com sigui que no fou certificada
la mott corn a natural, el cadäver fou
traslladat al Dipäsit judicial.
* El 5 agento de policía procediren
a la detenci .i, a la barriada d'Horra,
de Josep PaniCello i Pubill. el qual
portava un otee de diaris clandestins,
entre altres, "La Voz Confederar,
"Tierra y Libertad" i "Bandera
Roja".
El detingut fou posat a la disposicin del jútjat de guardia.
* Per al día 28 d'aquest mes be
estas assenvalada davant el Tribunal
d'Urgencia la vista de la causa contra
els individus que estas processats arnh
motiu de l'atrarament de que Mu
victima radministrader de finques se.
Favor Ara/reta st carrer de la Crea
Coberta.
Dins d'un tramvia free detin*
gut Candi González Sevillano per proferir frases injurioses contra les autoritats de Catalunya. Tot va venir
',emite el cobrador volgue cobrar-li
e i saplement de cinc centims pel bitllet, que cobra durant el servei
nc, cturn de tramvies. .A1 detingut
será aplicada la Ilei d'Ordre Públic.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala Primera. — Menor guatana:
Filomena Martí i Palau contra Maria
Gonra i Sas i altres. Menor quantia:
Ricard Vilalta i Gómez contra Climent
Riu i Mayoral.
Sala Segona. — Dös divorcis: Frute.
ceec Sola i Villas contra Eusebia Valero i fiscal; Angela Rossell contra
Josep Adraza. Incident: joaquim Massana i Riu cc!ntra Sindicatura de la
fallida de la Banca Magi i Valls.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera. — Un jurar per
corrupci de menors contra Antoni
Märquez. Un divorci: j. Valldeperes
contra M. Ventura.
Secció Segona. — Un jurat per
temptativa de violació centra Erancese Alvarez.
Secció Tercera. — No té assenyalaments.
Secche Quarta. — Cha oral per contraban contra Antoni Torrent.
()tutee orals per urgencia per coaccions, tinença d'arma, injuries i atentetat, contra Josep Maria Boix i dos
mis. Manuel Garcia i un altre, Anna
Vera i Maria PeMade, respectivament.

Butlletí Pedagògic
UNIVERSITAT AUTONOMA
Certifican d'estudia.— A la Facultat
de Filosoia i Lletres i Pedagogia de
la Un:versitat Autónoma de Barcelona, han obtingut el certificat de
'lengua i literatura an g lesa amb
uualificació d'admès'. les senyoretes
Merce de Nadal. Empar Segarra i e:
senyor Eusebi Díaz, i la d' arietes amb
:listinciä". la eenyoreta Mar:a. Teresa
Escola.
Curaos d'ingrés a la Universitat
Autònoma de Barcelona. — L'Associació d'Estudiants Catedics de Batxillerat obre des del dia 25 del mes que
sOut la matricula dels seus cursos dineres a la theiversitat Autónoma de
Barcelona en les seves dues modalitats
de Lletres i Ciències. Els esmentats
cursos entran a carne de prestigiosos
p rofessors. doctors i Illeenciats datuesta Universitat. Per a més detalle.
a la Secretaria de l'entitat organitzadora, Valencia, 3o6, de dotze a una.

ELS MESTRS
Nomenarnent de mostees interina.—
Pel Coneell Provincial de Tarragona
han estat nomenades amb carácter interí les mestresees següente:
Maria de la R. Remen Ferrer, per
Riera; Modesta López i Fernändez.
er
p Selva del Camp; Antònia Saver i
Mestre, per Calafell, eacola núm. 2.
María Barrat i Llorac. per Altafulla,
i Mece Jofre i Salesac, per Pratdip.
Jubilad(' d'una mestra.— Per haver
zonwlert redat reglamentaria, ha estat jubilada amb el sou que Per Cia5sificació Ii corresponia. la mestreetta
nacional de Santa Bárbara ("farragona), Encarnació Rada. la (mal es
retirara el dia 17 del vinent
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La Mar i
SEMAFOR DE MONTJUIC
Observar:dona meteorològiques:
A sul tema vent al e. U. fresc,
cerele clar; al migdia O. S. U.
aloa frece, cel ciar i boritzons
boirosos, i a sol ponent U. :S. U.
fresc, telar marejada del S. 0. j
el cercle queda clar.
Baròmetre, 59. — Termemetre, 24.
Moviment de valsells a posta
de sol. — Demoren a l'E. un
berganti ¡talle de dos pele que
ve de la volta de fora. Pel S. una
balandra que pasea a llevant i
un pailebot a motor que passa a
ponent. i al S. 0. un pailebot
una goleta que van de bolina, 011
pailebot a motor que ve al port;
de vela tialina guatee falutxos
ver s diverses direccions.

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats. — De Susa,
amb fostate el vaixell eepanyol
"Bella", de 'la Marítima Sueressora P. Garcias Seguí; de Palma. amb corren, mercaderies i
229 passatgers, el vaixell corren
"Rey Jaime 1"; de Valencia, amb
correu , ncercaderies j 302 passatgers, el moter corren 'Ciudad
de Valenria"; de Mete Ciutadella
i Alrúdia, emb corren, mercaderies i 40 passatgers, el motor
corre]) "Ciudad de Mahón"; de
Cartagena, ainb 37 passatgers
càrrega general, el vaixCll 'Sagunte', tuls quatre de la Cürnpanyia Transinediterränia: de Vanemiver i escales, amb 12 passatgers ¡ eärrega general i de tränsit, el vaixell italiä "Cellina" ; de
Mombasa ¡ escales, amb 48 passatgers de tränsit i ene càrrega
general j le tränsit, el vaixell
Halla "Sistiana"; de Veracruz,
Tampico i L'Havana, amb càrrega general i de tränsit, el vaixell
itesdiä "Reces", tole tres del senynr E. Carandini; le Civitavecehia, Livorne , Genova i Marsella,
amb càrrega general i de trensit,
el vaixell itabh "Eutiora", del
eenyor Joan Salvador; de Sete.
en !test, el vaixell espanyol "Ciutat de Tarragena", del senyor
F. Arguimban; d'Amsterdam,
Rotterdam 1 Faro. amb carrega
general i de träneit, el vaixell
holandès "Vulcanus e ; de Sundesvele amb fusta, el vaixell darles "logen", tots des dels senyors Talavera Fills; dleranjic,
Susak. Split i Malta, amb fusta.
el vaixell iugoslau 'lío:drena",
Jets eenyers Tertellä Figueres;
de Seta 1 Marsella, amb 3 passalgers per ti aquest poni i 1 de
tränsit, i amb càrrega general i
de trànsit, el vaixell espanyol
"Cabo Tres Percas", del senyor
Ful de liernul Boc -h; d'Anvers
escales, amb càrrega general. el
vaixell alemany "Atlas" de la
Comercial Combalia Sagrera; de
Hamburg 1 Mälaga, amb cerrega
general ¡ de trànsit, el vaixell
alemany "etarsala", del senyors
Baquera. Kusche i Martín; de
Gijón, amb cartee mineral, el
vaixell espanyol "Mina Piquera",
del senyor D. Dfurnbrú; de Sant
Feliu i Tossa, arte turistes,
vaixell "Virgen de M'ice'', de la
Marítima Successora de P. Garefes Segui; d'Anvers i escales,
amb cärrega general i de tränsit,
el vaixell neruec "Atle Jarl", dels
senyors Fills de 51. Cendemines;
de Casablanca, ainb fosfats. el
vaixell francés "Diferente", dele
senyors Ignasi Villavecchia i
Companyia; de Palma , ierrib el
seu equip, un yacht eepanyol.
Vela. — De Palma , amb chrregil general. el "Cala Contesa" i
el “Crirmelita"; el berganti italià
"Raffaello", de Portovecchio i
escales, amb carleó; ne Mata, amb
ehrrega general. el "Pone elarti e ; de Vinaròs, amb eärrega general, el "Pepite e ; de Gandire
amb càrrega general, el "Cala
Castell"; de Sagunto, en Bast, el
el "San Antenio"; d'F.iviesa, amb
earrega geenral, el "Isla de Ibiza"; de Torrevella, amb eal, el
de Valencia, amb ritt-mega general, el "Malvarroea".
Al Dic. — E/ "Rin Segre" 1 el
-Ciutat de Tarragona".
Vaixells sortits. — Dieläncia
navegada dels vaixells que han
Sortit: fina d'horitzer es !roben
els espanyols "Aya Mendie' , amb
carrega general, cap a Bilbao i

l'Ensenyanea Catalana ha aprovat en
les dues sessions darrertiment celebrades l'ingrés del, socia colleeteue
segiients: Federad() Nacional d'Estadiants de Catalunya, de Barcelona;
Caixa d'Estalvis de Sabadell; Associaci6 Professional i Mútua de Deoendents d'Escriptori i Comerc i Casino Unid, Comercial de Vilafranea
del Penedee. Collectius honoraris:
Ajuntaments de Mollerussa. Pineda i
ASSOCIACIO PROTECTORA Premia de Mar.
I el nombre de !Ocio individuals
DE L'ENSENYANÇA
',riente: Barcelona. le; Sabadell. 3;
CATALANA
Castellar del Valles. 2, i un de Figueres. Calella, Encane (Andorra).
Socia ingretaats.— El Consell De- Sant Vicene deba Horts, \'ilafranca
rechita de l'Associació Protectora de del Penedes. Socia infantes: Sitges, 20.

escales, de la Cia. .leavilera Sota
i Aznar; el "V. La Roda", arel)
passatge i càrrega general, cap
a Ceuta j escales; el -Ciudad de
Valencia", amb passatge i cärrega general, cap a Valencia; el
"Rey Jaitne 11", aMb passalge
cärrega general, eap a Maó;
"Ciudad de Mahón", amb pas,at_
ge i càrrega general, cap a Eivissa, i el "Rey Jaime 1". amb
passatge i càrrega general, Cap
a Palma, lote cinc de la Companyia Tranemediterränia; el corren italià -Franca Fessio", areb
P eesalg e i cärrega general, cap
a Genova, del senyor Me_
1101 i Bosch; el transport de
guerra espanyel "Contramestre
Casado", amb el seu equip cap a
la mar; el "Ríe Besayo", ame
rerrega general j ele tränsit. cap
a Alacanl. del senyor V. Blay: el
vaixe/I Halla "Cellina", arnb cärrega general t de trànsit, cap a
Trieste i escales, del senyor E.
Ca na nt i n
Vela. — El "Constantino Caedeira", amb carrega general, Cap
a Alacant.

