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BARCELONA

POLITICS I POBLE

E. GOIG DE
Es curias d'observar Tobstinació
que cena gens qtse gairebé ja no gosa
a dir-se catalanista posa a ennuvolar
el barceloni amb averanvs més o
menys catastrafics. El blau del nostre cel, pera., és a prova de tots els
vapore del despit i dels fums mes
ofuecadors. L'espectacle que el passat diurnenge oferia Barcelona als ob-

servadors imparcials és inoblidable.

En tot el dia l'animació en les festes
que se celebraven no minvà ni un
moment. Al mati a la volta a Montjuic, a la tarda a la clausura de la Eire. de Mostres i al camp de Les Corte,
la gernació alegre i satisfeta donava
e: to de la normalitat mes refiada. La
grandiosa ovada que els milers d'espectadors tributaren a l'honorable
President de la Generalitat al cama
de Les Corte, demostrava que el poble, enmig de la seva alegria. esta
atent i vetlla per la seva dignitat.
La Catalunya autonomista ha jet el
que havia de fer i ha dit el que havia
ele dir; seria absurd que volgués arrufar les celles inútilment, ni anés amb
el cap entre les espatlles escarnpant
mitades recelases a tort i a dret. Estem segurs que si les circumstäncies
ho exigiera es faria tot allò que la
dignitat ccalectiva exigeix, sense provocacions ni engallaments histerias:
n'hi ha prou ama el convenciment que
la raó esta de la nostra banda per a
concentrar en un moment donar rota
Tenergia de l'esperit catalanista; mentrestant, pera, no cal pas renunciar a
:a joia d'aquests dies esplèndids que
semblen fets a posta per a les expansione populars. ¡Qui tindria cor per a
interrompre la pau que enriala ele
nostres carrete, per a fer inclement la
serenar que davalla generosa d'aquest
blau transparent que fa de sostre a

Una important
CATALUNYA reunió a la

tiva i els recele que puguin allotjar-se
en alguna esperits statIst.. Voldriem
encornanar-los la nostra fe i el nostre
patriotisme; pera per aixa cal que ens
deixin usufructuar alba que es nostre i ene ha esta: reconegut solemnement. En aquestes condicions podem ésser exemplars; cense abra% ben
a desgrat nostre, serem un coreó, i
el més sensible de tot és que aquesta trista missió l'haurien preparada
uns catalans ccnstituits en partir politic que fins ara havia proclamat que
no tenia altre objectiu sinó reconquistar la llibertat que ara sens jugarien
a cara o creu per una estúpida vanitat de solterona desnonada.
P. S. — La Vea esta com meravellada que l'altre dia haguéssim sabut interpretar amb tota fidelitat el pensament
del senyor Abadal sobre el conflicte promogut entorn de la llei de Conreus, i
es permet el petit truc de voler ter entendre que les paraules que posàvem
en llavis del senyor Abadal expressen
el nostre propi pensament. Prou sabiem
que haviem posat el dit a la llaga percaté, no solament coneLvern la manera
de pensar del senyor Abadal, sinó la
lleiaitat amb qué sol sacrificar-se per
al servei dele seas amics.
•'
fa ir, aa l'ea a csc:.7.ara a voler demostrar que la seca discortada actitud política en aquest problema ha estat la mateixa que nosaltres
hem imaginar en el senyor Abadal. Ele
tete eón massa recents i cridaners i els
textos que retreu deis seus home, !mesa flonjos. Si en la sessió del Parlament Catalä de l'altre dimarts algú !taguas pronunciar en nom de la Lliga
el discurs que nosaltres varo atribuir al
senyor Abadal, tot laspecte del problema d'ara s'hauria capgirat a Catalunya.
Perquè l'impartata del euposat chame es la protesta que no portal deixar
de fer cap cataiä contra una sentencia
abusiva que, amb una veritable subversia del nostre ordre jurichc, aprufita el
pretext de judicat una Ilei concreta per
atrevir-se a negar a Catalunya la Iiibertat que t:5 de legislar. I tan important com això era ajuntar la premia ven
a la de tots eis catalans que estaven i
estan, sense reserves i amb la máxima
energia, al costat del Parlament i del
Govern de Catalunya, contra aquel l abús
que la Llaga disculpa. Només ha man-

Catalunya?
I aquesta és la diferencia profunda
que distingeix els litigants d'aquest
plet absurd provocar per uns catalans
ofuscare i per la desaprensió d'uns
guante llames erigits en tribunal irresponsable, que ha abusat arbitrariament de la confiança que el país li
atorgava. Allä. són unes guantes dotzenes de politice malhumorare els que
menen la partida; tot es juga a l'ombra de despatxos i passadissos; tot
sen va en diälegs i entrevistes furtives; aqul tot e s a la Ilum del sol i
tu , el poble participa i comparteix
moci6 que els esdeveniments creen. cat aixa perque el discurs que no ha
Allá ele politice s'atraieguen, consul- p ogu t fer el senyor Abadal s'hagi fet
ten i botzlnen; aquí la gent es pasee- corn diu La Vera I abra que per a
ja, rot i treballa, confiada i satisfe- aquest diari és tan Peca casa no s'ad o
de la Lliga que per als-nelshom
ta. Segurament que per allä baix hi
ha gent que ens enveja. I és llästima altres ho Es tot.
que no sàpiguen sentir-se amb l'eufbra que ens fa tan refiats de nosaltres
mataos, perque totes les qüestions
quan els Oponente són gent trempada
i oberta, s'aplanen automàticament.
Pera per arribar a aquest venturós
estat caldria que allà, com aquí, fos el
poble de deba que intervinguis en ei
plet. El mal és que només eón determinare politice ele que porten el joc,
Ahir a la nit la policia fectua dii en aquestes condicions la partida és
desigual i perduda per endavant per versos escorcolls als domicilie de sigells. perque contra la nostra confian- nificare elements de dreta, residente
ça i el nostre intim entusiasme no po- als voltants de Barcelona.
Segons hem pogut saber, aquests
dran mai res les combinacions tenebroses de maja dotzena de dispep- escorcolls han donat corn a resultat
l'ocupació de gran nombre d'armes,
tics o enderiats.
El nostre goig seria que tots ele ro- curtes i llargues, i municions.
bles hispänics sentissin aquesta fe que
A darrera hora manca encara saber
eentian en els nostres destine. Els que no solament els noms de les persones
voldrien emmetzinar les qüestions a els domicilis de les guate han estat
profit dele seas interessos particulars, escorcollats, sinó tumbé dades sobre
miren d'interposar una cortina di ran- la importancia que puguin tenir les
cantes entre la nostra joia comunica- incautacions efectuades.

Generalitat
Hi assistiren republicano
espanyols i el diputat baso
senyor Monzón

A MADRID S'HAN TORNAT MOLT PRUDENTS

AMICS
S'ha desistit de la celebració de la 1 ENEMICS

"sesio'n patriótica" a
t

Madrid, 19. — Aquest =ti han arri- sala un acte de republicans que es quedaria una proporció mar mis grosbat a Madrid, en avió, procedents de veuen governats per moran mies ì mo- sa que l'obtinguda en les darreres eleccions al nostre favor, Pera repeteiao
Barcelona, l'ex-ministre Nicolau d'01- narquitzants.
—No n'hi ha dubte — ha replicat el que abans hi hauria un riu de sang.
wer i els senyors Sbert Massip.
,
'a,
I
n
de
:
"
et
lt
Manta.
El
Denles, el Poder moderador quedaria en
Els senyors Sbert i Nicolau vénen a senyor
mal lloc.
continuar, segons s'ha dit, les gestione República!" amb que s'acomiaaa
Cti periodista ha interrogat el seper tal de trobar una fórmula de con- quena n'és una prova, perquè avta
ferm
bamis
símbol
i
nyor Candi Casanueva per tal de coRepública
és
el
cardia en la qüestió del plet catalä.
néixer l'actitud de la seta rninoria eti
la unitat d'Es;air
El President de la República ha rebut h:3'1
Miguel alaura, assabentat que es lassumpte catalä.
anuest mati en audiencia el senyor NiHa manifestar el segiient:
rolan ifOlwer, el qual ha parlat amb el contentaren les seves declaracions feCap cle l'Estat d'assumptes relacionats tes als passadissos de la Carnbra so—Sera presentada una proposicia
Ahir va continuar a la Generalitat ta amb la Comissió Mixta de Traspas- bre el plet catalä, ha maniictat que perquè es concedeixi al Gotera un
mateixa animació dels dies precedente. sos.
entre
les
seno hi havia contradicció
ansple vot de confiança per resoldre
El senyor Cornpanys va rebre a la Reves paraules i et discurs que pronun- la qüestió. La nostra actitud no °beta(
sidencia i al seu despatx oficial, gran
L'APRENENT DE BRUIXOT
cia a Zamora, puix que les referèn- a res contra Catalunya, va contra els
nombre de visites, entre elles la dels
cies que en publica la premsa, en la bornes que resta:en a Catalunya en
FA DECLARAC1ONS
diputare senyors Tomás i Piera, Traseta majoria són inexactes.
apreste =mente i que no pasean
Parlanl amb ets periodistes, ha dit
bal. Mestres. Galés, Canturri. etc.
d'una rutinaria insigniiicant dintre de
c
el
sobre
onflicte català que en GUERRA DEL RIO DIU QUE la regió autónoma. Per aixa mateix
També van conferenciar amb el President, els Consellers. ara els quals el realitat l'Esquerra ha anat massa
no pot fer-se responsable Catalunya
LERROUX NO ANIRA
senyor Companys va celebrar diversos lluny.
de les faltes corrieses per un grua de
MADRID...
A
Per aixa ara elle voten sortir d'acamas d'impressions.
catalans.
Al migdia van ésser a la Presidencia questa situada violenta. Jo estero que es
En arribar el senyor Guerra del
La posició de la CEDA és clara.
una Comissió d'Associacions Textile i el trabara una saluda bona, auedant aixi Río a la Cambra ha- desmentir que L'Estatut és un contracte entre ambPresident i Secretari del Foment del salvats el prestigi del Poder central i el ell hagués anal a aionternayor amb dues parts, i quan una d'aquestes
deeórum del Creyera autònom de Ca- alguna gcstió de Gorern prop del s'aparta de les bases estipulades, l'alTreball Nacional.
El senyor Companys va rehre la talunya.
senyor Lerroux. Jo vaig anar—ha tra no esta obligada tampoc a comvisita del senyor Santiago. cap danta:afegit—a descansar dos o tres dies. plir-les. Les Corts entendran en aquest
LES
MANIFESTACIONS
DE
In:trió de la Direcció General de SeguPer ara el senyor Lerroux no vindrä plet: perque aixi com la Lliga i la
a Madrid, encara que si el Govern el CEDA van presentar diles propotaretat Madrid, el oual ahir mateix va
MAURA RESULTEN
cridés tornaria irnmediatarnent, per- dono dernanant al Govern que lliures
celebrar diver g es diligencies, entre elles
AMBIGUES
que és un perfecte ministerial. Par- el recurs davant el Tribunal de Gauna conferencia amb el senyor Dencas.
Els periodistes han preguntat al se- lant del plet catalä ha dit el ministre ranties Constitucionals, ara les Corte
A la tarda va celebrar-se a la Residencia una impartant reunió, a la qua l nyor Miguel alaura la seva opinió so- que l'ambient es va asserenant. La han d'afavorir amb la seva confiança
impressió és que sala arribat a un el Govern. Parlaran els capo de grup
assistiren diversos elements d'esquerra bre el plet de Catalunya, i ha dit:
—Jo non/es sé que des del dimarts sedant, escurçant-se la distäncia que per tal de fixar la seta posició, pera
de la Peninsula, i el diputat basa sepassat es pot dir que la jurisdiccia de separa el Govern central del Gavera no hi 1:aura debat politic. A l'acusa
nyor Monzón.
A la sonata ele reunas es van negar l'Estat espanyol acaba a l'Ebre. Aquest auhanorn. Aquest escurçament de dis- bre hi hauni crisi per formar un Goa ter manifestacions. lanicament el se- fet monstruós ha deixat indiferente el tancies podría iniciar una familia ju- vern de base majoritària, presidit pel
nyor Companys va dir als periodistes Govern i les dretes. Quan un fet aixi ridica bona per a tate, servint aixi la senyor Lerroux o pel senyor Melquiades Alvarez.
que el motiu que no llagues acudir al sorgeix rúnica solució és que el Go- Constitució i l'Estatut català.
El periodista li ha preguntar per
Parlament havia estat la reunió cemen- vern prevaleixi o sen vagi. El que no
que no per Gil Robles, i ha cantesPERO LERROUX JA ES
pot pasear és que romangui indiferent.
tada.
que ell desitjaria que Gil Robles
tat
—Com esta la situacia amb Madrid?— Una vegada declarada la rebellia contra
A MADRID
no governes encara en un any.
el Poder central, el de menee importanli pregunta un periodista.
A pesar de les maniiestations que
—No hi ha variació — respongui el cia éi l'origen del plet. L'indispensable
DECLARACIONS DEL SENYOR
President — ; ni tinc. per ara. noticies és que no desaparegui la sobirania de ha jet el ministre d'Obres Públiques
que el senyor Lerroux tingués
negant
SBERT
noves. larticament puc dir-vne — aca- l'Estat.
—Això, en realitat a- ha dit un pe- el propòsit de tornar immediatament
ba — que la Generalitat manté la leva
Aquesta tarda han conversat al Cenposició del primer dia.
riodista —, no is un plet separatista, a Madrid, sinó, al contrari, que con- ares els senyors alacip, Sbert i Matetinuarla a Montemayor si el Govern ra. En acabar la reunió
ens hem enpresencia, el can