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aerbdrcm de l'Alr France. —
Peeeedent de Toloea , a les 627
arribä latió amb ce/Ten, merca_
deries j 4 passatgers.
Procedent de Marsella a les
ri -50 arriba l'avió amb 'correo,
mercaderies j cense passalgere.
Procedent de Casablanca, a les
1502 arribä amb correu,
mercaderies j 3 passatgers.
A les 1306 sorti l'avió cap
Marsella amb corren, mercademies ¡ 1 passatger.
A les 654 sortí l'avió cap
Casablanca amb corren, mercaderies 1 3 passatgers.
Aeeddrom de l'Aeronàutica

Na-

sal. — Procederle d'Estutgards

amb escales a Ginebra i Marsella, a les 1750 arribà l'avie
'ROHRBACH D-1745" amb correu merraderies i 9 passatgerel
A: les 7 15 sortí -ADRABAC.H D-1297" rap a Estutgard,
amb escales a Marsella ¡ Ginebra. amb earreu, mercaderies
11 passatgers.
Base Aeronaval. — 'A les 1215
sorl í l'hidroavió italiä "1-TUTO'
cap a Marsella i Roma amb
reu, mercaderies j 2 passatgers.

FETS DiVERSOS
Rosa Juan ; BrU, de 22 anys,
tenta acabar amb la seva vida Matese des del segon pis de la casa número 64 del carrer del Com er %, Es
produi ierides greus, i iou traslladada
a l'Hospital Clinic.
— El nm de 12 anys Agustí
mío i Romero anava a portar el dinar
al seu pare, que treballa a la Campea,
i en pasme- pel pas a nivell del Clot,
de la línia del Nord, tingué la mala
sort que l'agafés el tren, i resulta
ami) ierides de pronästic reservat.
máquina el llanca jora de la va i
alai, el salva d'una mort segura.
— Ahir a la nit, al Palau Nacional de IMontjuic, la senyora Glena
Garriga es traba a faltar un "penden.
tir de brillante. valorat en vuit tni
pessetes.

— En una casa dei carrer del Rte
sari, de les Tres Torres. propietat del
senyor Walkuman Bake Maver, hi eittraren 'ladres. i se n'endugueren jara
per valor d'unes dotze mil peisete
— En maniebrar el motor de l'autr
que en qualitat de xofer conduea
Emili Herrenez, se l'inflama e: de
pòsit de benzina i s'incendia el come.
A conseqüencia de l'accident, el a>
fer resulte amb cremades a diferente
parts del cos.
— En un bar del carrer de l'Est
es presentaren das individua, que ient
reune que eren noticies, volien que
l'amo de l'establiment els dones de
ners perquè no tramitessin unes S o
potetiques denúncies.
Hom avisa uns peal-clics de seete
retat„ els quals procediren a la detemió deis dos individus, que resultaren ésser Antoni Graguera i Segó::
Martinez. Dies passats ja havien estat detinguts pel mateix mátiu.
— Abir, a les nou del ntati. ei
produi una explosió a la casa Minero 321 del correr de Salmes. i s'enderrocaren quatre embaías. L'ex;s 1 e
bou produida pel gas.
-sió
Na es registraren desgracies Per'
sonals.

— Al carrer del Clot, davant
via terna dele Ferrocarril; del NOtd•
toparen abams-d'aliir dos taxis. fle.
sidra amh diverees lesions el pastel'
ger d'un dele taxis Antoni Planes R,driguez. de 21 anss. que viii al carrer
de Mallorca, 6taa..baixos. Fose assist:t
al DiSpensari de Sant Marte i desern
passä al seu domicili.
— Al Dispensar; del carrer de Sepúlveda bou assitit Josep Díaz, de 33
anys, que viu al correr de Rocafort.
núm. 375, que preseentava diverSes lesions de pronòstic reservat, que ei
produí en ésser atropellas per ad und
a l'Avine-tacha Mistral. Després tic
CUTat passi al seu domecili.
— A la fäbrica de la S, A. de
Reirigeracid e: declara en insenti
descasa importància, que ion aval
sufecat per lee hombes del Parc Ce"'
tea?. L'ineendi tingue origen en o
curt circuit. i es propaga a unes tences d'ambalatge. Les perdu , toreo
descasas consideració,

nr"
Dimarts, 19 do Juny de 1984

LA PUSLICITAT
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Diumenge, al Circuit de Montjr.

CICLISME

a XVI Volta La II Copa Automobilista de Barce- Catalunya va vèncer el Brasil
per 2 gols a 1
a Cataltinya lona - V Gran Premi Penya Rin, va
I TERCERA FOREN
GUANYADES PER DELOOR I CAlgl MIDO,
RESPECTIVAMENT
S ETAPES SEGONA

assolir un formidable

:trit

de piale El President Companys assistí a !'encontre

i d'organitzaeió

Cañardo és el primer de la classificació general, Achille Varzi, sobre "Alfa Romeo", i l'equip de l'Escuderia Ferrari, foren
eguit, amb el mateix temps, de Rogora i Trueba. els vencedora absoluta de la prova. -- Una gran cursa de Joe-nim P21acio
L'hala Rogora ocupa el primer lloc de la classiForen millorats tots els ricords de volta
icació del Gran Premi de Muntanya. -- Gran
2. Louis Chiron (Alia Romeo), O h.
d'un equip de tres corredora contra
IMPRESSIONS DAVANT LA
34 nt 19 S. 2-10,
ombre de ciclistes abandonen, entre ells destaun tot sol.
GRAN PROVA
3. Maree! Lehoux (Alfa Romeo), 1
Chiron i Varee porten el cap free
Lidre Figueres, Sanxo (lesionat), "Adeusiaul, fine denle a Montjule,.." a ireg l'un de l'altre, i Lehoux es h. 35 in. 15 s. 6-so.
uen els
Aquests mote de conUat o be altres l'encarre g at d'aguantar Nuvolari, el
4. bale Zanelii (Alfa Romeo), 67
etc'e.tera
Paraules semblante, però que volien q ua l sembla que de moment es de- voites en 2 II. 36 ni.
La tercera etapa
(Reus-Valls)

La segona etapa
Manresa - Reus
(del nos/re enviat cape- Una etapa brillantissima per
corredors i per al cronista, perqu
!lene hagut d'aguantar l'embotellamg de la primera empa eue ens
de seguir-la a pleret.
_a curtida de Manresa es fa a
.e.r. curte sota un eol atuidor. Bare,
a Torregrossa, a tres quilemetree
e le sortida, eeeelea i a noranta mc e. veu que no el eegueixen,
repensa i torna a ¡guiar contacte.
La ganes de Iluita emre ele e reme l'ere els 'aros' no caten per
meta; fa maese poc que liem sorLa carretera estä un xic pi: a.
:zärez. Miman i altres comenten a
rear-se. A enze quilometres de la
Trueba té par.a de cadena, bater reparar i s'endarrereix uns
imilemetres: per6 es pujada, i arel)
eeiore formidable remunta i deixa
ar e tete e:s qui troba pel
e que no es veuen amb cor daga-se -li a la roda. La carretera Se.11:TC d6;ellta. i abans d'Igualada,
teamot daranter va deixant Orte3. P:queres i altres. Forns inaugura
s rebentades. El tren s'anima una
mea, ¡ rescarnot davanter es parteix;
:ere dura poc, car aviar agafen conecte , i el pa; per Sant Quinti i Sant
faderni «Anula es fa a un tren molt
IZtU S . 17

La calor comença a deixar-se serie i Barbero, Figueres de Tolosa.
iferelo. Meana, Cardona i altres
in aigua" en una font, i malgrat
tren que es porta agafen cone fä:ilment.
l'eafranca s'aborda rapidiseirna-ere; rescamot davanter torna a P arer-se, perd endebades, car no hi ha
manera de deixar bornes, fins a mitja
on es retarden Canas-mi,
Destrienx, Viac:er. Gascon.

Carmona i altres.
L'Arboc. en hi ha el control de
reeituallament, admirablement servir,
!er. ex perquè ele retardats. coman;Ate -'er Viader, agafin contacte menee remamot davanter menja. Paseat
el Veeerell comença la batalla ene
Cl r:evearie les poeirions: Cebriä Ferrer g elearrereix dos-cents metres:
el
és viu, i la calor, enorme.
T-rr e eembarra. A. DeT00T 1 Alvate se e•els crEzquerra, Carena, Ca:a- - ea:om i Peu. es llancen amb
er z ; a aconseguir deixar l'escamot
Ire m acuse que ningií no inerte ei persecució.
Lee-- de Bari! La mart Un oreig
•e s reconforta i rescamot s'ane; . enee arribar a partir-se. UTFigueres deAlferres, Bueno
41 7.Z.
in
dant -se acuse poder resist:r
mar g a. Fires topa amb una
Vea ell i máquina 'arten disparats
ei/irzen de la carretera i ven a
Cl:. e una fendalada de deu metreg
ro zuda és eepectacular, pene ro
Ti artes conseqUencies, si bi boblitt ; s'andonar amb una forte conelef o: cap. Tarragona es Peesade
1 tr. /./-en enorme; tethom 1/115<a Sil:1' . Per donar la batalla fina:. Per
fi Fem. la gran esportiva curial. ene
; eie una oracie, formidable, la
Lt.::'arr; fins que are:ha eúlfiin
mese-.