"La Beneralitat muté
la posició del primer
dia"-diu el Pres dent

Jornades venecianes

nicions en domicilis
de gent de dreta
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Tómbola benéfica
d'Acció Catalana Republicana
Consell de Cent, 349 i 351, baixos
(Tocara al P. de

Graef a)

Multitud de valuosos objectes
Oberta de !es 9 dal mati a les 9 del vespre
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les Corts

La Comissió Mix a de traspassos revén la seva actiitat

Es traben armes i mu-
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cució.

CANSADA DE TOCAR DE PEUS
A TERRA, LA CEDA NO PENSA
GOVERNAR, NI GOSA ANAR
A UNES ELECCIONS
En un dels passadissos de la Cambra
dialogacen el diputat de la CEDA 5Cnyor Villalonga i altres diputats sobre
el problema de Catalunya.
Deia que el que ha j et l'Esquerra és
setuillament una maniobra política que
no es pot ni s'ha de tolerar.
—Doncs enderrocateu el Govern—deia
Hitler entra al Gran Hotel, on :l'estiaje
un diputa republicä—i aleshores aria, el
Poder a les vostres mans realitzeu el
vosee programa, pera amb la responsa&afee I hipopòtams al
bilitat del Poder, i no com ara, que
inspiren el Gotera i no compartiu la :en
Parc Zoològic
responsabilitat.
EI senyor Villalonga ha contestas que
La Junta de Cieticies Naturals de Caaixò no podien ter -ho els de la CEDA.
talunya ha adquirit per al Jardí Zoolò—Dones caldrà altar a unes eleccioas
gic de Barcelona un important lot d ' e —ha dit un altre diputat.
xemplars d'excepcional importancia. En
—Aixa
tampoc—ha replicat el senyár
primer 'loa, una parella de girafes proVillalonga—, parqué anar a unes cleccedente de la regió del Ilac Tschad, al
cions ara significaria tant com abrir un
Nord de l'Af rica Tropical. Tumbé ha
periode revolucionara amb rius de sang.
adquirit una parella d'hipoparatne vinguts del Sudan Egipci. Per a BarceloWashington, 19. — La sessió que Es clar que jo tinc previst el resultat
na, aquests rars animals constitueixen ha tingut lloc al Congrés será cone- d'aquesta consulta al Col electcral:
una veritable novetat, i cal afegir tam- guda en la histócia pels fabulosos
be que actualment a Europa eón comp. crèdits que salan concedit. Aquests
late efa. jardins zoolagics que poden va- crèdits pugen un total de 6.80o minar-se de posseir-los. Les condicions lions de dòlars, xifra cense parió que
immillorables del clima barceloní fan no ha pogut manejar ni concedir cap
presumir que a no trigar gaire el nom- assemblea legislativa del món.
bre d'aquests hostes tan singulars serien augmentats arnb algun menut. La
casa suhministradora ha telegrafiat a la
Junta de Ciències Naturals de Catalunya la partida de les girafes i els hipopatarns del port d'Hamburg, via Barcelona. Oportunarnent el nostre palia vera en els diaris la devela informació
de les incidincies de la travessia i de
l'arribada d'aquests animals.

dòlars!

—Sha dit—hem indicat—que la Comissió Mixta suspenia les seves actuacions.
—No sé quin fonament pot tene
aquesta noticia, per h si que, avui per
avui, no In ha res d'aixa, Deixar de
reunir-se la Comissió Mixta i deixar
d'actuar en l'execució de l'Estatut seria un greuge a Catalunya que no crea
que es trobi en Tanins de ningú de
perpetrar. A mes, aquesta mesura seria una invitació a que Catalunya accelerés els traspassos, per procedímente expeditius. ¿Es que sembla molla rapidesa que en un prell d'anys
tinguem encara per traspassar tants
serveis. Se nban traspassat molts, en
efecte, pera topeni en la rnarxa amb
dificultats administratives, trates burocràtiques, etc. En fi, tota una serie
de conilictes, de petits obstacles que
pertorben el desenrotllament de lautonomia acuse benefici per a nalga.
—¿Es cert que els senyors Marjal
i Nicolau d'Olwer han visitas el President de la República en diferems
ocasions? ¡Quin abast poden tenir
aquestes entrevistes?
—No • hi ha per que estranyar-se que
els politice • 1 diputare catalans
e' Presulent de la Repabl i ca, per al
qual tenim .tots la mes alta consideracta. Aquestes visites es produeixen en
tat temps, i no seas pot donar cap
abast politic. Conté a tots no harrejar
per res el President de la República en
la passió política.

Es ferm el propòsit
de tancar les Corts
el dio 29

migdiada dels
ciutadans
*pa..

LERROUX.— Veja, al:6 no pee durar' Jo »tic P er
rZstatut.
CATALUNYA. —je taraW...1

la

revlai6 da

Madrid, 19. — En rebre els informadora el cap superior de policía ha
minifestat que ha oficial a les Comisiaries dele districtes comunicantlas que per a tranqtüllitat del veinat
durant les hoces de la migdiada se
suspenguf la masica als hart i eafis
de les data • les t' ataire de la tarda.

Madrid, 19. — El cap del Govern,
en arribar al Canees, ha manifestar
als periodistes que persisteix en el
sets propasit de clausurax el Parlament el dia 29, si bé ha reconegut que
tiltava rnolt poc tenme per a aquesta
data i que havien de discutir-se els
pressupottos d'Agricultura, Instrucingressos i articulats.
El pressupost d'Instrucch5 pública—
ha afegit — is possible que sigui hastant discutit. En aquest cas pollee
caldra ajornar la clausura una affmana mes. Ma vaig a parlar amb el
senyor president de la
Comissió de Pressupostos, perqua cada dietoni-n ene aconsegueixo da la
l'a n ciscar amb forcepi.
Ccan i s.ia

A Terressa
s'esfondra un
cinema

Resulten tres obrers morts
i un de ferit

Terrassa, 19 (per teleionl. — A les
nou menas cine minuts d'aquest mati
s'h produ- it un accident del treball ea
aquesta població, del qual han resta,
tat tres obrera morts i u:1 de ¡t'ument ferit.
A l'hora cementada, els das obrers
treballaven en les obres de construcció d'un edifici destinat a cinema. a
Rambla d'Egara.
Sense que iins al present s'hagin
pogut precisar les causes, sha produit
un desprendiment de terres a rinterior del local, quedant sepultats quatre dels obrera
Avisades les autoritats sa ltan dirigir
al lloc del sinistre unes brigades de
la Creu Roja, anda material de salvament i una secció de bombers, amb
el cap d'aquest cos, els quals hart
proceda a treure les runes per socórrer les victimes de l'accident.
També hi han acudit els consellers
de l'Ajuntament senyors Erniengol.
Mateu i Bonet. Els doctora senyors
Trinxera, Sanmartin i Llore«. El secretari de l'Alcaldia, senyor Ribes;
enginyer municipal i forces de la.
guardia
civil, que han coltat
(Continua a la pdgina 3, col. 1)
per tal de contenir el nombras públic
que ha acudit al lloc de l'accident per
assabentar-se de l'abast de le catas-

La Volta a Catalunya

El Cap Superior de
pnlicia vetlla per la

Per alai, ens plan que la nostra Catalanya, just al moment que comença
a retrobar-se, es presenti amb una sèrie d'amics i, sobretot, d'enemics.
Aquests enemics són la nostra fortitud.
Ens obliguen a viure alerta, a no deixar-nos, i després ens proporcionen auxiliars i abato fertnissims.
L'error mes gran de certs oportunismes, soviet força hàbils i fine i tot,
com en temps de Prat de la Riba, menats amb una gran altura de mires, és
que no comptaven prou amb el reforç
que representen els enemics, i per Tva
enemistar - Se feien una cosa encara pitjor : es refredaven amb els atraes i aixi perdien per les dues bandee.
En política és un fet demestrat que
la manera torta es molt més eficaç que

la manera feble.
En la victòria no cal ni dir-ho. Pera,
és mis sorprenent de comprovar que
uixò s'esdevi àdhuc en les derrotes. Es
evident, no ohstant, que si ¡maman fort
els nostres aliare ens defensaran, i en
'a caiguda, pensant en l'endemä, no ens
voldran perdre per seriare mes. i detensaran també ele motees interesem en
tota negociació. Heus ach una veritat
parainxal, encara que no inédita. Maquiavel ja t'havia formulada cinc segles
enrera, i el sentit cornil de tate els palitas de l'antieuitat practicava acuesta
Iiiçó per intuida i per sentit coma.
Siguem. donas. forte i avesen-nas a
comportar-nos de la manera torta. No
cal cnnfondre la, força amb la brutalitat. Aquesta és ce ga. pera la torea és
la flor de la intellieencia combinada
trevistat amb el senyor Sbert. al qual amb I'llomenia. La tarea vigilant amb
han preguntat quin era l'objecte del els ulls oberts i ame, el pit enfora.
ten viatge a Madrid.
Rossend LLATES
—Cota saben—ens ha dit—la Comissió Mixta es reuneix cada setmana. Aquesta setmana no havia desser una excepció. Figuren diferente
assumptes en l'ordre del dia i hi ha
gestione importante a realitzar per a
:a bona marxa dele traspassos en ese-

no reclamava la seva
radical ha tornat aquesta tarda a Madrid., La seta arribada ha estat comentada a darrera hora entre els diputats, i aixa ha donat ocasió als
rumore, que ja havien circular, respecte a dificultats sorgides al Govern.
Amb aquest mateix fet es relacionava la noticia, molt estesa entre els
diputats de les minories republicanes,
adhuc entre radicals, que s'havia pensat en la formació d'un Govern presidir pel ministre d'Agricultura i en
el qual fonnarien representacions dels
pachte netament republicans de la
Cambra, entre ells el que acabdilla el
senyor Martínez Barrio i el del senyor
Mauna.

El Congrés nord-america aprovä crédits
per 6.800 milions de

Dels pobles es pot dir el mateix que
de les persones : si no tenen cap amic
senYal que sial menyspreables. Si no
tenen cap enemic, que eón insignificante. Una persona com cal té amics i
enemics.....' proporciona dos avantatges — a part dels que no pertanyen a
un ordre can practic i corresponen a la
zona de la satisfacció intima: l'un que
eIs nostres ansias ens ajuden en tots els
passos de la viaa; l'altre que, ultra els
nostres amics , tenim per aliats els enemies dels nostres enemics. I, donada la
majar capacitat que té l'es pecie humana per a 1 .0di que per a l'amor val a
dir que l'auxili deis adversaris dels nostres enemics acostuma a ésser mes salid
i lIcial que el deis mateixos amics nostres, sovint febles i giradissos.

troje.

Després d'alguns treballs s'ha aconseguit extreure d'entre les munes tres
dels obrera els quals eren ja cadarers.
Aqusts s'anomenen Sebastià Blanco
Pomar, de trenta-cinc anys, domiciliar
al carnee de Pau alarsal, 13; Antoni
l'estatal i Querol, de quaranta-un
anys, i amb domicili a la carretera
de Rellinas, 17, i Josep Carmona Sán ch ez, de einta-quatre anys, habitant
al catrer de Sant Joan,
Ha eStat extret amb vida, P er 'S ea
greu estat, l'obrer Manuel Ortega Escobar, de vint-i-quatre anys. Després
d'assistit de primera intenció ha estat traslladat a la clinica de Terrassa.
El Jutjat d'instruczió a'ha personat
al lloc del sucres.
Per disposició del jutge i del rnetge
forense senyor Cadafalch, els cadavers dels tres dissortats obrers han
estat traslladats al dipòsit judicial.
Aquest succés ha causas una pregona impressió a tota la ciutat per ;saetas-se d'obrers joves molt apreciats
entteels medie °Metieres de la poblada.

Al corredor Bichero ea

11

ha rebuttat Un Prseuiratic
(Veis, a la Mg. 4, la aeformació
de Si Volts Ciclarto o Cotandrya.)

L'Ajuntatneut elt taxi cinta dele
cadavers dels tres obrera morts i assienta a l'enterrament en corporació,
presidint el dol
L'enterrament es fars demà, a les
sis de la tarda, i la comitiva fúnebre
prtirá de l'Ajuntament — C.
a

tui
LA

(p
Les Lletre

Un

pomas eaaln
cliseediaa'

pum

4Quadern de Soviets»

imatges precisament. Manquen aires serle catalä. Les reterents a un Invende contrast, pateta blanquee on pro. kri pa figuren lea recessitats de pre.,
jette-se, meren en l'ende, rebunden- servaeld i repoblenent de cada une de
cia del tisis mortal no densa veure i es dues emil boscúries de Cataltul ya, Per
adnsirar el salt mortal.
rigorós ordre geogratic, constituint
Aquestes iniatges ens donen un esa l'estudi mis interessant esa aqueas gane.
tat o un ambient. Teoria de les roe. re de tots els que fina ara hin .y4.
respondéneies. Ambient extraerdine- reine.
riament ben dit de "Brollador".-repetim - ho: no comprenen liban del

* Rctdrsa de Catulunya, núm. 7S, 0titol-i estas precia i exacte del sonet repartiri des de dem ä als subscriptora,
"Boira del dubte, flema en l'extin- Es un número excepcional, illuatrat
git". Citen,, ens semble, els dos mi- profusió i que sitas aguara neteble
noro :mentes del quadern. 1 el que blicació en primer 110r .
per a nosaltres motiva la major beilesa d'aquests sonets no Es exc/ual.
canteas la qualitat de les imatges, sind
bamba le precisió que aseen ¡'estar
¡ l'ambient, la convergencia dels raiga,
l'existencia d'un punt sobre el qual

L'al$014 de MI 'balata
atn4 un tremolar de oalloavella.
Mullerar-se 1 somrlure,
Toi ae tan frian
que tulhue as mann se'm trenquen
en tocar-ho.

pu-

lunas'

AOUITI

Revista de Premsa

El conflicte entre Catalunya
1 el Govern Samper
L'OPINIO
bits (Ve, evidentment, les minerfes

que recolzen el gavera Saraper san lean
nombrases per fer que la Can:be° ii doni
tot vol de confiano, Pera el debas . rabre lo qüestió de Catalanya seré dut
amb tal violencia que es dificil que un
govern tan feble el poli resistir:
"1 si en el vot de confiança que se

Ii tracta de donar, hi va inclosa l'adopcid de mesures diguem-ne coercitives,
cont que el Govern central s'incautes
de l'ordre públic, per exemple, cosa
per la qual no podriern pakar, es
que el Govern Super es un Govern
prou fort per a intentar dur-Im a la
n'infles?
Tot sembla donar a entendre que
la qüestió plantejada per Catalunya
provocara la crisi d'aquest Govern.
E.11 el set: si, dissabte passat hi va
haver divergències profundes. Hi he
els partidaria de "la atino dura", i hi
ha els partidaria de fer el pares i de
cercar una solució de concbrdia, pot•
ser no tant per simpatia a ni/nitres
Joan TEIXIDOR corn per anar vivint en el Poder."
Contrasta les uni mo s de Gil Robles
i les de Lerrous i observa qiic si OH
EL CORREU D'AVU1
tan rentrootosodes cenit seinbla,
aettials govermr
ais,aeabat
ta
* La Paraula Cristiono.- }{a sortit rar
el fascicle 114 d'aquesta publicació, coi.confiança que els diputats del
responent al mes de :MY. E l & e n cm)* Gil" La
doMn al Govern lerroutingut da una continuació regular dcl sistaRobles
ha d'isser, dones, perque pou
t o que ha creas aquesta revista. El ;obr.
en práctica aquestes mesures antitic, titulas La persona en l'ednieociir, estatuteries.
posa de relleu la doble paradoxa que
Lerroux, per& diu que no está per
clS enemics de la idea filosófica de le recolzar res que sigui prendre'ns el
perkMalitat hagas elaboras i practiquin que tenim. Si aquesta actitud fos manuna pedagogia soliens fementadora de tinguda, vol dir sirnplement la rupla personalitat de n infant, mentre certs tura, vol dir la crisi inunediatament
entradora católica seniblen rendir a en- la dasolució de Corto, si no ara. de
_ Carbonell estudia 5 eguidt.
focar - la. Mn. Angel
,a incnnsentiSivia deis sectaria de s'esAquested Corte només han • pngut
quema. que set prrniamanuse lintersls donar Governs minceitaris lerrouxi,•
volea truncase als pares catúliss l'ente- tes. mentre GIl Roblea els donava el
nyanca atea per a ;Miss Pila. Luís Ber- sea permis. El dia que Gil Robles
tran r Piloan fa la recensin detallada s'enfadi t trenqui amb Lerroux, ja
deis !libres pubneats duran, fans. 1034. olien acabas els Governs minoritaria.
:Asee meritissima i litiliNsima que el ma- Ha de pujar al Poder Gil Robles diteix publicista ve fent-ht des d'ama i rectament. I anua, després tic letrada
del Valiente a Fontainebleau, ja es
que fa que aque•tc:. fascirleo siguin
lieitats d'amen del món on es ¡ata CA1 1 1. mes dificil.
Esperen). atentament, veure colar es
dis bibliográfica. La secció Les grites
:tenis( pintlise PCS . ,en dr 1 . 5, del pee- desenrotllen els esdeveniments. Hein
dit
que Catalunya havia donat, amn
ta Manuel Bertran i Orinla Velen les
el seu aete, un eop mortal no pas al
cr n niques aci-ertimadet de l-ratm
Mvern
Sanee' senament, sind a tota
d'Anglaterfa t les secciono lixes. on son
la pnlitica contrerevolucinnada. El.
bes. I orlan exist o iYo n ser servei nctadors uns fesums de ;a snuació de ...dadito que fan els diaria mnnirquirs
la Pons en enn una hone prova. Ara anem
de l' element es • enz.'al. Imperi absor- Pelemia. F.stass Imita i
bent, absolut. La poesia no es decora Entesa cro anann dc la anuncié de fcr- a vetaren l'execució a la retinas
amb imatges. ano) une és una selva ces i del remitas de la futura tuerca
LA HUMANITAT
d'imatges. Viu únicament d'aix ?. . E; mundial que tothom veu que enlatara
Roviro i Piraili hi afirma que quan
realitza el desig d'alguna tendéneta. inevitablement al Pacifie.

S 1etons
i,

la patria ds en 'ceja na /ti Pal harte
neutral,. Cal emes fidels a la nació o
renegar-la. Assettyak que són pitjors els
indiferents que ele traidor,:

"Aquell cata% que sen vulgui anar
amb els enemles, que ho fati. Nosaltres Ii deixariern nitres totes les
portes de la vergonyosa fugida. Pelan
aquell qui vulgui romandre dins la
convivencia nacional i pretengui de
mantenir la ciutadania catalana, ha
d'estar disposat a cooperar. amb l'actitud i amb l'esforç, a la defensa de
Catalunya.
No hi ha neutrals dins la nació, res
petim. Mentre dura un debas les opinions són ¡liares i fins s'es lliure de
no tenir cap opinió. Pecó en centren.
çar una Iluita que ja no es un debat,
untó un esforç suprern per salvar la
pàtria n'estacada, la neutralitat interior As impossible. O avnb Catalunya.
o contra Catalunya , O amb els seas
defensora, o amb els seus adversario.
O a l'un costas o a l'altre de la barricada; però no pas guaitant en baleó
o en finestra.
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Eaeul t ura i
ESCULTURA I DIBUIX
(Aeabarnent)

El jove eacultor Josep Canycs finaltnent ha nogal presentar el "Nu d'hos
me", que tintes amargors Ii costa tren» torera. nal reconeixer que realitrada en brome l'obra adquireix un
prestigi ¡ una nobles* q ue quede:en mi»sato Pe l to i la qualitat de l'emmotIlat
primitiu. L'obra, treballada amb evident
entusiasme, es iß estimable per la dile
nitat que ha presidit la seva comepció
i en fa augurar d'altres en les clubs el
temperament i la preparació dé l'artista
e $ coordinaran amb rota l'eficacia que
l'autor Cerca amb una tenerte eue suscita la mes cordial simpatia. "Cap d'inant", ple de vitalitat i el retrat del
pintor Pidelaserra completen l'aportació
del ojee artista. Josep Granyer, en "Be,sudor" ha abandonas el seu expressionisme epigramátic i s'ha installat en un
classicisme ple de discreció, tant en el
concepte com en la realització, amb
tot i que en alguna fragmenta paga un
mbdic tribus a la sena estilització ha-

bitual, que en "Gitana" es rnanifeda
amb tota la intendó característica del
sintetisme expressiu de l'autor. M. Llauredor tarnbi Ira fet una provatura Semblant en "IN:u de jove". en el q ual sembla que es decanta cap un realisme
a la romana. La figura és ben plantada i establerta amb inne g able dignitat
plástica. Acompanyen l'obra citada un
"Bust de nena", rnoit viu d'expressió i
un retrat del pintor Esteve Vicente. alä•
rius Vives Isi és re presentas amb un
"Can de noia" tierra cuita) molt fi, i
D. Solanich. Per tres petites Obre5. de
les quals sobresurt un "Cap" en gres
Completen aquesta interessant sensió
obres d'E. Basses, J. Casals, A. Casamor, C. Caen amb un bu fenwli taca
Les grane botes dels robles simpl:- apreciable. P. Jun. amb un nu (le p e
R. Marinen°,-draiunet ;
fiquen mentvellosament en dues pornéa nauseen.
sicions contràries
dentals problemita. Es l'honor o la
ignominia; es la victóna o la desfeta; espanoles, dando una alta muestra de
és la llibertat o la servitud. En aquesclaro juicio, han sabido distinguir en
tes horca, dins la nació no hi pot el
enojoso asunto la conducta reprohaver neutrais. La neutralitat no ea
de los políticos catalanes y la
aleshores altra cosa sitió la forma bable
actitud
de Cataluña, ellos, los hommis covarda i mis vil de la trateM."
bres del bienio, socialistas y de Araña,
LA VANGUARDIA
azuzando la discordia, han pretendido
El ocre earresponsol a Madrid din que enfrentar a España con Cataluña.
hi itd liii gren1 eiPeetarii ter la sülta- sun puestos así /os catnpos... se hart
cid creada entre el Gotera Sninper i la echado del bando de los enemigos de
Gcnerolilan Per ord no ni Ito cap se- España, se han dedicado a agitar los
n:,.al 11.11ble del gire ei senyor Samper fermentos separatistas.
Tras el viaje del señor Jiménez
es propasa fer.
.Asua a Barcelona, se anuncia ahora
"Cuando el miéreoles se discuta en el
los sefiores Azana y Casares.
la Cántara la s'entine del infiel . Sana. Lasdeconferencias
telefónicas, lo; !neo.
per con relación a los asuntos de Ca•
'sajes,
telegramas de adhesión a la
taluña, si el presidente del Consejo actitudlos
de
desobediencia
de la Genese mantiene en este cauteloso silenque se dicen haber pasado el
cio, ¿cómo será recibido por las 'ni- ralidad,
Ebro,
proceden
de
la
izquierda.
Prenmias que le sostienen? ¡Ea previensa izquierdista es la que excusa Si es
do el desastre parlamentario a que que
no alienta la rebeldía, y hasta en
podría verse expuesto el señor SamCortes, las dos fracciones citadas.
per, que muchos observadores supo- las
han
destacado quienes asompaNaran
nen que hebra noticias antes de iniciarse el debate? Faltan muy pocas en su retirada a los diputados de la
Esquerra.
horas para salir de dudas.
claro, y ya desde muy luego
Desde luego, el debate parlamenta- lo Está
denunciamos, que todo cuanto se
rio del miarcolea es esperado con una hace,
forma parte de las maquinacionerviosidad creciente."
.3