Valls, 18, a les nou del vespre.
len cop iniciada :a surtida. l'escaMut ha donat mostees d'impaciència

per a deixar el ròssec. la qual cosa
feia preveure una etapa moguda.
Abans de la pujada de Prades, Viaciee
se situa al cap. i contenga l'estirada,
que no aguantara i que li será fatal.
leescarnot eegueix i s'allarga. ¡ ei mal
estat de la carretera comença a produir les prinieres rebentades. Ezquerra, Isidrc Figueras i altres han de
reparar. De sobte sis /tontee deixen
eeeeamot, i a fort tren arriben al cen
del coll de Prades, que puntua per al
Gran Premi de Muntanya.
Han arribat per aquest ordre: Alvarez, Rogora, »menee Trueba. Cella
i Cae ardo.
La baixada s'ha fet a un tren esfereidor. Els ciciistes es Ilancen temeeäriament, malgral e: ntal estat de la
carretera. Els catorze ounednetres
Prades a l'Espiuga sin fets a una
velocitat formidable. Arribern al comenearnent de la costa de Belltall.
Cine quilòmetres de pujada. que també puntua per al Gran Prerni de
Muntanya.
Arriben dalt per aquest ordre: Celta,
Rugosa, Jimeno, Trucha, Ce7ardo.
Alvarez no ha pogut seguir.
Escuriet, que comandava el segon
escamot, aconsegueix uns quants
punts en arribar al cien. La classuicacee és:
Rogora, to punta.
Cella, 8 punta.
Jimeno, 8 punta.
A:varez, 6 punts.
Trueba, 6 punta.
leitiardo, 3 Punta.
Escuriet, t punt.
La calor fa estrelle entre eis cidistes. I la davallada de Belltall es
digna pariona de la de Prades. Sancho, que anava una mica endarrerit,
es lesiona seriosament, i es traslladat
en un auto a Barcelona. A la baixada
Cae arde i Rasera retardat una
mica. Al ola reacciona Caiardo, seguit
de Rogora; pasea brunzent els corredore que tenia al davant i anafe sisrenta metres davantatee. Trueba no
es. conforma i ataca durament; agafa
contacte, seguit a poca distancia de
Celia. Mes Iluny ve Jimeno. El segon
esearnet, que porten Digneff, Bachere. Cateux. Escuriet i altere, ataca
durament. però endebades.
A Sarral, prop de Cabra, Cap-ardo
pun g a i baixa a reparar: per aquest
motiu perd uns enants minuts. Des'
passa Jimeno. Pere Caeardo repara,
i am h una gran empenta estableix
c o ntente. se g uit de jimeno, que no
deeaprofita les eportunitats cr agafarse a la seva ende.
L'arribada 1,2 eetat apeteeeita. ES
Ca f ardo, en una escapada formidable,
el que guanya a l'esprint.
BOTA

Cl asfilficació de la 2,' etapa
Manresa Reus (142 qui17)metres)
.'»IPS Detone (belga), (teles
•C aial'ilya" en 4 hores. 41 miente i
24 seeens.
2 Emille Alvarez, CO 4 h. 41 111.
semens.
Ezquerra, en 4 h. 41 nt 29 1.
4. Canavesi, en 4
h. 43 nt 29 1.
Canavesi, en 4 A. 43 en. 55 a.
Salom. en 4 h. 44 10. 3 e•
7 Pote en 4 h. 45 ne. 7 s.
F:x . mque: Sella, G. Deloor, ViaDi g nef. Catteuw, Tubau, Rotort. Cardela, Esteve, Gonzh'ea
re losa, Sancho, Tudela, Caeardo,
e s.eere i Isidre Figueres, en
4 /1.
4! ni. 4o 5.

Caiereo. en 4 h. 51 en. lo s.; Rog ora, en e: merejo temps: Trueba, en
el mateix temps; Sella. en 4 1 1. 54 ni.
T7 e.; Jimeno, en 4 A. 55 nl. 46 a:
atteutr, en 4 h. 58 tu. 30 5.; Alfons
Deloor. Digneff. Guetau Deber. Barhero, en el mateix temps: Escurier, en 4 h. 59 m. 43 5 Ni3O1111,
Canadeei, Tudela, en 5 11. ; Ezguerra, en $ h. 1 na. 58 s.; Casamada.
en 5 h. t m. 5S s Rernanatti, en
5 h. 5 ne 45 5.: Fenece. en 5 lo. 5 ni.
49 s.; F. Gaecon, en 5 h. 6 in. 4 1'/ a.;
Civit. en 5 h • 6 m. 41 s.: Gemsäles
de Tolosa, en 5 h. 8 nt 5 s.; Xumete, en 5 11. 13 111. an 5.: Salon;. en 5 h.
13 rl. 41 s.: Lloreim en 5 h. 18 in.
57 S. Cenit, en 5 le 4 in. 11 s.;
.elvaree. en 5 h. 15 m. 40 s.; Chene,
en el mateix tempe; Beimas, en 5 h.
/6 m. 47 e ; Bar6. en h . 17 01 to s
efeana. en 5 h 18 ni. 45 s. : Raen,,.
m. 3o s.: Tubätt. en e 11.
en 5 h.
20 rn. 4 0 5.

La classificació general des-

prés de la tercera etapa
Caeardó, en 12 11. 10 ro. A s.
Rogore, en el mereja temps.
Truelea, en el mateix temps.
Alfons Deloor, en se h. 13 ni.
13 segons.
3. Sella, 12 11. 13 ni. 16
6. Jimeno, 12 h. 15 ni. 25 S.
7. Esqu err a, 11 11. 15 ni. ad s.
8. Canadesi, U h. 16 ne 59 s.
9. Bachero, 12 II. 17 ni. 2 9 s.
10. Catteutv, en igual temps.
t 1. Gustan Delr,or, en el mateix
teinpe.
12. Digneff. en el mateix temps.

,
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13.

Escuriet, 12 Ir. 19 11/ 41 5.
Casarnada, 12 II. 21 ni. 27 s.

15. Esteve, 12 11. 24 rn. 48 a.

L'equip catalä va efectuar una excellent actuaci6
de conjunt, especialment a la primera part. Els
brasilers demostraren novament posseir una gran
facilitat en les passades, però en el xut a gol, en
canvi, es mostraren un xic refractaris. Un magnífic partit en conjunt, malgrat uns incidents
lamentables