EL DEBATE
>Oled d'antinacionals
Para,
esPanyots d'esquema mea apuntalen
ejtedet l'actitud de la *Getteralilar:
"Esa conducta entinacional de las
izquierdas. que no es, p6r cierto, fingusta novedad, merece a« conocida
por redes. Cuando taba las hombres

nes que estos despechados Maman

para alzarse con el Gobierne. Pero
no deja de ser cierto por eso, y digno
de decirte, que para salir ten ita empefio no vacila la izquierda en colocarse del lado de los enemigos de
Elgaw tia7 :nafuralnunt, que si Catalunya
}as USO ealdnial

4/.4

n -on,

g

ì

lind a

S. Xertorell. ! M. Paredes, J. Roa i
Senjuan.
A la secció de dibuje, greses ¡ sets

aplicados anoten) unes fines aquarelles
Badrines un dinuix pretil% i 11.:Muä1
de j. V. RifolS; uns dibuixos a Id 1)10.
u na, de curiosa vibració, d'E. Vicente.
Entre els gravats destaquen uns aiguamiss de P. Flores Garcia; una xillngratia cl E. C. Ricard, uns aiguai.orts
de P. Roí,, i unes litografies d.h. VilaArrufat.
En les arts aplicades trobem unes
cerimiques d'Artlgues, d'excenent qualitat, I unes alinea de F. Elies Bretona
molt fines; enes altres d'interessants,
deis germana Ennic. Antoni i Josep Serre-Abelli; uns paravents d'E. Grau.
Sala i E.. Mora, i unes peces d'orfebrería de R. Sunyer. P. Martí i Vilanoisa
i A. Serrahima,
SALO DE BARCELONA
ESCULTURA. DIBUIX I ARTS
APLICADES

ves brillants composicions, entre les
quals sobressurt "Carretó de café amb
llet", d'un tipisme ple d'accent bar-

celoni; ). Soler i Puig hi ha concor-

regut arnb Mies figures executades
amb gran autoritat, i D. Vidis, atril)
uns estudis fosca interessants. J. Benevent, S. Lldbet, J. Picó, J. Pizá,
Santsalvador, F. Serra i A. Sean,
signen obres apreciables. En la par
dels gravan F. Bosey i A. 011er i Pinell, que séin els única concurrente,
sostenen el pavell6 del genere ante:
dignitat.
I. Alba, Ll. Bes Anna Casanoves
Od Clivillés, . Cumella. F. Fibregues.
J. Guardiola i J. Picó, signen ceramiques, relligadures, tremps, que con_
tribueix..n a dorar inter:s al corjunt
del concurs.
Carlee CAPDEVILA
GALERIES SYRA
Xavier Nogués té esposada una coi:
leecib d'aiguaforts ¡ puntes seques, en
les quals sota la 'verba humorística. la
penetrant observecn5 i gust refinas
del gran artista conjuguen arr,b usr.
eficacia i art admirables. Escenes satíriques, conmosicions póblades de tipus
d'una condenas i d'una intenció epigramático deliciosa són els temes prefe
rits per l'artista en aquesta etapa. Er
sota pero, a través de la turbulanci;
{encima. de la depreocupació o de ls
fateenderia, traapua aquella bonhomia
aquella tendresa peculiar de Nenes
quan contenta o satiritza la nostra gens
de Ribera. Aquesta delinedesa, aquests
decencia consubstancial amb l'art del
nostre gran artista i decorador, is ei
que fa tan penetrant i Persuessiu el 1.e19
art, que de vegades oren la noblesa n1x
neo:Tasajean-te adorable. En aquest sentic "L'enbrelila.". "Paisatee" (67 i 69 1 .
"Mal-coach" t "Vila vella de Tensa"
exemplars magnifica. "La terrassa".

Aquesta part del Saló de Barcelona, amb tot i que ha estas mis concorreguda que la de l'altre saló, CA
conjunt ne, ()tercie pas mes interès.
J. Borren s Inmolan ha fet !'aportació
mis ambiciosa de la sala. 17n gran
na femeni de formes exuberants i un
cap de discreta estintzacio, acrediten
el dornini formal i tncnic de l'autor
que ha comunicas a aquestes dues
obres una espectantlarítat una m'ea
frecla. E. Cuiran hi és representes "Ni•fec", "Caíd" i les altres comoosiamb un grup de Ileon; cadena i
dono. denen la mesura de la fertilitat
retrat de nena, pinas rio vivacitat. imaginativa de l'autor i del dornini forLI Catró hi ti un nu femeni (talla mal i ticnic que el classifica entre els
de fusta) i un retrit de nena (pedra) nostres mestres sedo autoritzats.
etin It correctes. 3. Durar., asis ta Nu
se.
‘ 'brottre) signa ton de!' trotona d'escult ...ra mis irr..ercslirts de la Sala.
Miquelina Alvarez Coll exposa una
Ve t agradable i delira t d'atradriti el collecció d'olis i aquarePes forca inteNu de mf. Marti; lavemos", de 3ressants.
Entre els p rimers sobresurten
Mamen, menté amb fortuna la tra- "La pubilleta",
"Cristalls i fruites"
dicin personal de l'autor. Notables les "Roses", de gran
subtilitat de tintes
aportacions de M. Jiménez, J. nt. Ji- i entre les altres els
bodegons 6, ts
ménez Boten, R. Ulises, Li. Monta- i 5 4.
ner, A. Tänee i Fi-no Heksch. Com• • •
pleten la sala obres de C. Fähreguee,
al. Roig, J. Llitjós, F. Mares, amb
un torç (marbre) ben treballet: A.
adorey-Gralla ofereix una serie d'olía
IttifSer, F. Mari!. M. Roca i M. Sana- i gmaixes executats amb espontaneitat i
Jordi, amb un bon retrat de nena.
hernies de color, especialment dues de les
A la aeccin d'aquareHa sobressurt pintures a reli.
"La plaça ele Sant Agusti". de M.
Ferrer, i altre a dues obres del mateix
LA PINACOTECA
autor, executades amh aquella maceCasals-Peypoch, amb l'expesició de
retar i força que caracteritza Tan d'a- Miserees
q ue té instaada eis anuesta
quest mestre de l'aquareNa. J. Llaacusa un avanç oositiu en la seva
verles fa honor al sen nona amb dues sala
prndeeció
modesta i ben inteniionada.
obres excellents. P. Sabatcrlaurni hi
ha portas dues marines molt notables. Ha enrobunt la paleta. i es termes i
estructures hi só establerts amb mds
P. Gorro, un "Carrer de Sant Feliii les
i diseetniment. i tos plegat. en els
de Gurxols", executat amb el vigor rigor
paisatges
presents, acusa una maje ce:Aque li es habitual, i J. Valls-Cluses, un premió del
"Tarongers a
paisatge de bona factura. Acnnma- Illort". "Die natural.
gris", "L'eucaliptus".
rayen arrumes obres realitzacions molt "Heritzens Ibutinosos”,
'De cara a la
a p reciables de M. Sevaresi Celi. A. mar", entre altres. fan visibles
els guanys
Coll i Blanch, Susagna i Pasito F. Fabregues, amb una composicié, molt que anntem.
habil d'execució: P. Regener i M. Ris.
SALA BUSQUETS
trates
Entre els dibuixants destaquen F.
Maten Serra extese una colleccin do
klsiuni amb tres co onnosirlonç niolt paisatges amb temes del Berradä. Camagils i entonados: G. Carbonell, amb prndon i anees indrets de Catalunya,
dos cap; d'execució prolixa f intePi- pinta?e amh evident heme fe. dintre una
gens-. A. Cerdunets continua la aerie comerció eure a estnnes fa pensar en la
dels sena documentals bareelemins tan dei pint o r Oalwey. Siihretllem del casifidels i agradables de realitzaió. Ji. leg "Tarda eris". "Cap-al-rara".
sen Narre hi sé dues comoo•icions "Cims". de cel- mols traneparent.
de fantasiosa observació; 3. Oliver. "Malí emboirat".
due• vistes urbanes de melt caracter. R. °pisen ofereix tres de les seCC
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* E c onomía de Catalunya.-El ndu
Ilibre Visió Ecenennic q de Coralenen, Quina
be4n$1110i41 nuol.
de Lluís Cretas 1 Vidal, que edita la a reuniere mirilla
Gatalbnia, actualment en premsa,
tara entre ele d'iteren% media que es I deaoolole (a pum que a'AI
[amaga?
desenvolupen amplament dintre 1 neu
miler de pagines, un inventad complet
totalment
!nádir
sobre
una
qüestió
transTanmateix aqueat amuntegement treu
Da l'aire a iaijila no hl ea res
moltes vegades força expressiva a les cendental per g Catalunya i per al pai• sinó una subtilissIma frescor.

es projecten exactament totes les hi•
perboles. L'absència d'aquesta condició ens permet qualificar de divaga
tons - i sind malgrat la forma - alguna dele altres sonets. Divagació
bella, a vegades, pen ò al imane ente,
dre sacrifici del poema. Fragment només de poema. Oblit d'aquell segon
element de poesia que es troba en
s Brollador'. en "Boira del dubte, flama en l'extingit".
Com a corroboració del qualificatiu
de provocada que hem donat a aquesta
poesia ens atrevim a assen y alar la
tonalitat especial de! ritme. Quan la
intensitat poética ultrapusa la pro.
vocació, el ritme canvia i es fa més
subtil. Quan el poeta no arriba a un
trapassar el primer estat de provocacio (ni poetic ni antipoetic), el :inste
és dificil i dur i Selhuc prosaic. Elo•
Mientnient en un matee poema es
nota aqueas eanvi de valor. Inici animic sense fervor i final arborat i parallelament el ritme que s'inicia le:xuc i inhábil, i acaba segur i perfecte.
Llegiu nonada el sones que cornença
"Gens de les paraules i el; afanys"
com a confirmació ben explícita del
que diem.