es5elts i 5!hicadissos, casa que fria que
5. Joaquim Palacios (Moserati), 67 NOTES CURTES
diqui a conservar aquesta classificapoguessin imprimir al seu joc precis !ola
ció per dee p rés provee nora sort. Se- voltea, en 2 h. 37 ni.
elegancia de moviments i una rapidesa
ueixen
amb
bastante
regularitat
66
vol6.
Robert
Brunet
(Bugatti),
g
goig per als ulls.
Els brasilers no Citan afortunats. Tat que eren
talchetto, Palacio; i Brunet. Tort i tee, en 2 h. 36 m. 36 s.
• ••
7. Josep el. Viilapadierna (Masera- i la szla indiscutible vil/tia es tet Je/
Zanelli, per dificultats al motor, s'enEn aquest ambient de costos oluitidarrereixen considerablement.
ti), 65 voltea, en 2 h. 36 ro. 24 5. 2-10. que ercnc,i que sdn a Europa no han
perque
latas, ¿'Arbitre Cantarero va Ixtver
aconseguit estrenar-se. 1 a casa,
La cursa es desenvolu p a a un tren
no se sortissin amb la Evo ruin haz..:r cenhar les seves tipiques explicacions
formidable i a la volta nota, Chiron
QUE HA PASSAT, DONCS?
d'oferir-los 71110 resistencia heroica i re- dels Jaula que es cometien amb abunbat el récord de la volta i el deixa
No podem comprendre. encara. quins conebrer que la ;lastra Unprovisada se- dancia.
establert a 2 minuts S segons, per
• ••
2 minuts 11 segons de l'anterior. El foren els niotius cate indulten els se- leceid nro, (lo VS fer malament.
nou record representa una mitjena nyors cronometraders oficiala de l'Ate.
as'
Tat i oi.rb, si ahir arbitra un amé"
ireoeys energia 5 "strafe faire" que Cade 100 ' 612 quilòmetres per hora. Le- tomebil Club d'Espanya a donar el quart
El /rostre //ebe j e va tractar correctas'hauria ataQuin de l'Scuderia Ferrari va gua- lloc a Zatielli en !loe de Palacios.
inent els brasilers mentre jugaven a fut- marera, el partit poeser no
Seguirem exactament teta la cursa.
bas degut a ta intempereecie de tots
nyant terreny i ara ja sembla que
bol; en cante va frutar anda rigor ti
N avalar; no pot fer-Iii res. El primer Ell les tres primeres voltes Zanelli ana- SJI1
plegara,
extrema dreta degut al fue t.;oient
• ••
en retirar-se és 'Lote, per pana de va en cinqui bloc. i Palacios en eme.
El
En la quarta una pana ele Zanelli el que einPr ava c.rcessivantent
motor a la volta to.
.4 la nostra relee...id es va buscar una
i pibe: que ha
pültlic
Corta
es
10
de
Lcs
A la volta 14, N uvolari para da- retarde en dese lloc, passant Palacios
braslier datentera ¡ove i entusiestica, i no ta
vant del "box", per rerituallament, i al siee; des d'aleshores, i durant tota la vist jugar equipa millar: que el
fracassar, tot i que dos del: eiements en
sense
entusiasmar-se
nuTssa.
es passat per Falehetto i Palacio. Poc, resta de la cursa, Palacio i Zanelli anael: vals es tenia mes confianco ki k &
• •
inoments despees continua la cursa. ren variant les posicions segons els abangtli momees que cureatin deserzentat.s.
En aquesta volta abandona teme e donaments, per6 mai no tar je la dassiPerb la "chance" deis sud-anzericans Eis milturs du: mulero, els de mis expeii. C. Hamilton, el qual des dele pri- fieació d'apeste dos corredors. Per un no arriba, A Genova, cont ra la sel:c- riencia, mataras isser tonehe 'non joves.
mera moments va sufrir inconvenients moment el (madre anunciador deis re- eid espatteeta, ton Perdre per 3 a 1 d.:•
•
al motor. A partir de la volta 15, sta:tate done, no eabern per que, Za- tan! d'un piiblic de camises negres. .1
Escala va fer litt gol molt haba. llolnoioi veu una. formidable lluita entre nelli davant de Palacios, però Ron rec- Barcelona, darme! eieut púbfic de "comiEl
d'espeetacular:ssine.
Chiron i Varci i a la 18, Vareo acon- tiiicat tot seguit, l la classificació ofi- ses blan.ines", 7;1711 sucumbir per e a 1. rera en va eer un
ajasegueix pasear Chiron agafant el cap ciosa que es don) en acabar la cursa L'uniforme del Iniblic de Barcelona era jac de g ola la davantera Zu estar
da superbament per 13!J ro:11a mijana
de la cursa q ue ta no ha d'abandonar liom vela Palacio en quart Eoc, perä al solantent per a combatre la calor.
teterana i amb 14/1 entusiasme de joves.
fins a l'arribada.
vesiire, en retire la classificaci6 oficial,
• ••
Soler, magnific; Cristia, energriee i MarA la volea 20 hom sent la segnent Neieren: amb estranyesa Te el quart llos
brasiler la a fent sofrir els socis del Barcelona per
La gran atraecia de
claseificaciä:
el donaven a Zanelli.
constituien els S2US dos interiors
no poder-lo complar mara en els seus
Varee 42 ininuts 32 segons.
Per la nostra banda considerem Pa- gres. Waldemar 1 Leanidas fuguen be rettg,,e,p.
Chiron. 42 utinutS 34 sexo:1s.
lacios guanyador de Zanelli, malgrat la i fan vcritablr malabarismes amb la piSS.
Lehoux. 42 minuta 54 540115.
elassificaci6 oficial. I ens reau aixi fer- Iota. Per Si airé no els distingis pro ug .
Tot i que la calor era horeir, a les
A la rolla 21, Villapadierna es au- ho constar.
el sen colar els fa /11i$ remarcables. Crees hi ea haver el mil lar Ple de la
tor del moment mes emociona/11 de
Tener: Un tofo r tirare de culi. ; de ezp temporada. Estem seguro vioe tot
tota la cursa. ce la sortida del viratge
ELS
VENCEDORS
I
VENÇUTS
oniria gent al .futboi si veritablement
del Brasil, naturalment!
del qua l segueix la recta de les tri• • •
douessin partits interessunts.
bulles, el viratge maese gbert l'obliga
Achine, sobre "Alfa Rohmeo e , i reS. C. S.
a una rápida maniebra i queda Ira- equip de la Scuderia, Varee Ferrari, fiaTM: els jugadora d...1 Brasil sois mo/t
vestal en inig del circuit, darrera seu ren els .tuanyadors absoluts de la II
veteen els altres cotxes i hom prevea C repe Barcelona.
Marte tenia en digne collaborador
COMENTARI
an eossible aceident, pecó no Pasan
El primer es mostee con/ un formidaper a desfer el joc rapidiseim deis viEI wats: Brasil-Catalanva hacia sitante. Els brasilers es varen sorres. yergue Lehoux fa un viratge de ble "as" del volant ; en tota la cuna teu
graii conductor i Villapadierna pot gala d'una seguretat 1 un domini com- desvetllat una gran expectació entre prendre ben aviat de la resistencia
rectificar-se i seguir la cursa. Les vol- plet del que aliara a fer; fine a la volta els nostres aficionats, corn ho de- que trobaven en requip catalä.
tee 22 a 113 donen noc a que Nuvo- 18 va creure convenient anar en segun mostea el fet que el camp de Les
Com a conseqüència de l'excellent
lari es llueixi passant novament Fal- Ilec, pere despees agefe el cap, i ja no 1:0116 presentes un pie quasi total. actuacie de la linia tuitjana, la dachetto i Pa:acio j recuperant nora- el deixe iins a l'arribada. NI oon mo- Et desenllaç diquest partit era evi- vantera va fer un devessall de rapide/a que oferia una certa incertitud, dese, d'entusiasme i encera Es varen
Ment el q uart 'loc.
ment de cansarnent ni de torbaciä. Fui]
Varci, q ue esta fent una gran cursa, l'honie que sobre un 111010/' ia el que enseries que una viva curiositat per a portar a tenue jugades magnifiques.
constata- el rendiment que donaria perfectes en execucie, el/SeTES que
eot des prender'; de Chiron i marea eul d'en i del circiet.
recluir/ de Catalunya, especialment ei
netament destacat ara la lluita cola bella
l'equip
Una
altea
gran
victeria
l'assoli
quintet atacarte que es presentava vistoses i interessants per
menea entre tehiron i Lehoux. A la
manera, tecnicament parlant. com
volta 29 anotem la retirada de Fal- de la Scuderia li errari, el quol, sobre rem una incagnita per la incorporael
aspecte,
plasmades.
Ea
aquest
eren
tres
primers
assoli
els
"Alfa
Romeo'',
ei6 d'elements joves, tale com Raich,
chetto i a les trenta voltee es dohoce en forma que no deixa cap lloc a Domenech i Morera. Per alma banda. partit esdevenia interessant. requip
nara la classificació niel:
era
tot
unificat.
sense
que
preVarci, t hora 5 minuts 17 segons. dables. E 5 cert que va cerrer niitja el fet que l'equip brasiler fos l'adver- eatalä
sentes ni un sol punt que flaquegée.
Mitjana de 104 quilennetres per hora. ciOrsa sense contrincant, perä el fet que sari d'Espanya. en els vuitens de fi- La linfa defensiva tambe tenia e:3
LA CURSA
Chiron, 1 hora 5 minuts 39 segons. cap deis tres cotxes no sofríe ni la més nal del Campionat del Mena i pre- seus moments espectaculars. el rnoLehoux, 1 hora 5 minuts 51 segons. Ileugera avaria, i que tos batut el re- cisament que fos batut per escassa teix que Noguers, a la porta, que es
Poet minuts abans de les onze, es
Nuvolari. t hora 8 minuts 29 segons. cord de la prosa per tres segons de di- dilerincia, eren també une allicient va reafirmant cont un digne substitut
donada la sortida ale ee g uents eartiA la emita 34 N uvolari para de nou ferencia, diu detenten la seguretat, la que, de mes a unes, uferia el partit.
de Zamora en l'equip naConal.
einants:
correspondre el partir a l'endavant
el "box" i es retira definir:- bona construcció i la rapidesa dele nous
2. Marcelo Lehonx ( france s ), Alfa
L'equip brasiler va estar u/1 xic
"Alia
Romeo".
pectadU que havia desvetllat? Si,
vament.
Tot
seguit
corrent
dos
Romeo; 4. H. C. Hamilton (anglès,
La resta de requip Varzi foren francament. La Iluita ésser en tot lent per a contrarestar e1 joc dinàmic
//101'5, p er pana d'embregarse o be
Alde
ronze eatalä. Malgrat que eterna,
Maserati; 6. Joan Zanelli (xi:e);
Chiron i Lehoux, i tots dos sea dignes moment lun eressant. La qualitat de
fa Romeo; 8, Tacio Nurolari (iraliä), peroné es ressent de la lesió de la cempanys del vencedor. Absolutament
el seu mig . eentre. es mantenia a un
,arna.
Nosaltres
creiem
el
<farree.
joc
tamhe
bou
brillant,
especialment
pla regular per a secundar la davanMaserati; lo. Jeaquim Palacio (espaAmb la retirada de N /molare Pa- comrenetrats un a raltre. formen un a la primera part. En aquest tenme, tera, en canvi aquesta, si bé e, esinyol), efaserati: 12. 1,111i5
lacio. que está fent una magnifica equip molt dificil de hatee.
l'equip catete va actuar amb una dent que en pasear als caleciere perfrancès), Alfa Romeo; 16. Achille
En ordre de merits segueix Palacies, col/ese', tal, que semi/lava nid3 que que s'internessin arrib facilitat reeiVarci .Alfa Retoco: ;8. Este- cursa passa a ocupar el nuart lloc
segueixen decores Delmo. ¡ermita Za- el qual fea una perfecta cursa de regu- una selecciee na cenjunt de club. 1.a xien en aquesta comesa. Waldemar i
ran Tort (ese/ame-11. Pescara o Al- nelli j Villapadierna.
lardar, i dentestrii posseir un gran malt soluciA radicava en la Nula mitiana. Leenictae, les dues "vedettes" de
fa Romero. 20. Robert Brunet (frenA p artir de la meitat de la cuma, elevat d'amor propi esportee que fou Aquesta linia, Marti-Soler-Cristià, va 'equip, ensems que la nota de "coces), Bugatti; 22. Benoit Falchetto la retirada
de Nuvoiari, que era leí- prerniat amb calorosos aplaudiments.
esser l'encert principal del seleccio- lee" de tenue brasiler, varen confirMaserati; 26. lduis
nic Que Pocha donar batalla, fa que
La Huna de marques n y existí en nador catalä. Una luna a base de club mar tan sola que, corn a malabaristes
cherna (espanyol). efaserati; 28. Llurs aquesta es descabdelli antb Liaetanta
cap monient. "Alia Romeo' fan rúnica com la !Melena, no es fäcil de trobar, de la bala. no Cenen competidor.
Delmo (francés). Bugatti.
monotonia. Varci i Lhiron segueixen
sobre el circuir; la desgràcia de De i menys a casa nostra, que en aquest
Si he en el primer ternps Catalunya
Nuvolari es el primer en fer la pri- al cap. ocre, bastant distanciats
Pareo el cha :Iban; de la cursa i que aspecte hem de cercar reforeos te- va retar molt superior al Brasil, sisas
mera de les setanta voltee de que de raltre. Darrera Lehoux i
Palacio, Nuvolari no pegues presentar-se en per- rasters. 1 brus vi que, durant els no vol pas significar que ela brasilera
cenit', la ricora. A la s e go na volea a la rolla 50 es donada la seguent
u-cte. condicions fisiques. eliminaren la primers quaranta-cinc minuta, aquests no cuntestessin a les rèpliques de
Chiron pas e a Nurcilari. i quest és se- classiiicació:
"Ilaserati e de la nutra, perdent aixi tres elenients varen actuar ma 0 nífi- l'equip català. Ele jugadors visitante,
guit de molt oreo nitre; dos dee ame
nora 4e dt. 35 e.
cat:2E1n -molt millar que la luna es- r ann hent manifestat anteriorment
l'interés de la risalitat de marques.
fensora de l'Scuderie Ferrare Varei i
Chiren, i h. 5o tu. 8 s.
panyola a Génova, dar ant el mateix tamIsé s'internaven amb gran faci!,Lehoux. A la guama relea aquests
Lehoux, i h. 3t./ II/. 32 5.
LES AUTORITATS QUE PRESEN- eqiiip del Brasil -. Soler. especial - tat, i per tant el jene esdevenia intedos derrites han aconseguit també
l'alaC105, 1 11. 30 111. 34 s.
/nene semblava que fos el 116g-centre res s ant i con/per/t. Pere pel ¿erecta
Passar Nuv o lari i ja tenim format
CIAREN LA CURSA
.A la volta 30 Delmo, que anava clasd'anta n) ne per la seve preelsie en d'eeeer uns excellents preparadora de
a cln. la Huila sif/cat, ee yeti obligat a abandonar, pasl' eirdre de batalla.
Prop de lee dotze va arribar al cir- les passades, coni tumbé per l'en- les jugades ante, execeseires compliraidt Ganen/ a cupar el seu 110c.
cule el President de la Generalitat de cert ein an tu llar els avançaments dels carions, el seu joc no va pu donar
Les voltee 37 a 91 es van desenreellant Catalunya, En C0111p.11133, 3C01/1- contraria, li va valer d'és*er consi- el resultat eficient que !Intriga pogut
16. Romanatti, 12 A. 25 1/1. 14 5.
ncrmalment
per
aquest
ordre:
Varci,
v,nyat del seu secretar', serio or Alave- derat coin el millor jugador peniueu- denar, si no retinguessin tant la bala.
17. GOTIIäle7, 12 A. 27 rut. x s.
Lhiron, Lehou g, Palacios, Zanelli, &u- dra, i del cap de rnossos de l'Esqua- lar en aquest
Anth el veterä
El que hect exposat ines amunt era
18. Civit, 12 A. 29 m. 59 5.
ne
¡
Villapadierna.
dra, senyor Pérez Farräs; tant en ar19. Nicolau, IS II. 30 nt. 32 S.
La
cursa
este
tocant
a
la
seva
fi;
a
ribar com en anar-sen, Llues Companya
20. Salom, 12 11. 31 ni. 3 s.
la celta 62 Palacios para un inetnent va rebre 1i/equivoques moliere de sim- 94+4+.4+144.44+0+e~/+++.44+114444
21. Al, arez, 12 It. 31 111. 21 6.
cierran del e boa e , i duna /Ilustre, de patio deis allí presenta.
elle0e.
12
h.
35
In.
42 5.
22.
eansatnent, pero esperonat pels secos
Tantbé velérem a la tribuna presiden23. Selle/lee, 12 11. 35 in. 48 in.
curador;, repren m g ament la (tima.
cial el, consellers senyors Lluhi, Gas24. Xiltnet, 11 In. 50 in. 55 5.
Sense cap mes variació digne de reDenies i efarti Esteve;
¡.5. F. Gascon, /3 h. 2 ni. 5 s.
marcar-se, es donat el senyal d'arriba- senyor Carlee P¡ i Sunyer; el general
A. flirtee, 13 h. 36 ni. 29 s.
da a Varzi, i cinc minuts mes tard a de la Duarte Divise), senyor Batet; els
teta els altres COITeC101"5.
dtputats al Parlament de Catalunya s eDonant-nos la
nyors Mestres (cap de la majoria ¿'E s L'etapa d'avui, Valls-Lleida
D'autèntiques rodes a mi) genolls
mierra), leattestini i Gales; el, canseCLASSIFICACIO
OFICIOSA
AIXI
Ilers
regidors senyors Vilalta, Macip,
(142 quilòmetres)
1. Achine Varzi (halle), "Al fa Ro Mastines, Cuenca, Bernades, VentOs,
Heus sei el recorregot de etapa,
70 soltes, e sigui 265.3o0 quilo--meo", Salvador, Juni ent, Aliaba, Gispert, ¡ el
quarta de la Volta:
aletees, en a h. 33 in. o e., a una muja- president de l'Assemblea censor EsenValle, Fontscaldes, con de Lilla, o la de 103.988
fet.
Montblenc, Pira, Sarral, Reeefort,
Un con acabada la cursa, el President
2. 'Ami, Unton (trances), sobre
de Catalunya felicittt el, guanyadors. i
Senta Coloma de Queralt, la Pana- "Alfa Romeo", o h. 34 tn. 33 s.
de
Sesgueioles,
CaSant Afarti
3. efarcel Leheux (f ranees e sobre ele !Hura una corona n fe llerer en recordenea del seu triomf a Barcelona.
lai, Puja!), Oluges, Cervera. Tarrega, "Alfa Romeo", en 2 h. 35 ne 19 5 ,
Vilagraese, Gobnis, elollerusa, Bell.
4. Joequim Palacios, primer dels naL'EPILEG DE LA
eee• i Leeida. Total 142 quilemetres. cionals, a tres volees, "flugatti".
Prova social de cinquanta
II COPA BARCELONA
4. Zanelli, a 3 voltes.
metros de la U. C. Barceloneta,
Brunet.
El cotxe Inés primorós d'Europa
Com a epfleg d'aquesta magnifii a
o on, tenia antinciat, la 1,_ ni6 t
P . Villapeceerna (segun dele naciu- jornada la Penya Rhin oferi ditunenge
Barceloneta celebre la seva prova so- nals).
a la nit, a Miramar, un sopar a les digEncera que despres fou rectificarla
cial de cinquanta quilOrnetres, la qual
nistimes autoritats per la sera desinteConcessionari:
per aquesta
ha donat el seguent resultat:
restada collaboracifi a l'èxit de la festa
1. Josep González (celes Iberia),
i
als
eorredors
participante.
CL.eSSIFICACIO OFICIAL
en 1 hora i 28 segons.
Parlaren els senyors A llinua com a
SEGONS LES DADES DELS CRO- president
2. jesep (Mal, A. 18 ni. to s.
S. en Cta.
de la Penya Rin; el conseller
DE
NOMETRISTES
3. Evarist Calaf.
L'AUTOMOBIL CLUB D'E.SPANYA regidor set/3,1re \'entós, i ele senyors
4. J04e6 Garcia.
Ribilta i Chiron. No cal dir que tots
C. València, 295 - BARCELONA - Telèfon 73007
5. l'ere Maro:ida.
t. Achine Varzi (Alfa Romeo), 265 coincidiren a celebrar el g r a n trio ni f de
6 Miguel Rodríguez.
quite/fuetee> 300 (70 saltes), en 3 It. 33 la I Copa Bareelena, i feren vota pon
Es retiraren Lloret, Ruiz i Vargues un, 2 6 , a 1 0 4 quil6tnelres 0'30 per hora.
pugui superar-re.
-galICop

dir el mateix, les arribirem a sentir
tantes i tantes regarles. durant tot
el diesabte, que nosaltres, tot i essent
ja rima optimistes. ens acabirem de
convencer q ue la II Copa Automobilista de Barcelona V Gran Pretni
Penes a Rin. assoliria el mes gran exit
de públic de totes les proves cue slan
celebrat fina ara d'aouesta classe. Ens
reforme a q uesta creença. lee moltes
dificil:tate Que haguérem de vencer
diumeng e al mati en anar a conocernos al nostre lloc. Era l'hora du comenear la cursa i uns guante milers
d'aficionats. es dirigien acceleradament
a cercar el seu llo: oreferit. Alzó
oassava a les den del mate i a les onze.
el formigueig humà encare seguia
igual. Hom parlava j a de cinquanta
mil persones. Era la Barcelona esnortira fue responia al magnific esforç d'aquest petit nucli d'entusiastes cree formen la Penya Rin. que ei
be is redutt en el nombre, es mole
oran en coratge j optimiame.
Feia goig de veure el grandiós
es p eetacle cae oferia el circuit, en el
moment de començar la prova. A les
voreres una muralla humana eS0era ya nerviosa la senyal de sortida.
A la pista roncaren simetricement
arrenglerats, fins a dotze ce/iteres i a
les tribunes. entre el bo i millar del
nostre men esportiu, sobreeortien dues
fi g ure; reeneetables, l'honorable president de tots els catalans, senyot
Leufs Cornpanys. i el primer ciutedä
de Barcelona. senyor Carlee Pi i Suayer, els quals junt amh altres percona:itats i cem qualsevol de nosaltres,
sentien una intima satisfacció en retire cae s'anava convertint en realitat
la illusió que la II Cera Bercelona
assolis el mes com p lert èxit.
Peques llenes mes tard. crean una
rivada de gent desembocava a la plaea Espanya. deixant el circuit de
elontjuic. Barcelona quedara molt
di g nament clavant e: ruin internacional del motor. S'havia celebrat per
segona regada la Cona Barcelona
el mes esclatan! triomf baria coronan
Cs esfereoe dels organitzaders.
Penya Rin p ot restar-ne satisfets.
La jornada de dinmenge ve a sf g reficar un Ilorer mes en ei sen brillara historial.
Anth associarione con/ aquestes CatalunVa Ost esperar confiada el seu
esdevenidor es/se/min.