04'' •

41••••n••,

Crónica de l a pamela

Fa tot just un any Ilegion "Nou
poemes", de B. Rosselló-Varee); ara
ja ens arriba un altre quadern de poesía del matee actor: onze sonets pulentinta editats. La insistencia dpi
publicació compensa, dones, la bre
veat dele llibres. Avui con, ahir, però.
Rosselld-Pencel fa una edició
tadai clandestina. Cent exemplars
paper plantin, fora de canteen, mame.
rats en líder: aräbig n es, i m'imagino
411 . 17 tose sa1orats per la grana de la
;signatura de l'autor. Si Inissins una
mica lleugers podriem inventar una
posició i fantasiejar abundosamens sobre aquest gest que ara ni sé si es de
refús o de pudor. La repetició del
gest donaria un gran marge a la inri.
ginació i captivaria favorablement,
em sembla, el que Ilegis les nostres
paraules. No obstant, per avui, catites, preferim esperar i cenyir-nos al
Comentad del nou llibre.
Primera constatació: no obstant
diferencia de nivell poetic extraordinaria entre un llibre i un altre, avul
es reprenen, continuen i molt sovint
acaben les mateixes direccions que
coman:claven els Pr i me r a Poemes.
Aquelles veus insinuades nomas,
des i incipients, s'afermen i es fan segures. Hi hacia quelcom de prepa.
ració en el primer llibre, i avui predomina la collita. Adhuc mis, ens
atrevim a qualiiicar l'obra d'avui
d'acabament d'una etapa. Pressento
menta d'aStres vols ernplenen de curiositat la lectura actual. »cesen altres prometences.
Dintre el grup des nostres pactes
mes joves, Rosselld-Pnrcel ocupa una
aituació /non singular. Sempre s'agita
una mica al marge. El Co més aviat
aensitiu, räpid, neoromintic sovint Inavern a escriure neopreromintic
indubtablement inflamas de la poesia
d'aquests darrers anys no es pas el
co del nou poeta mallorqui. Més aviar
contenció, treball sernpre visible i
gust per la troballa ens ajudarien a
definir-lo. Aixi també preciosietne
alambinament, tria acurada dels elementa que han d'integrar el poema i
acció coercitiva i depuradora de l'intellecte.
Tot seguit caldrä constatar - el que
acaben) d'escriure ens donada una
im atg e inexacta del to d'aquesta poeeta -la presdncia força constant d'una
situació i un escalf hurnä gairehé sernpre promogut en forma de problema.
Problema, ciar, que implica un plantejament. Ambits de lluites provocats
per aqumt mas pel dubte que entranya tot problema. Aixi en qualsevol
moment la pena o la joia no son vis.
sudes sinó que són provo r ades per a
analitzar-les. I la poesia pot adjecti
var -se ternbé amb la mateixa pamela.
En tot cas si hi ha turment vital sorgira deapres. sigui per la impossibiJitar de reselució, pana de la recer
eteril; sigui per la inutilitat o la tris•
tesa de la descoberta. Es parteix sern•
pre d'una consideració sobre el surrnent i s'arriba o no al turment. Els
poemes "Espatlla", "Ocell en cocha
"Sonet -Boira del dubte, Cama en l'extingit" poden servir d'exe mpl es.
E: procediment habitual (frentesoió d'aquesta poesia es la imatge.
Geirebé es pos dir que da 1 únic. Hi
ha poemes que snn str reguitzell inmteuomput d miatges. No exi•teix
ció. Sovintegen e's yerros cense cor-
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La reunió d'avui a POlympia a profit de la familia del
-dissortat Julii Martín
La reunió pugilistica que se celebrará aquesta nit i l'Olympia és a
profit de la familia del dissortat
Martin II, que va trobar la mort, ara
fa vuit dies, en les circurnstancies que
tothom sap. El programa d'aquesta
reunió comporta, en els seys matas
Principals, els mateixos combats que
la que va haver de sospendre a causa
de l'accident que els lectors coneixen.
Augier, campió de França del pes
Ploma. is oposat a Xavier Torres, la
forma del gima segons va restar demostrat en el seu matx amb Gironès.
és espléndida.
Horn sao que Augier i Gironès són
els dos boxadors que han d'enfrontarse, segons ha acordat la I. B. U.. Per
a cobrir la vacant del títol de Carnaje' d'Europa del pes ploma i que els
empresaris de 1'01y:tapia han volgut
que Augier boxés de primer amb
Torres abatas d'enfrontar-lo amb Girones, atén que el graciene ja va
batre temps passats el francés decisivament. Augier, de totes manares, és
un boxador anillar que el que fa pressentir aquella desfeta. El matx d'anuest vespre ens sembla que ho demostrará. Augier ha estat vencut recentment per Holtzer. desfeta per
punts en un combat disputat a un pes
superior al límit dels Plom e s, q ue no
disminueix la seva válua en termes
que el combat d'aquest vespre no pugui ésser considerat com una llanta
oberta. Nosaltres, de totes maneras
aonfient en la victòria del nostre representant Torres, avui, está en plena forma i molt seria, creiem, que
;'hagués d'inclinar enfront d'Augier.
Si Torres resulta vencedor, la revenja
amb Gironès s'im posa. I si aquesta
revenía él notada en planta, se ná. el
cas que Girones surti ben preparat
per a cornbatte un Mame susceptible
de donar-li. esportivament, s'entén,
un seriós disgust.
El mata de Carrapionat d'Espanya
del res mosca entre Ortega, campió.
i Víctor Ferrand, xallenger, oposa dos
boxadors assabentats de llur ofici.
Ferrand, designas per la Federació
Espanyola per donar la réplica al
campió, gaudeix d'una situació única
en l'actual moment de la seva carrera i una desfeta representa per ell
l'allunyament definitiu del Caimpionat.
L'encontre sembla que es decidirá a
favor del Campió, rerb, per tot aquell
que coneixi les característiques dels
dos boxadors, la possibilitat que Ferrand arribi a eollocar eficaçment els
seus cotas, el resultat del cornbat es
p resenta insegur.
afontanyes, el boxador de Puerto
Rico, fins ara invençut a casa nostra,
és oposat a Martínez de la Torrassa.
Montanvis, excellent boxador. accepta en aquest combat un handica p de
ves q ue a molts sembla excessiu.
Martinez hauria de guanyar, pero
nosaltres ens pensem que en definitiva acabará perdent el combat..
Dos preliminars a sis represes clouen
el programa d'aquesta vetllada a la
cirial els aficionats catalana esnerem
nue donaran la seva collaboració donada la finalitat que la motiva.
PERE RUIZ CONTRA PREXILE
GYDE PER AL TITO', EUROPEU DELS MOSCA
El proper mes de juliol, a Nimes,
el francés Prexile Gydé posará en
joc el seu titol de campió d'Europa
dels mosca enfront del madrileny Pere
Ruiz. Es la setena vegada que Gyclé
posa en joc el titol esmentat. Cal recordar igualment que Pere Ruiz ja
fou batut, pel desembre passat a Valenciennes, pel mateix adversari.

senciades per un públic nombró'', donaren els següents resultats:
tto tanques; 1, Batlle (USA?), en
19 s.; 2, Lessafre (USA?),; 3, Maillol (USA?); 4, Amat, (Girona).
no Ilisos: 1, Colorner (Girona), la 5.
2-5; Lessafre, Maillot, Antat.
400 metres: 1, Colomer (Girona), 55
segons 2-5; Oliver, Font, Amat.
3.000 metres: t, Abel (USAP), 9 m.
25 E.; Esteva, Costa, Senats"
80o metres: 1, Abel (USA?), 3 m.
16 s. 2 - 5; Fonts, alas, Esteva.
Reemplaçaments 4 per toa: 1, USA?,
47 5 , 2-5.
Salt de Ilargiria: x, Py (USA?),
598 metres; Lesaffre, Maillol, Blaise,
Rosquillé.
Llançament de la javelina: t, Panal
(USA?), 4480 metres; Rius, Sants,
Arnat.
Llançament del pes: 1, Py (USA?).
1068 marres; Llauró, Croas, Rius.
L'encontre ha estat guanyat pels fraace505, per 55 punta contra 31.
PAS DE CATEGORIA
D'ATLETES
En la primera jornada del II Cananionat de Catalunya juniors, passaren a la Seniors, d'acord amb les
novas marques establertes per la Federació els arietes següents:
Vida!, del Laietänia de Matara, en
el llançament del pes, amb la marca
lo metres 95 centímetres. Manzanares, del Barcelona, en els no metres
tanques, arnb la marca 17 segons 3-5.
Max Staat, del Centre Excursionista
Natura, en la oroya dels 110 metres
tanques, 17 segons 7- 10. Miguel A. de
Luna, del Junior F. C.. en la oroya
llançament de la javelina, amb la
marca de 43 lucres 70 rtn.
La puntuació, després de la primera jornada és la que segarla:
Primer, Junior F. C., 33 punts. Segon, F. C. Barcelona, 21 punta. Tercer C. E. Laietania, de Mataró, 13
punts. Quart. Centre Excursionista
Natura, lt punts. Cinque. C. D. Blanc
i Negra. 10 punts. S.sé. C. E. Comarca de Bastes, de Maaresa, 9. Seta.
Barcelona Univanatari Club. 5. Vutté. Club Atleta:. Martinenc, 4. Novè.
C. D. Júpiter. 4. Desè. Foment de
Molins de Rei, 4. Onza. Badalona
E. C., 3. Dotad. A. E. Granollers, 3.
Tretzè, U. G. E. de Badalona, 2.
LA SEGONA JORNADA DEL II
CAMPIONAT DE CATALUNYA
JUNIORS
El vinent diumenge. dia 24. tindra
lloc a l'Estadi Municipal de Montjuic,
la celebració de la se g ona j amada del
II Campionat de Catalunya Juniors.
al mati, a dos quarts de deu, i a la
tarda, a dos quarts de quatre en punt.
Regirá el següent ordre de provea:
Al matf, a dos quarts de deu
400 metres tanques, semifinals.
Disc final.
200 metres eliminatbries.
5.000 metres llisos iinal.
400 metres tanques final.
Aleada, final.
zoo marres semifinals.
A la tarda, a dos quarts de quatre
110 metres tanques final.
1.500 rnetres final.
400 rnetres final.
Llargada final.
200 metres final.
4 Per 100 nutres final.
LA II VOLTA A MONTCADA
El dia primer de juliol, es correrá
!a II Volta a Montcada, en la qua:
es disputará una Copa de la Generalitat de Catalunya, entre altres premis.

ATLETISME INTERNACIONAL
Al camp del Lausanne S. C. s'efectuá
el matx d'atletisme Suissa-Itälia B. L'encontra s'acaba amb la victòria deis italiana per 91 punts contra 76.
- A l'Estadi de Florancia va tenir
Inc l'encontre d'atletisme entre els
LEWINSXY BATUT
equipe oficias d'Italia i de Polaina. Italia va guanyar per 69 punts contra 51
PER UN DESCONEGUT
de Polònia. L'italià Innocenti establi el
Darrerament, a Chicago, el pes fort nou rècord nacional de salt amb perxa
King Lewinsky va resultar batut per arnb 3 metres 92 cm.
punta en deu represes per Lasky, un
- En els campionats de París d'arledesconegut.
tisme celebrara diumenge a Colombes
SaiM-Pe va barre el rècord francas de
UNA VETLLADA A L'AIRE
llançament del manten, deixant-lo en
LLIURE A PARIS
45 m. 49 s.
Sota l'organització de Jeff Dickson,
e; proper dia 27 del corrent se celebrara una reunió pugilistica a l'Estadi Rolland Garros, de París, a base
deis combats Marte] Thil-Piazza,
CLUB ALPI SURJA. - Per Si reSeelig-Candel i Tenet-Drouhin, per
ti Campionat de Franca dels welter. partiment de premia que té organitzat
aquesta
entitat per a aquesta nit. a les
A la mateixa reunió Rolando será enirontat a Prilleux, i el nostre com- deu, al Saló de festes de l'Hotel Victnria
(placa
de Catalunya. 12) , s'ha propatriota Joan Tormo a Ivet.
cedit ja al repartiment de les invitacions
per a la dita fasta, la qual Promet éster
una vetllada nvat interessant per a nata
els amants de l'esport de l'ascua j a que
ultra la projecció de la pellícula d'e s .
CAMPIONAT DE JUNIORS
guía ele l'Olimpíada paseada, tiraira Ilne
munitina conversa per Valenti Castanys. el
Diumenge a la tarda, a l'Estadi
cipal de Montjuic es va celebrar la qual intentará lee baixar el termòmetre
primera jornada dels referits campio- parlant d'un tema candent le rigorosa
nata, la qual va transcórrer amb mult actualitat cono Ea "la set/ i els esquiapoc entusiasme i sense cap marca ia- dora".
teressant
Els resultats tècnics obtinguts tocan
els que segueixen:
sto metres tanques (iinal ) .- Manza Frontó Principal Palace
-nares,17.35(Bclona);MxAvui, dimecres. Tarda. 4'1 5
Stat 01 17 s. 7-15 (Natura); Jiménez
ARNEDILLO BABARE
(J úpiter ). i Rodríg uez (Barcelona).
Llançament del pes. -Vidal (Laietàcontra
nia), zo'95 metres; M. Serrahima
niar), m'28; Carrero (Bages); Riera,
LUCIO .• ALSERDI
Odena i Miralles.
NI,,. e lee /0.1151
5.000 matra§ marxa (final).-Tobefia
(Blanc i Negre), 26 m. 22 5. 1-5; Pi
.1UARIATI
UOARTECHEA
(Laietinia); Purset, i Playa.
con' ra
800 metes, (final), Pratmonsó, 2 rn.
(Junior); Campa (Barcelona);
9 s,
IRIGOYEN III - MARCELINO
Noguer, Brett, Roses i García.
Iarelittt.-De Luna. 43'70 metres (Junior); Juanola, 3776; Badiella, MontePRONTO NOVETATS
ro, Pratmars6 i Forners,
reo metres Hitos dinal).-Rodriguez
AVUI, DIIIIECRE111
(Júnior), 11 s. 4-3; Miralies, Odena, PaTarda. • No 41
rallad', Hausmass i Cabús.
PERNANDESI MONA
eadtPe
CALLARTE 111 QUININA 111
ELS GIRONINS SON VENÇUTS A
INa • He irso,
PERPINYA
QUINTANA IV . CHIQUITO
SALLARTA
Diumenge a la tarda, al camp de la
~He
lloc
ramonee
d'atd
U. 5. A P. finitu
EiA1111111114 PUMA
•stalIe 1Ç aerrialle
legame entre Fequip titular i una regeesentati6 de Girona. Les curses, pre
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La XVI Volta Ciclista a Catalunya
L'etapa Valls-Lleida, facilissima de recorregut, ha esdevingut accidentada
en extrem, eliminant Trueba, Gonzidez, de Tolosa, Viader i Caeamada
Probablement ea produiran alees baixes
R. Chene es classifica primer, a l'aprint, seguit de Catteux, Sella, Canavea
Escuriet, Romanati, Hevia, Pagès, Ros, Dignef, Pou i Tudela, amb el
mateix tempa
Tot fria esPeranaar que l'etapa d'avui hauria esdevingut una senzilla
passejada, prep aratòria de la imitad:
de dama. L 0 duresa del; cols
Prades i Belltall. de l'etapa anterior,
p esava encara sobre els ciclistas. A
dos q uarts de sot del mata els 102
sup ervivents de la Volta han sortit
lentament de Valla. entre els aplaudiments de la multitud vera el coll
de Lilla. dotze en/Ha/narres de jornada
en total, els cinc darrers rnolts molt
forts, q ue puntuaven pel Gran Prem:
de la Muntanya. Pel cim han passat
els corredors per aquest ordre: Truaba, Esquerra, Alvarez, Escuriet, Ro'
gasa i Destrieux.
Tot just iniciada la davallada, Viader fa una a paratosa caiguda i surt
ilangat contra una roca del costar de
la cuneta: és auxiliar p el seu cotxe
se guidor i el matiza de la Volta. hospitatitzant-lo a Vous. Afortunadament
l'accident no ha tingut la gravetat que
semblava ja que Viader solament té
un capolament general hi ha sortit
a q uesta nit cap a Girona.
El sol crema d'una manera deseap erant. l'escarnot multicolor avanea
sobre la carretera que treu fum. Algunes estiradas de Catteuw i Dignef,
'.etes mi-Lb por convenciment i contrarrestadas oportunarnent per Canyardo i Trueba. animen uns moments
la cursa, pera el sol i la calor asfixiant és més fort que la voluntat deis
ciclistas i per Tarrega encara pausa
un compacte escamot al cap seguir a
un minut i mig d'un altre comandar
irr Henry Andrés de Casablanca i
Bellmas.
A Mollerusa trobem af arius, accidentar després del primar escamot.
assistit per Cliviller.
A dos quilamrtres de ',leida, un
nolorista indígena. per esca p ar d'un
automabil fa un equAlibri davant l'escamot de cap provocant la caiguda de
la majoria dels 40 hornea q ue l'int e g raven. La confussió ¡S g ran u dc
moment fa témer creus resultara, ja
q ue les maquines i els ciclistas fan
un p ilot eafereielor.
Casarnada salvar de la caiguda es
embestir per un automòbil que li trenca la roda del riarrera i el fereix crun
lea. Chane, Cateuw, Escuriet, Canavesi i altres. aconsegueixen escapar
de la caieuda esprintant a tota velocitat vera l'arribada. Canyardo. davant la impossibilitat de fer servir la
set-a má q uina troseiada. a g afa la d'un
espectador i continua. Trueba. ferit.
segueix cont pot. L'arribada té lloc
al passeie d'Ara gó CO mig d'una gran
desorganitzac:6.
BOTA

7. A. Digneef, belga, prof. "Cata17-52-29.
8. M. Catteuw, belga, prof. "Catalunya", t7-52-29.
9. A. Escuriet, prof. Cicles Orbes.
P. C. Escariar, 17-54-41.
to. J.Tudcla, i od., primera. "Jean".
U. E. Sants, '7-54-59.
11. V. Trueba, prof. Cicles Sestil.
U. E. Santa, 17-55-34.
12. F. Ezquerra, prof. Cicles Orbes.
S. S. Bilbaína, 17-55-48.
13. G. Delcor, prof., belga. Cicles
Catalunya, 17-57-29.
14. C. Romanatti, prof., italià. Cicles Lázaro, 18- 00-14.
15. V. Bichero, prof. Cicles Sestal.
U. E. Sants, 18-00-26.
16. L. Estere, id., segona categoria. "Jean". C. C. Castelló, 18-00-53.
17. J.Casamada, id., primera categoria. Cicles Catalunya, U. C. Sabadell.
18-65-42.
t8. A. Civit, id., primera categoria.
Cicles C. C. Montblanc cicles Philips,
18-07-10.
19. E. Alvarez, prof., F. C. Barcelona. Cicles Peugeot, 18 - 07 - 21.
20. 13. Salom, ind a tercera categoría.
Cicles Orhea. F. C. Eacuriet. 18-57-53.
21. R. Chene. prof. Cicles Bey Mous,, a Velo Club Casablanca, 18-10-41.
22. A. Gonzalez, prof., 18-12-57.
23. M. Ca pella. ind., primera categoría. Cicles Martí. F. C. Escuriet, 1814 - 19.
24. J. Nicolau, prof. "Jean". V. C.
Baron. 18-15-24.
25. P. Baró. inda quarta categoria
"Jean". I'. C. Pinchasso, 18-19-a 8.
26. N. Tuhatt, prof., primera catecaria. Cicles Philips. C. C. Montblanc.
t13-20-3n.
27. .1 Paras, nrof., primera categoria.
"Jean" U. E. Santa, 18 - 21 - 20.
28. R. Ofiaerlerra, prof.. primera Catrpnria. Cicles G. A. C. C. C. Eiharrcz. 18 - 21 - 54.
20 . 1. Gasaan, prof.. primera catee,
ría. Cicles Sestal. C. C. afonthlanc, 1822-30.
30. I.. Pujol. prof., sazona catezoria.
Cales B. S. A. E. C. ratala. 1P - 22 - 59.
A c.-mama/ancla de l'aceident en
tapa d'asan els organitzadors preguen
al púlala que s'abstincm i n de llançar alerta al pos dels corredor,.
~mis

Ezquerra abandore2,
la Volta
Lleida. 19 (a les 10'40. I:rpknt) , A conseqüència de tes lesiotts, sofertes
en l'accicient els detalls del epa al els
tors ja coneixen, el gran ci alista hasc
Ezquerra s'ha vist obligat a • abandonar
la cursa.
Flom tein que a causa del mareta
accident caigo; lamentar altres baixes
importants al moment q e denla sera
donada la sortida per a l'etapa LleidaAndorra.-Bote.

•
L'etapa d'avui Lleida • Andorra, 188 ( luilinnetres
Avui s'ha de of ,rrer l'etapa LleidaAndorra amb el segnent recorregut;
sortida de Lleida a les sis del mati cap
a Bell-lloc, aforerusa, Tarrega, Pona,
Organyä, encru arnent Seu d'Urgen, i
Andorra, amb un total de 188 quilämet res.
VELODRCiM DEL VENDRELL
La cursa 9 tue té anunciada aquest veladran/ per al dia 23 del corrent, revetlla de Sa nt Joan, promet ésser interessantissimt / per la qualitat deis equipa
que consten inscrita.
La curro com ja anunciaren és de
daca horca , a l'americana, amb sprints
cada deu minuta, amb puntuació doble
vls tres , darrers sprints.
Els en uips inscrits són els següents:
J. Cate .an Ferrer-Benages: Germana
Albinya na, de Reus ; Sants-Pallejà, de
Reus; Ferrando-Rafecas; a'alent-Rovira; a eia-R. Ferrer.
Cla.aeSA PER A PRINCIPIANTS