Classificació de la tercera
etapa, Reus-Valls (111 km.)

1.
2.
3.
4.

i fou objecte d'una.formidable ovuló
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1
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la descripció del partit durant el primer temps. En el segon, les característiques del joc no varen pas variar
gaire. Els brasilers, paré), varen ésser
els que mis varen superar, degut a
uns canvis que efectuaren en el quintet atacant. De resultes d'aquestes
innovacions, el seu joc va esdevenir
més perillós i les avinenteses de marcar. en conseqüencia, sovintejaren
més. L'equip català, ressentit un xic,
la línia mitjana, de la cohesió que
varen palesar al primer ternps per
causa de fatiga, no va mantenir tant
a ratlla l'adversari, però es innegable
que això no va pas easer obstacle
parqué la davantera "revelació" ens
delectés encara amb esplèndides jugades.

ACTUACIONS
Assistents que vàrem ésser del partIt Espam a-Brasil, que va celebrarse a Genova, välid per al Campionat
del Món, podem matnnift star que
l'equip del Brasil va actuar bastant
inferior que en el partit disputat a
VEstadi "Ferrari", de Génova. La
principal característica en contra es
basa en la miura de rapidesa, principalment, de la davantera. Leónidas i
Waldemar, dos jugadors dels quals el
nostre palie esperava una ratii
sera innegable classe, no-eaciódl
varen pas reeixir del tot, en aquest
aspecte. El primer, degut al san nerviosisme, iniciador d'un petit incident
que mes tard va esdevenir lamentable,
va tenir tan sois uns moments brillante, paró en conjunt no del tot
falaguers. Waldemar, Inés superior
que el seu company, no va fer gala
d'aquella facilitat en el tret i visió
de la jugada que haviem vist en ell.
Solament Martín, el mig-centre, va
estar en tot el p7n rtit encertat en extrem, tant per la regularitat cona per
la precisió en la jugada. També Canata. el mig esquerra, va satisfer-nos
plenameitt per ésser un clement que
anulla el joc amb gran facilitat. Luis
Luz, el defensa esquerra, és un jugador decidit i segur, ensems que
molt eficaç. De la davantera, Luisinho, fent gala d'una gran rapidesa,
és un dels millors elements i del; que
més varen agradar. Portesco, l'exterior esquerra, d'un carácter molt p rovocatiu, no va estar gaire encertat.
En resum, Fermio del Brasil, segons
própies maniiestacions del seu delegat, el nerviosisme de qu é va esta,
envoltat el partit, ele va perjudicar
de donar el seu normal rendiment.
Ara be: requip de Catalunya va
actuar tan perfectament que opinem
que encara que els brasilers llaguessin jugat amb més aplom, no per
aixii no haurien vençut. Perfectes
lotes les linies, amb un entusiasme
inesgotable, amb la rapidesa que els
elements jo y as imprimien a la davantara. possihlement no haurien vencut
Italia, a l'Estadi "Berta''. de Florencia. però sí que haurien posat en duhte la vàlua de més d'un dels equipe
participants. La satisfacció que ens
pot produir la virtória de Catalunya
no és del tot compensada per saber
que a hoces d'ara podem comptar
arnh uns elements , els llocs dels quals
eran una incógnita poder-los suplir,
i que ara hem vist que, si encara són
unes "esperances", dintre de poc poden ésser unes realitats. Raith, el jugador de carrera ascendent. rnarcat
per un dels millors jugadors del Brasil, va actuar satisfattóriament, enserns que Domènech, al seu lloc
d'exterior esquerra. Morera, que en
el llot d'interior i tenint a Raich al
seu costat donen una mobilitat a la
davantera extraordinària. també va
reeixir per les belles combinacions
que entre ells efectuaren. ESCOid,
autor d'un deis gols, molt espectacular per cert, tenint a Ventoldrà al
seu costat. formaren també una ala
molt perillosa. De la linia mitjana,
Soler i Martí, molt regulars, ensems
que la defensiva i també la porta.

L'ARBITRATGE
El senyor Comorera a ésser rencarregat de dirigir el partit. Per cert.
que de falles no en va tenir gaires,
pecó en canvi, amb la sera parsintórija, va donar lloc a que un neta inrident degeneres mes tard en una serie
de lamentables incidente. Amb una
mica més de decisió s'hauria pogut
trobar la manera que un matx de
caràcter amistós no semblés de campionat, com aquell que l'espiguer cut
va donar per rädio, del primer part:t
Espanya-Itàlia.

1944,
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aujestio: - .Nocbe tras nocbe", co
mata de cap a fora. Continua l'atac
Tercera cursa. Elisa. Cinquena catepanyol, "La Ultima novela" 1
català.
goría. Distancia, 5oo iardes. Set partiacusación".
mima.
judío errante" "Gtoek,
Catalunya marca per primera vegada cipants. Vencedor, el número 4, "Zo"usted sera mi mujer".
Al cap de 20 minuts, en ple do- raida", amb trenta-tres segons, 2-5. ColMundial. - Hola hermanita", en el.
11Y01. I "AmOr peligroso".
tnini català, un avanç de Domenech, locat, "Golondrina IV".
• Monumental.
- "El blaar negro", 1.,
amb un centre alt que Escolà remata
Quarta cursa. Llisa. Quarta catego['Matungos" 1 "El sabor de la gloth
ràpidament,
per
a
de cap, connecta
ría. Distancia, soo iardes. Sis partiden espanyol.
transformar-se en el primer punt pants. Vencedor, el número 3, "HúngaMirla. - "El dedo acusador" (ánicetna,
"Paris-Monteearlo" I "La Id,:
català.
ra", amb trenta-tres segons 2-3. Colloar no quiere 111155".
GRANDIOS VCIT
tat, "Rondefia".
- "Casando millonarios",
Catalunya, 1; Brasil, o,
de lee superproduccions
cuenta
dólares
una vida"; a MdS,
Cinquena cursa. Elisa. Quarta catego- PARK larda, "Talacanosva".
Entra el President de la Generalitat ria. Distancia, soo iardes. Sis particiPLACERES DE PARIS MARICEL
Paa.
rl
- "Todo lo condena' . 1 "1:a
TEATRE
NOVETATS
Obert
cada dla, tarda I nít
de frescos".
En aquest moment, l'honorable pants. Vencedor, el número 2, "GuitarGRANS ATRACCIONS
Componyla 101« I.LUIS CALVO
Path6 Petaca. - "Dime quien eres tt.
i PAX
President de la Generalitat, acompa- ra", amb 32 segons 2-5. Collocat, "Wa- El corre misterioso", en espons.01,
Entrada al pare: clnquanta céntima.
Tarda,
430.
/Maques
des
de
(loes
Una
croada
contra
la
guerra.
Fil' Iloopla".
nyat deis consellers de Finances i de terio",
Funicular I enti oda: una pesseta
pesseiesi NO FALTA N R IDE 1 ei gran
mada a Barcelona, amb el concilra
Padre.
- "El cepo", "Murallas de er,
Sisena cursa. Llisa. Tercera categoCultura, senyors Martí Esteva i Venexit d'aquesta comparo-la
de l'Aviad() espanyola
' Peregr11105".
tura Gassol, apareixen a la llotja pre- da. Distancia, 550 lardes. Set particiPubll Cinema, - Reportatges d'aclama
La
Princesa
del
Dólar
sidencial. El joc és interromput, per- pants. Vencedor, el número quatre, "PiPrincipal. - "Cala/andad ron suerte"
per Mayral. F lanas, Avellf, etc. NO,
"Honduras de Infierno'', en eSparlyra
que el palie interromp amb una ova- tillo". amb 34 segons, 3-5. Collocat,
a les 945, formulabie programa.
- " Churre con faldas'.
AERI DEL PORT Rambles.
fumigues des de 4 pessetes
ció indescriptible, fent voleiar els mo- "Gog".
presidente fantasma".
es
com
un
sol
en
'AERI
El
viatge
en
LA
PRINCESA
DEL
DOLAR
cadoes. Els jugadors també saluden
El dissabte vinent, amb motiu de la
Royal. - "Picaros amigos", "El be,
esplendlds
asid, admirant-se panorames
pela match'« artistas do la taran.
negro" I "Los nibelungos'.
arrenglerats el President de Catalu- revetlla de Sant Joan, inauguració de les
Debut de la sena rlsal maquietista
8aI6 'Meterla. - Pilota vinent, Unos
AMALIA ISAURA
curses nocturnas, han començat ja els
nya.
e I ipe Derb:ay".
única
en
el
san
genere
cómie
MIEL.
saiect cinema. - "Una noche en ei T„,
Un petit incident
entrenaments de llebres de totes les canalisSint Demä, tarda, el gran Satt
ro/so".
"El caminante" 1 "Prima%
LA PRINCESA DEL DOLAR I la faTardo, 4 . 3o, tut, 0'15. importan( pro- CREMA DE MOST
co otoflo".
En reprendre's el joc, el Brasil va tegories, a fi de fer una seleccin digna
mosa 1 erninent
grama: REVISTA, DIBUIXOS. Erannwl
Splendid Cinema. - "La hita del Acr.
arribar fins a la porta catalana. Tor- del programa que els organitzadors esen TODO LO CON1
Richard
Arien
ron,
AMALIA ISAURA
miento", -En defensa p ro p ia" 1 1,
RAIMDOR
DENA, ansb S'Irme eleLa g len. FA !Hm de
redeflot, en aclarir una jugada, és peren p oder oferir al públic de Cani,princesa se enamora".
NIt, un altre esrlevenlment: estrena
gran colmena! UN PAR DE FRESCOS. DI.
"cariciat" per Leónidas. Soler i aquest drom Park.
en aquest teatre de l'opereta del
vendres vInent Mimen I Cary Es la beguda natural refrescant mes Talla. - "Mater dolorosa", "Las «,
ORO.NfI
Suerfanitas".
[ristre !mires -V1la I Anee) de León
Grant en EL AGU1LA 1 EL HALCON, anib
jugador intenten agredir-se. Ha estat
esplèndida del suc sial raim
Triomf. - "El judlo herrante", "Grkk,
Carole Lombard 1 fa« Oakm, Ill,iulildiio
LA EMBAJADA EN PELIGRO
rinici dels incidents posteriors, que
t -Usted serä ml mujer".
ande 1mmillorable repartiment, 1 claColbert en EL PRESIDENTE FANTASMA.
culminaran amb la presencia dels
Trlanon.-"Hotel
de estudiantes". "Ava
man: el gran divo barlton Pan Ilerein rumbo",en espanyof, I "Madtaii
loas. FI d• fasta per
guàrdies d'assalt, per a apaivagar els
Sqllare".
AMALIA
18AURA
änirns dels jugadors.
Uroulnaona. - "1W/t'Y de ml corazón'
amb les Seves formidables erearfons
Regates Trofeu Perelada
- ilusa de rilediallOche".
CINE RAMBLAS i
(.0i/sigues
El joc és interessant
Despatx a comprador!'
Voloa. - "Un reunirme ranel". "Mara
Rambla del Matra, att Telf
Diumenge al mati, amb un lleuger
no seas celosa", a mes. a la tarda, /1,j
Continua la modalitat del joc, xaloc, continuaren en el mateix trajecte
COMICA I DIBUIXOS
fell e /dad no es el dinero".
essent d'una gran rapidesa. El mí- de tres milles, en tres voltes a un tríanXile. - "El gato negro", - La Tirad% Ir:.
TEATRES
CHOFERen CON
FALDAS
versilaria".
blit prodiga els seus aplaudiments
davant del Club, les proves niel Troespanyol
per les belles jugades que es descn- ten Perelada, per yachts de la serie de
Barcelona. - "Como til, ninguna".
TEATRE COMIC El Presidente Fantasma C.jrnic.
- Tarda: -Al pueblo, Al pueblo":
volupen al carnp. Especialment la da. 12 focas, monotips.
MUSIC-HALLS
hd: -Las chicas del ring".
EL
MES
FRESC
DE
BARCELONA
''AveS
per
Claudette
Coltert.
vantera catalana reix d'una manera
"L aprIncesa Apolo. - Varletats 1 Mercarles Fin.
1. "Sirius", de Jaume Antat, en
Noratal,. - Tarda 1
sin
rumbo".
per
Hasta.
Fugazot
Eaplandld Jardl
Sense novetat en el marca- h i 31 s.
de) «lar".
BA-Ta-Clan. - Varletats, Bella Mar125
Demare. SessliS echt Insta
Cl.. de rwriates del Romea, de Madrid
Ponorama. - Tarda: "El gran galeoto";
dor, s'arriba al descans.
la 1 Emilla DornIngo.
2. "Rap", de Maituel ,Joanola, en Av111. dimarts. farda, a les Si).B utatul . estrena de "Divinas VI/abras".
Po
Pompeya.
- Variarais
Mercedes ob.
"Las mujeres
Principal. - Tarda I
EL SEGON TEMPS
I h. 2 m. i 22 S.
ques a 1 pta.; general, 5 60 pies.,
reZ.
del
Zodiaro".
PUEBLOI
h.
¡AL
PUEBLO!.
¡AL
en
1
"Roger",
d'Agustí
Fatjó,
3.
ararletats
1
Burlakoff
Tarda
1
nit:
"La
marqueRomea.
rape.
Nit,
a
les
Lama Finillos, Alarly I
El segon punt de Catalunya
3 ni. i 41 s.
1015: SOr0116S exit
Starnho% - Warietats 1 Faquita Dcm
CINAES
SALONS
de
F.
Virgili,
amb
H.
V.
"Petit'',
4.
guer,
Al cap de 4 minuts. una passada de
LAS CHICAS DEL RING CAPITOL: 4 larda 1 10 nlf, "Mujeres olCINEMES
Raich a Morera, rematada per aquest llugo, en 1 h. 7 in. i 48 segons.
vulana - I - 50mbras tragleas", Llonel
per
A la segona regata, primera de la
en plena 'velocitat, es transforma vicDIVERSOS
AlwIll I Fay Wray. - CATALUNYA: 4 lar- Actualltats. - Reportatges d'actuaillat.
- "Aguan rivales", "riente
toriosament, d'un tret alt i a rangle, série final, feta a continuatiO, sorti da- L. PINILLOS ALADY da I 10 Mi. -Forast e ros en Honduras", Arn¿irica.
vive" 1 "La Isla de las almas perdi- laison Doma. - °muestraextenúe
George Sidney, 1 "El pa c ifista", I.ee
vant
l'Amat,
seguit
de
Fatj6,
i
tercer
de
Catalunya.
el
segon
punt
amb
das".
alaurt, Lepe, Sara. Hernandez. l'acorna Traes' 1 Gbarta Fluart. - MITRE PALACE:
The 1-13hht DIEZ
Joanola, i sense canviar de posició ar- de
Morales t Asenst. Tollet tes del modis- Continua 4 larda, "Dime quien eres IU". Arenes. - "Larrionn el afortunado", "El Saló Dore (Granja Royal). - 'T e s 1 s.r.
Catalunya, 2; Brasil, o.
valle de la sorpresa". -Tan. el poribaren al final. Es classiiicaren com ta López. Demo, tarda, a prime, populars: -El cofre misterioso", en espanyol,
Mia de leal res.
.
'
1
-La
justicia
del
fuego".
-Impida-, clara lIriw. - EXCELSIOR: 4
tro salvaje
¡AL PUEBLO!, ¡AL PUEBLO!
Els brasilers canvien la seva formació segueix:
Triana. - 1 pus cata flamenc Crian ay
eida
tarda i n11, "Manolesro" oinieament AvIngUda. - 'T.01611 trairionado", "MaPepe Hurtado.
a. Antat, en 44 m. j In s.
dres del mundo". a mes, a la larda: Casa Labre. - Arad t cada ulla, T5o au
tarda). -Murallas de oro" 1 "'Inopia",
Waldemar pa ma al lloc de davanLAS CHICAS DEI. RING
-Luces
del
Bósforo".
30
nit,
4
tarda
I
9
.
Clara
Iucsv.
M1RIA:
s.
sant.
2. Fatjó, en 46 in. i 5
ter centre. Hi ha uns canvis de llot
Es despatxa als centres de localltats
-El dedo acusador" lünframent tarda). Barcelona.-"Cuplcio de unnorme". "Fat- Hotel Alta. - Mol 1 Cada dha. l'oe
a l'ala dreta, de resultat positiu. El
3. Joanola, en 46 tu. i 32 s.
"Paris•alontecario". "La senora no quiesant.
sa acusación- I "Un profesor ideal".
A la segona prova final, feta a la
re hijos" 1 Noftelarl. - GRAN TEATRO Bosc. - "Calamidad con sueret" I -Honjoc tendeix a anivellar-se per uns
Continua 345 tarda, "Paris'
COMTAL:
duras de Infireno".
mornents, peró tnéS tard el Brasil do- tarda, canviant de bote, sortiren Fatjó,
quiere
Si"La
sehora
im
alornecarin",
Boheme. - "El agua en e/ suelo". co
PRINCIPAL PALACE JOS"
Joanola i Arnat, per aquest ordre, però
mina lleugerament.
1 "El sabor de la gloria". e/1 ,opaespanyol. "Matar dolorosa . ' 1 "Dama,
VIES URINARIES
nyol, 1 Documental. - MONUMENTAL:
a la primera cenyida Amat apta el
PALAU DE L'ESPECTACLE
de la prensa".
El Brasil marca l'únic gol
45
larda,
"El
/alisar
negro'',
Continua
3
.
Bohemia. - -El cepo", "unratias de oro"
Company/a de re y latoa da
cap, i arribà amb avantatge.
Detectes !en/
-Los nibelungns", "El sabor de la gla Malalties secretes
i -Peregrinos".
lo
s.;
Joanola,
en espanyol. Ciännea. ROYAL: Con- Broadway. - "Hola bomtero", "Radio
Al cap de 3n minuts. Waldemar tira
Temps: Amat, .y ni. i
POLICLINICA FARRE PIJOAN
MARGARITA CARBAJAL ria",
tinua 3'45 tarda. "Pícaros ainUMS", "El
patrulla" 1 "El zarrwitsch".
un córner. que LeOnidas remata de 46 tu. i5 s., i Fatjú, 46 ni. i 3 2 s.
11, 1.0
Rambla
de
Canaletes,
Aval, liman s, tarda, a les 5. Butaques a húsar negro". "Los nibelungos" 1 NotiCatalunya. - "Forasteros en honduras"
cap. La bala topa amb el pal, pecó
En la (farrera prova sortiren per 150 pessetes la celebrada revista riel ciar% - BOHEMIA I PEDR6: Continua 345
Ef pacifista-.
n
tarda, "El cepo". -Murallas de oro" i Capitel. - "Mujeres olvidadas" 1 "Somfinalment Carvalho Leite remata vic- aquest ordre: Joanola, Falto i Amat.
mestre
-Peregrinos"
CON EL PELO SUELTO
Viraren junts a la primera boia, i a la
bras tragleas".
toriosament.
per Margarita Carbajal i iota la rompaColiseum. - "Un marido en apuros"
a
avartear-se
Amat,
comença
cenyida
usis. NO, a les 1015
Pecadores sin ramera".
Catalunya, 2; Brasil, I,
merare els nitres dos Iluiten de ferm
Comedia. - "Redimida". "O este o el
./ PrInlarera ell otoño".
//Aro"
LAS MUJERES
El partit i el seu final
per al segun lloc.
Comtal. - "Paris-montecarlo", "La se'
La classificació és: Amat, 44 !TI. 1
aura no quiere hijos" 1 "El sabor de
DEL
ZODIACO
A partir d'aquest mornent, els juCINEMA
ESPLAI
la gloria". en espanyol.
Per la supervedette
gadors catalans fan esforços per mi- 35 s.; Joanola, 4 5 no. i / s., i Fatjó,
COIMA& entre •untan« 1 Aria«
Diorama. - "A toda hélice", "El tenienrar de minorar el resultat, però a 4S un. i 4 s.
te del amor" 1 -Vida azarosa".
PARAMOUNT GRAFIC, LA GRAN
MARGARITA
CARBAJAL
total
de
la
JORNADA DE FIGARO, per Lada
Finalment. la classificació
pesar de l'entusiasme i encert que poEaplat. - "La gran jornada de Flgar0".
Demä. dime/mes, tarda. a l e ; 5 . IllatInee
(dona
"Tres eaballeros de frac" I "Sabado de
sen en la finita, el marcador es imanté regata fou la segiient::
,etes, copee.
s
0
pe
especial.
butoques
a
1'5
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aplaudiments acomiaden els jugadors dida.
emnóm'l
l Clínica Guerau d'Arenan° IMPe'TE"k.
Dlatirmla050"mnis
- Electroteräpia
fins que es retiren pel pas subterrani,
La princesa se enamora
Rbla. del Centre, 16 lnavant correr Un1,11. 1:Y11 al/ l a O a 9. FridiUS: d'i 1 a
els aplaudiments s'inicien novament
per Manteen O'SullIvan 1 Charles Farrell
en aparCixer Martí, capità de LataTEATRE POLIORAMA
lunya, a la llotja presidencial. El Pre_
AL CLUB BASCONIA
Companyia XIRGU • BORRAS
sident de Catalunya fa Iliurament
Els partits jugats diumeng e al maAsan. 1 di. a le; 515, poputir. EL
la formosa copa de la "Casa Brasil- ti, a la cansa del Novetats, donaren GRAN
GALEOTO. :XII, a les /015. senBracaté - , cedida a requip vencedor. els següents resultats:
sacional estrena: DIVINAS PALABRAS,
mes raracterlst lea de l'estil atrevi•
El capita de Catalunya, en breas
Sunver?Icart venteren per 40 a 37 l'obra
doment arttstic de Poumni del Valie In
rnots, regracia al President de la Ge- Capella-Juand6.
';5n. Dernä, larda. Mil cera d'EL GRAN GAneralitat el trofeu que els lliurava. en
El segon partit, que pertanyia al LEOTO. :sil, DIVINAS PALABRAS.
nom propi i dels seus companys.
Concurs Social, va ésser guanyat per
Josep ONCINS Erdora-Villacampa per 46 a 31 punts.
jugant contra Feliu-Serraclara.
En lluita a pala, s'enfrontar en CaTEATRE BARCELONA
aga i Carteres-Her nán Front6 Principal Palace ragorri-Larrin
der. i degut al hon jot ernprat per ; Companyla de comedia CARMEN DIAZ
aquests darrers els valgué el brillara
Avui. dinlarls. Tarda, -i'l 5
AVUI. dimarts, tarda, a un quart
triomf de 2o a 40.
sis, 1 Tul. a un quart t'Enlaza: el malee •
Finalment, Riera i Torrente I s u
5511 (In QffintPrO I (311111en
OLASO - URIA e
en un partit de poc interés,-cumbiren
per 36 a 40, davant Bilbao i Riquer.
COMO TU,
contra

EL PARTIT
Els preliminars
Molt abans de llora anunciarla el
camp ja presentava un brillant aspede. En aquest moment un equip
amateur del Barcelona era batut per
l'equip del Vendrell per cinc gols a
un. En finir el partit, una gran ovació va saludar la presència de ruinnent músic català Pan Casals. que
es retirava després de saludar els capitans respectius, voltat de l'equip de
la seva ciutat nativa.
Apareixen els protagonistas
Surten primer els jugador; brasilers. Saluden el públic arrenglerats al
centre del camp. El públic els prodiga els aplaucliznents. Apareixen niés
tard els jugadors catalans, que tarnhe
són ovacionats. Entre els dos capitans es canvien uns rams de flors.
L'arbitre omite es al centre del tan*,
junt amb el batlle de la tintas. (artes
Pi i Sunyer, que posa en moviment
la bala.
El joc és iniciat
Corre s pon sortir el Brasil. L'ala
dreta s'interna, per() el joc ben aviat
és al centre del terreny. Rasch porta
a cap un avanç perillós. Nogués interné en desviar a córner un tret de
Martin. LeOnidas efectua després una
de les seves creacions.
Catalunya domina
Passats els primers moments, requip català porta la iniciativa de l'atac.
Hi ha un batibull ¿'importancia a la
porta contraria, que Lennidas aclareix. Ventoldra executa diversos eónnerS.

Dimartg, 19 'de Juny

LA PUBLIOITAT.

El joc esdevé brillant

Entre abres comhinacions, é4 digne
d'esmentar un gran avanç portat per
Ventolcírä, que passa a Raich, ¡ aquest
a Domenech qui retorna, i que el
mateix Raich, amb grata rapidesa, re-

FEMINA

Te atril:

DiveriAs

e 1 a

Programes d'avui

VIES URINARIES

Pilota Basca

AREITIO II

-

MENDIZABAL

falt, • lea 1015:

RECALDE II

-

GOMEZ

contra

ISIDORO II

-

CAZALIS II

FRONTÓ NOVETATS
AVUI,

DIMARTS

Tarda, ales 4:
NARRU II - NARRU 1
‚ostra
CHIQUITO BILBAO - CAMPOS

NINGUNA

AL CLUB MANISTA
Quatrc partits van jugar-se al

i donaren
Fronti, del carrer
els resultats següents:
Montón
perderen
per /5 a
Piris i
30 davant Andreu i i. Pérez.
Huguet i Gibernau guanyaren Lafuente-Marin per 30 a 23.
Pel mateix resultat que l'anterior,
el tercer partit va ésser favorable al
tercet Lafuente, Vidal i Alonso, contra la parella Piris-Muntaner.
El resultat de 30 a 23 semblava la
consigna de la matinal. i així lambe
trionifaren Isidoro-León dels seus
contrincants Q uites i Bernaben•

Nit. a lee 10111:
ARAQUISTAIM - URZAY

e es

. larda MAR1QUILLA
TERREMOTO. Ni!,
COMO TU NINGUNA
.
Interessant per al públic: En aques1
local trine/Orla. dUrald l'especlaele,
la nova Inslallari0 de canri d'aire,
amb la qual s'aconsegunix una
agradable temPeral'Ira

Demä, dIm rr

Cilemes
COLISCUM
'I su da. a les 4, i nit, a les 10: I
REVISTA, PECADORES SIN eARE, TA, per Carota Lonibard, 1 UN MARIDO EN APUROS, per Charlie (lugates I Mar)' Boland

contra
AMOREB1ETA 11 - JAUREGUI
Detalla per «Mella

Un alitnent que nodreix,..
Essent un aliment eompost amb els elements nutritius natural;
de vegetals, associats en forma hartnónica, i, a mes tönie, degut
a la teobromina, el PHOSCAO treu el seu poder nutritiu de
primer ordre del; hidrals du (m'Ion, albúmines i matèries albu-

CURSES DE LLEBRERS
AL CANODROM PARK ES DESCABDELLA L'ANUNCIAT PROGRAMA AMB GRAN ANIMACIO
Als terrenys del "Sol de Baix" se celebra diumenge a la tarda l'anunciat
programa de curses, que, com és ja habitual en el Canódrom Park, constituí
un gran èxit, no solament esportiu,
també de públic.
El dit programa estaca constituít per
sis curses llises, substituint la cursa de
tanques, que correntment se celebra, per
una de Ilisa, paró a mes distancia.
Heus ad el seu descabdellament::
Primera cursa, llisa, cinquena categoria. Distancia, soo ¡ardes. Sis participants. Vencedor, el número sis, "Morito", amh trenta-cinc segons 2-5. Collocat, "Dócil".
Segona cursa. Llisa. Cinquena categoria. Distancia, 500 lardes. Set partidpants. Vencedor, el número t, "Lista
V", amb trenta-cinc segons. Collocat,
"Junker".

ideggete+tin237"26.9i:171

larda, de 4 a 8, I n'A a les 10:
al! de Canilla /lorn en l'Interessant film

MORAL Y AMOR
Amb Oskar Homolka

1

ufey innon a

VESTITS DE BANY

D U X 41:(ÁTIT
DE VENDA A LES BONES CAMISERIES

10,

per Loretta Young I Ricardo Cortez
I
1

ama

CENTRIC HOTEL
Gran confort medien- Pe 5eI6 «moles
Habltaclons
Pm da 1250 .... loe.
des de S «saetee. - Ceben. • 5 e«.
Tel6fon 17441
Rambla dele Estudie, 5
BARCELONA

les

Rosa de medianoche

ESTABUMENTS DE GENERES DE PUNT

11.1n01.1»

Tarda, a les 4, I all. a

;

Peggy de mi corazón

per Marion Davies I Onslow Stevens
/ Producelons Metro Goldwyn Mayer
Preus d'es/lu:
Tarda, preis Ante, 2 pessetes. Ntt,
2 I 3 pessetes
IIMMMIMIlale•n•••••nnn••n•••n•••n•n••••n•••M

PUBLI CINEMA
Doeuenontale
•
A/Humilla« mundial@
11•••16 iseittlnese
•
•
Sto
Vota« UNA PUERTA

Vlatiee

minoides que conté. L'esmentada composicid fa que el PHOSCAO
sigui un aliment que per ell tot sol basti amb amplitud per a
les necessitats fisiolngiques de l'organisme. Té un sabor molt
agradable i no causa mai fastig, a pesar d'un lis prolongat.
El seu regim és aconsellat igual als sans que als rnalalts, als
convalescents, als anemies. als aneians, a les dones embarassades i a les mares joves

PHOS
EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÖS DELS RECONSTITUENTS
Dioósit: FORTUNY. S. A.. Hospital.

32 -

BARCELONA
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