está oberta la inscripció de la gran
cc Osa Trofeu de la Benzina, que l'EsPi lit Ciclista Catala ha organitzat Par
al. primer de julio!.
Els primera llocs estan ocupara per
a !a vint principiants que formen l'equip
.e Ientitat, als quals segueixen onze
'inscrita del Club Ciclista Gracia.
El reglament, que es presenta un da quena dies a l'aprovaci6 del Comité
Regional, compran de moment vint premia en metallic i en objectes per als
tres primers classificats, tres premis
per als tres primera socials en metallic, la copa per al guanyador de la cursa, ultra 25 pessetes extra 5i aquest
guanya amb 2 minuts d'avantatge damunt el segon classificat, una prima a
dalt de La Conreria i una altra al final de can Vivar.
Dernés, es cencedira el Trofeu ConsClassificació de la quarta etapa
tantí
per a l'equip de tres corredors
Valls-Lleida. 148 quilatnetres:
wigwemgve-r•mx---e"-i
1. R. Chene, francés. 5 h. 35 nl.
mateixa entitat que es classifiqui
d'una
LA PREFERIDA
2. Catteuw, belga, 3. Sella, 4. Canaa primer lloc, i hi ha empat de punta
DELS CAMPIONS
ve -u i, 5, Escurier, 6. Romanati, 7. Hea l'equip que es classiliqui en menys
PNEUS E•PECIAL8 DURANT LA VOLTA
via, 8. Pagas, 9. Ros, 10. Digne),
COFRERO, 2 - BARCELONA - TIWS. 18337 temps.
Bou, 12. Tudela. Tots arnb el mareos «ara,
remos q ue el vencedor.
va resoldre per dotze a sis a favor
13. Albert, 5 h. 35 m. 10 S.: 14. Jidel primer, en sis segons.
menez, 5 h. 35 m. to s.; 15. Xaurnet,
També va resultar interessant el
5 h. 35 in. 14 s.; 16. Buró, 5 h. 35 in.
desempat entre Badia, Esquena i BarDEL
BARCELOL'HOMENATGE
14 s.; 17. Bueno, 5 h. 35 m. 20 5.; 18.
A. Delcor, 5 h. 33 in. 50, s.; ro. Al- NA L-T. CLUB ALS SF.US CAM- nadas, i nies encara el segon i defiPIONS.-En extrem simliatica resulta nitiu desempat entre els dos primera
varez, 3 h. 36 st. 20 S.; Gonenola.
h. 36 ni. os s.; 21. L. Esteva, íd.; 22. la festa que Migué lloc al Barcelona esmentats. FI primer desempat es va
F. Figueres, 5 h. 36 na 08 s.; 23. Gi- Lawn-Tennis Club amb ntotiu de l'ho- fer a sis segons, amh setze, onze i
meno, 5 h. 36 in. 15 s.; 24. Salonl. 5 rnenatge dedicat als seus yOcis carnpions. onze siluetas, respectivament. i el seh. 35 m. 30 s.; 25. Canyardo, 5 h. 36 m.
Van assistir-hi, ultra. els hontanar- gon a quatre segons. amb quatre im50 5.; 26. Callana, 5 In. 36 tn. 54 5.: jan', els dirigcnts del riub, familiars i pactes a un a favor de Bernadas en
27. Diaz, 5 h. 36 m. 54 s.; 28. Des- amistats d'aquella, rcpresentants d e sis treta.
trieux, 5 h. 37 ni.: 29. Creus, 5 h. l'Associació de Tenis de Catalunya i
El resultar de la tirada per a em37 m.; 3 0. Pujol, 5 h. 37 tu. 45 s.; 31. Premsa, i el jutge-arbilre dels Campio- pleats de Banca va donar el segiient
Civil, 5 h. 38 m. 11 S.; 32. F. Gascon, nats de CataInnya per equipa.
resnItat:
5 h. 38 m. 13 s.; Domingo, 5 h. 38 ni.
El suntari, senyoe Platja %a 'lePrimer, Rirard Rodríguez, 174
30 s.; 34. Rogora, 5 h. 38 ni. 30 s.: rin l'homenat g e, felicitant els carnpions, punts: segon, Raimon Coll, 171: ter35. Cardona, íd.; 36. Larrinoa, 5 h. 38
Iliura unes copes dbrgent als s , ,enya- cer, Teodoric Caro, 170: quart, Jaurne
in. 46 s.; 37. Minyarro, 5 h. 39 ni. eCrs dala campionats de Catal mya per Guardiola, 159; rinqulé. Joan Alzi39 s.; 38. G. Delcor. 5 h. 40 in.; 39. retara de pranera i s aga categnr/a.
na, 156; sisé, Josep Oliva. 155; seta.
Ezquerra, 5 h. 40 na; 40. Ch iva . 5 11.
Va llegir-se un teleg e ama del Tes t .
4o m. 45 s.; 41. J. Gascon, íd.; 42. dent del club, senyor Alfons afacaya, Manuel Rodríguez. 1.5; ;mita, Cartas
Tubau, íd.; 43. Murall, ida 44. Garcia. accidentalment a Landres, felicitant els Aymerich. 15 0; novè, Josep Martínez , 1 43: desi, Jcisep Tunen, 140.
íd.; 45. Yoldi, igual: 46. Ofiaederra. campions i adherint-se a l'acre.
5 h. 40 m. 50 s.: 47. Armando, 5 h.
CAP
A
ANGLATERE. MAIER
40 m. 53 s.; 48. Bachero, 5 h. 42 m.
57 s.; 49. J. Figueres. 5 la 43 m. 15 s.; R9. - Diumenge va sortir cap a An5o. Blanc, íd.; 51. Suárez, 5 h. 44 ni. glaterra el primer defander del Bar15 s.; 52. Casamada, ida 53 . V. Ce celona Lawn-Terrnis Club, Enríe G. MaLES ACTIVITATS D'ESCOLA
54. Trueba, 5 h. 45 in. 23-brian,d ier, a l'objecte sie prendre part en el
D'AVIACIO BARCELONA
de
Wimbledon.
proper
torneig
56.
s.;
s.; 55. Nicolau, 5 h. 45 m. 50
Probablement, Maier pasara als Esafeara., íd.; 57. González, de Tolosa,
El moviment atronautic que capeid.; 58, Pla, íd.; 59. M ont es. ida 6o. tats Units, per tal de participar en els rinlentá l'Estola d'Aviació BarceloRuiz Trillo, id.; 61. 011er. íd.; 62. torneigs nord-americans que s'anuncien na durant el passat mes de maig ha
Lapez, 5 h. 46 m.; 63. Pastor, 5 In. Per al proper mes de juliol.
superar encara l'actuació realitzada
Desitgern al notable tenista catalä els per aquest organisme en els darrers
47 M. 52 5.: 64. Lleonard, 5 h. 51 ni.
20 s.; 65. Aguilar, id.; 66. Bellmas. millors axits.
temps.
5 h. st m. 27 s.; 67. Oliver, íd.; 68.
En el transcurs de l'esmentat mes
¡C,n.ls, igual; 69. Labrador, íd.; 70.
es registraren les seguents dadas:
Boater, ida 71. Vaqueta 5 h. 52m. 00 sa.
207 vols d'escala, en 54 h. 35 ni.:
72. Trull, 5 h. 53 m. /o s.; 73. Forns.
475 vols d'entrenament de pilots, en
5 h. 59 nat 74. Navalon, 5 h. 59 ni.:
LA TIRADA DE RAPIDESA
75. Lloret, 5 la. 59 nt; 76. Gou, 6 11.
44 h. 3 ma 72 vals de turistne i bate:g
I LA D'EMPLEATS DE
o6 In.: 77. Carcel, 6 h. n6 ma. 7 8. Ma
de Faire, en 12 h. 26 na; 18 vols de
BANCA
-rín,6h.MIi;79Bastdí.Ro
viatges aeris, en 17 In. 46 tua 6 vols
El diumenge passat, al camp de tir de reclana en 2 h. 11 ni.; 7 vols de
Piqueres. íd.: 8r. Frosini, íd.; 82. Curto. id.; 83. Cliviller. íd.; 84. CamPde- de Montjuic, van tenir lloc dues de fotngrafia, en 1 h. 16 m., i 12 als de
lacrara Ida R. Varderi, Id.: 86. Pea les tirades que componen el progra- prova d'avions. en 1 h. 40 ni. En
tort. íd.; 87. J. P '-'na. id.: 88. Tornen. ma del Concurs de Primavera d'en- total 797 vols, en 83 h. 57 ni. de vol.
6 h. 14 In.; 89. Olivares. 6 h. 32 na: guany del Tir Nacional. Una de !es
Cal esmentar també que en el ma00. Martínez, íd.; 91. Eajula. id.; 92. dues tiradas era de rapidesa, amb
tear periode va realitzar aquesta EsMaten, id.
arma curta, sobre siluetes, a la discota
festivals d'aviació i vals a FiHan pres la sortida 102.
tancia de 25 metres, i l'altra, exclu- guares, Lleida, Sabadell i Mallorca.
siva per a empleats de Banca, arnb L'avió "De Havilland Dragó" de
CLASSIFICACIO GENERAL, DES- carrabina del 22, sobre blanc interPRES DE LA QUARTA ETAPA: nacional, a la distancia de cinquanta vuit passatgers Ina efectuat guarra
viatges d'airada i tornada BarcelonaVALLS-LLEIDA
marres i en vint trets, en posició Mallorca ¡ un d'anada ¡
tornada a
lliure.
t. Cailardo, de Barcelona, professioA la primera, que era a divuit Figueres per la Costa Brava, portant
nal, F. C. Barcelona, Cicle Catalunya,
trets en tres sities de sis bales (vuit de paSS4Ters els directius del Pa17-46-50tronat de Turisme de Catalunya, com
2. Sella, hala, prof. Cicle Lázaro, segons per série). resultaren guanya- a assaig d'un servei turfstic regular,
dors els tiradors següents:
17-48-16,
de
praxima inauguració.
Artur Sola, quinze impactes; Josep
3. Rogora, itaub, prof. Cicle Lázaro,
Participaren en aquesta tasca 356
Rotllan, catorce; Miguel Pinyol, dot 17-48-39.
rtassargers, 8 alumnas pilots i 32 pi4. A. Deloor. belga, prof. Cicle Ca- ¡e; Miguel Masdeu, dotze; Ventura lota en entrenament ultra els proBagaria, once; Alexandre Badia. deu:
talunya, 17-40-03.
3. Canavessi. llalla. prof. Cicle La- laamon Bernarlaa, deu; Josep Escale- feasors de l'Escota.
També aconseguiren aquest mes el
na, deu; Joan Marimon, vuit, i NarUrea 17-51-59.
títol de pilot aviador els alumnas de
6. J. Jirneno, ind. primera categoria. vis Martí, set.
,"Jean". A. C. Montjuic, 17 52 oo.
L'empat entre Pinyol i Masdeu es l'esmentada Escota senyors Joan Vi-

T e n

Ja.

s

Aviació

1

v

e

M' * i Bosch i Santos de GaztaVondo
i Fi, btrodona,
més' al seu aeròdrom han volat
dos avions "Arno-Pavian", dos avions
"D r Havilland Moth", un avió "Eagle
tncoln", un avió "De Havilland-Puss
oth", un avió "Paliarais 40", un
avió "Nieuport" i un avió "Romeo",
u sigui deu avions diferents.
Es evident, per tant, que aquesta
Eecola d'aviació desenrotlla actualment una activitat formidable que
omple d'optmnisme els hoscas aeronautas i els resttltats de la qual fan
preveure la rápida realització d'importants programes aeronautics que
situin cada vegada en millor lloc la
nostra aviació civil.

Liti

Nàutica
Creuer Internacional de la
Mediterrània 1931
Els treballa d'organització de la regata "Creuer Internacional de la Mediterrània 1934" que el Ciub Náutic de
Barcelona organitza per a la segona
quinzena del proper unes de juliol, prossegueixen amo gran entusiasme i activatat, i es pot donar per descumptat l'èxi t idc'aaquesta impurtant manaestaciä
niu
Com ja hem informar en aateriors
adiciona, el recorregut d'aquesta regata és de mes de cinc-centes orilles, divididas en guarra etapas: Barcelona - Formen«, Formentor Eivissa, Eivissa a'alencia i València - Barcelona; s'a.
niciarà la regata a Barcelona el dia 15
de juliol, seguint de Formentor el dia
To, d'Eivissa el 25 i de Valincia el 23,
i es clausurará a Barcelona el dia 3 0
de juliol. A cada un d'aquests parta es
preparen recepcions i grana fe,tes a
honor dala yatcatmen concurrents.
ParaHelament a aquesta reaata-creuar
a vela sean desenrotnarà una altea de
yatchs a motor i mixtos, amb caracter
turistic, en les mateixes dates i escales. Ultra la primera etapa Barcelona Formentor, es correrá una altra regata
a vela reservada a yatchs de la sarie 8
metres, fórmula internacional, les quals
regates seran també molt interessants, i
facilitará la concurréncia de gran nombre d'aficionats que han mostrar desigs
de concórrer a aquesta interessant manifestada náutica.
Per a aquestes regates el Comité Or.
ganitzador cornpta ja amb nombrosos

i valuosos premia oferts per distingides
personalitats i entitats oficials i parta
culars, el detall dala quals donarem a
conaixer en successives edicions, així
xf com el programa de fastas que a honor dels concursants preparen ami) gran
entusiasme les autoritats i clubs nautics
de cada localitat.

E atenraioniam e

Futbol
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Homenatge a Joan Gamper
Per al vinent diumenge, l' Aj untament ha acordar donar solemnemeat
el norn de Joan Garnper al carrer de
Crisantems. de la barriada de Les
Corta. L'acte oficial tindrà lloc a les
set de la tarda. Després es ballara4
sardanas.
El F. C. Barcelona ha zcordat sumar-se al reconeixement que en justícia ret la ciutat, de la q ual p orta el
nont, el seu fundador i animado/
maxim.
Joan Gamper, tres vegades beneraarit, sec Catalunya, pel "Barcelona'
i per l'esport, será hanorat chumengf
Pels seas grana amics, els bascos, re.
p resentats pel gloriós Athlatic
Bilbao.
Tots aquests noms són p enyora dt
la grandiositat 1 emoció •lela actet
d'homenatge que arriba des d'ara a'
cor del poble.
La clausura de temporada del Bar.,
celona.- Després del partir de cEurnenge d'homenatge Gamper. contra
l'Athlatic de Bilbao, ei Barcelona
anuncia per al diumenze segiient un
ante encontre contra l'Iruut concertat
pel traspäs de: jugador Lecuona. I
finalment. cona a eauSUra de ternParada, anuncia per al dia 8 de julial
un p artir coarta: un fort equip es.
Iranger.

e
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LES INSCRIPCIONS DEL CLUB
DE REM BARCELONA
Per a les grana regates dels Campionats de Catalunya en outriggers
i ski)), que tindran /loa al nostre
port el propvinent dia 8 de juliol, el
Club de Rem Barcelona ha insana
següents equips:
Regata en iols a quatre remers
limonar, categoria seniors, bot "X,
X.", tripulat pels senyors Serra, Au'
bis. alangraner, Fina, timoner Lozana.
Regata en iols a guarra remera í
timorter, categoria juniors , "X. X.",
tripular pela senyors Vives, Bruguera, Cardona, Palau, talionar Carbonell.
Regata femenina en iols a quatre
remers i timoner, "X. X.", tripular
per les senyoretes Longoni. Guasca,
af artinez Sagi, Toman, timonee senyor
Mollera.
Regata en outriggers a quatre remers i timonera categoria debutants,
-Tortosa", tripular pels senyors Ríos,
Santamaria, Boada, Carnäilez, timoner Lozano.
Regata en outriggers a guarra remera i timoner, campionat, "Tortosa",
tripular pels senyors Mora, Valero,
Pana, Piqué, tinioner Mollera.
Regata en skiff, "Tossa", tripular
pel senyor Ferran Mora.
Com recordaran els nostres lectors,
:a prova femenina tindrà lloc en un
trajecte de mil matra; en linia recta,
i ks altres en trajecte de dos mil metres, també en linia recta.
• •
Club de Rem Barcelona. - Per a
designar els equipS que hauran de representar-lo en els Campionats de
Catalunya en iols que tindran lloc a
Tarragona el vinent dia primer de
juliol. organitzats pel Club Nàutic.

CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA - CLUB AL?) CA'
TALA, ACAMPADES COL.LECTIVES I CURSETS D'ESCALADES.La Secció d'Esparta de Muntanya del
Centre Excursionista de Catalunya prepara per a dintre poca dies daca acampadas collectives. La primera tindrä lloc
els dies 20 i 30 de juny i 1 de juliol,
a les Guilleries. L'altra acampada tindrà llar a Sant Maurici durara el vinent mes de juliol. Es tractará d'un
acampament amb un nombre determiel Club de Rem Barcelona convoca
nat d'inscrita.
Del 7 al 22 de juliol, organitzat per eiintinatÖr!es entre els seus equips per
la rnateixa Secció d'Esports, se celebra- als dies 17 i 21 del present mes.
ra un cursar d'Escalada d'alta munta
aya. Per aixó, i per tal de donar a
aquesta branca de l'excursionisme rota EXPOS I CIONS D'ART
la importancia que te, ho ha mor/seguit
la cooperació del ticnic d'escalada senyor Hnrski, grim paire de primerissi- LA PINACOTECA
PASSEICI DE GRACIA. 34
ma categoria deis Alts Tantees tuecoslovacs. Es de remarcar que per primeExpoa1cI6 de pintura catalana duce
ra negarla en ternes catalanes té
Important coLlecold particular
un cursar d'aquesta naturalesa. i, per
Vinteu l i stand de la Fira del DIbuia
tant, per aquest fet, com per Validó deis
nostres muntanyencs, cal esperarque
cia SALA BUSQUETS
ben aviat restará tancada la inscrip
PA88110 DE GRACIA , 38
per a una 0 dues setmanes al campament de Sant Maurici i anal participaIlloblet I otzleetsa d'art
La
inscripci6
.
cuesta
d'Escalada
cid 91
Expos/cid del Carral, 01,3!r I rada ose
de
a/manta garata osi las Arta del Llibra
resta oberta a la Sacra.; d'Esports
Ina u g urarle ami
untanya del Centre Excursionis ta de Visiteu l'atand
66 la Flr• del tdbulr
Catalunya,

Per te14raf

SYRA
OIPUTACIO, 232
Teldfon 18710
ART I ORNAMIINTACIO
MIQUELINA ALVAREZ COLL
Pintura
XAVIER re CIGUE8
Graves
P. MORET GRALLA
Pintura

FUTBOL
L'Athletic de Bilbao i els seus jugadors. - Bilbao, 19. - Han renovar les sa y as fitxes per l'Athletic
els jugadora Lafuente i Blasco. Denta Vial/6u
de 2 1a diFilruanY del Dibuil
i denn a. passat ho latan els altres
jugadora, i ara aixa queden destilentira els rumors que asseguraven el SA/A PARES
pas a un altre club de diversos jugaPETRITXOL,
dora bilbains. Sernbta que queden en
PERE PRUNA
Pintura
Ilibertat Uribe, Pichi i Petrel- as.
ZX P n tle10 I venda do la col-Unció
La crisi de l'Alaves. - Vitòria, 19.
de Miguel Utrillo
Sla reunir l'assemblea extraordiaaInaupuració tata
ria del Club Esportiu Alavas. Hi ha Visiten Patand de la Ara del DIbull
assistit, en qualitat de soca el seleccionador nacional, senyor Garcia Salazar.
Hi ha hagut llarga deliberació so• SALA GASPAR
bre la manca que porta la societat, la cc iSCLL DE CENT, 323
Tet tgcs4
qual te un deute de 182.000 pessetes.
La Caixa d • Estalvis Municipal, propietar.a del terreny de Mendizorroza,
comunicat a l'alavés que el destronará del terreny per manca de
RENART
pagament. La Directiva ha acordar.
Dioutacio. 271
rsiefoe IF217
abandonar el cama d joc abans que
Stand a la Fira del Dibula
s'arribi a la dita determinació.
SALA D'EXPOSIGIONS
Davant la desesperada sittració qu,t
Fotopralla I redroducclone d'Art
travessa la propietat, sala nomerr,t
Stand a la Fira del Dibuix
una Comissió perquè en el termini Ar
quinze dies estudii si hi ha algi ma
soltició, i Si no n'hi ha, convocar as- MONTFALCCN
semblea extraordinaria per tal d'
Querlee., Gravita %llalla Mirra'.
a la dissolucia.
Tapies.. Marca
BOXA
A Manchester , Manche/ rige, 19
En un mata de boas que tirtwe lloe
ahir entre el campió mundia/, del pes
mosca Jack Brown i el a'tallenger
francas V alenti Angelmann hi bagui
mato nul.

diotIlures
BOTERA 4 • FINAL PORTAFERRISSA

Fira del dibuix
vnadomat. ara tuna, 011a
(re. Galney, cases. nosslayel. P?s.
ulm Pecli traer I Roslr)e), alead
eusquera Cuuujis, insules. E> %Maui
Bu Ite as. Bau rau. Rema. V.,yreds
immona
ara, ele
5rtmu,

1/15tri dP

Preve barallubni:

NAFTALINA contra le«
87neli

NETROPoLITANn
Canuda, 31, baIso• lata Mozart
!ama

».=
projeete: 'Lamenta Mepeettelt t de la
Cambra a gab els escena bes en dls .
cutir-se un pressupost de tanta inti
porrincia com el d'Apicultura, quan
precisament els diputats de la majoria feren llar propaganda electoral
Els Cellers Munan
cona a agraris. (Alguna agraria !'interrompen, i el senyor Menéndez interA Martorell, en tants aspectes lote- ponent de l'organització que dirigeix
QtlESTIONS LOCALS
vé, pel qual motiu es provoca un pe- resant,-12 ve de l'une, el seu prestigi de HenmenegtI Mux.art.
tit escindol.) L'orador segueix dient placa vinatera. Ha tingut, però, coro to- Catalunya Es viticiala" en lea tres chaque l'Agricultura ha ciscas sempre tes les viles on la cria i el comerç del quenes parts. Les comarques no proEapOSISIÓ leaa1011
en forma miserable, j'ajad cal evitar- vi han estat afera, preponderante de la dadores són coneormito oels comerciants
ho. Ataca els agrari, *i es produeix un comarca, les seves altes i baixes. mo- de vi per "la muntanya"., i la mantaincident, que no té més conseqüen- mente de defallença i altres de gran nya de Catalunya, d'Aragó i del Nord Morros, a Badalona
cies per restas nombre de diputats ptrixanca. No ha mancat mai la casa compra vi. Pero la muntonvo Es molt
premio
que hi ha a la Cambra. (Presideix que a través de totes les vicissituds ha se- disputada. L'exportació de vins comuna, lonin
Sa va ,in aataturrrytt'isidasesak
erbmitjà
també. Cal decantar-se per sles classes d'una senzilla noto re saltada i modesta,
el senyor Casanueva.) Afirma que és guit una muna ascendent.
No pot negar-se crisi del comerç fines. Vins Muxart elaboren vine de tau- d'alguna manifestada cultural i artísfals que la majoria es preocupi des
problemes agraris, com tambe es fals d'exportació de %Me. Scin malees les cau- la fins en nombre de sis. en ampolles tica que es producía a les comarques.
ene tracti de resoldre el problema de ses que l'han produida. Come tot amb de litre i mig litre: cinc classes de Després d'aquest ale de vida dime.,
tot, superar-la, i això és el que fa la rancia; dues de moscatell; tres de ver- ningti ja 110 en Jelli a parlar mis. Unes
l'atar, com ho demcstra el fet que casa
Cellers Munart, de Martorell. Els mut ; maneanilla; Tarragona; Màlaga or vegades pugne el let queda ofegai Per
s'haoi rebaixat el pressupost d'Obres cins catalans
poden competir amb els mi- i obscur; "Post of Garraf"; Mistela l'ambient meequi i carregat d'envepes
públiques.
!loes del Misis. En tenim de totes clas- blanca; Xeree dolç P. X.; Madera fina. i personalismes dels pobles; d'alees perEl MINISTRE D'AGRICULTUR
ses , per a tots els gustos, de totes les Tots els vins detallats poden anar, van que la manca d'un
esperó convertit
fa el resum del debat. Manifesta aue
apees, per tant. ser a les indistintament, en harriless de 14 litres, e n un fet esparadic o be en una aventuha pogut fer el pressupost Que ell volia graduacions.
mes nombrases i acurades elaboracions. 1 ampolles grans i petites.
ra mis d'algun temperament sensible.
per apressaments de ternps. Ha portat a Si el comerc a rengrbs,
amb centenars i L'exportació dels vins f ins es generóAquestes p;tites consideracions ens
aquest pressupost una novetat, de la milers de
bncois, amb va gons-cups, ha sos de Catalunya comenta de tenir
un Ics suggereix l'Exposició que el dimitenqual per res no han parlas els oradora sofert. sofreix un colapse
resten les brin mercat a tot América. Les POSSi- ge passat inaugura al Casino Badalona
que han intervingut en el debat. D'ara possibilitats
de venda a rengräs per mit- bilitats secan molt mes ara/Mies si. cont el literat i artista badaloní Reman Morendavant cap funcionari d'Agricultura
de la petita barrileria, de l'embote- s'espera. Nord-América rebaixa els d-ets ros, Nosaltres, que solament coneixiem
no cobrará una sola pesseta que no es- ja
llament n eso-asna de litre i mig aranzelaris que encareixen extraordina- el senyor Morros d'una manera supertigui xifrada en el pressupost amb
rec en el personal. Aixä no passava tre, de relaboració de vins fins o ge- riament la mercadería. Cellers Manad 1 icial, ruin quedar meravellals del se.
abans, que es portaren partides d'una nerosos. I en aquest asoecte encara hi estan trtillats i prei arts per a fer l'ex- tremp artIstie 1 de la ..tral voluntat
ha rnolt a fer nosant-Iii inteHigincia, or- portació a fan i ele qui han • ungut creadora — me/grat la uva edat ben
secció a altea. Les gratificacions que hi g anització adequada i
una mica de co- ocasió de conèixer els seas productes en be miljana
allicient de la qual,
ha en aquest pressupost procedeixen de ratee.
la paseada Fira ?e Barcelona opinen que
iota Cita at cant In nostra, on tqf r3
pressupostos anteriors.
Heus acd el cas dele Cellers Muxart, lo casa esta situada per a aconseettir en
les
valoro
sdn
mirades
o bi amb indiHi ha una noca quantitat per a escasa data de l'any 185o, is a dir: hons resultats. tant per a ella cona per a
de pedantetudis d'obrers agrícoles, i hi ha una LI
té ja 84 anys, la qual cosa significa la divulgació de la nnstra riouesa viní- ferencia o be amb sus excés
ría, estat la seta robusta fortnació
partida sobre serveis socials 1 assegu- que no és una improvisació en la
cria
cola,
en
la
modalitat
dels
vins
fins
i
espiritual
que
sentbla
calcada
d'aquesta
rances del camp. No eón quantitats de i elaboració de vine. Casa i cellers pro- els
de mula, embotellase.
frase de KepPler: "L'art te la missió
gran importancia, però s'augmentaran DiS ; tallers
de boteria; nombrosos tu- Descrito a grana traeos. aquesta es la d'elevar l'home per sobre de l'ambient
a mesura que les circumstancies demos- bells: di v ersos vagons-cubell; secció escas; Cellers Manare cae amb el seu que el rolla j de l'angoixa de la sera
trin la seva necessitat, perquè jo crec oecial per a la crin deis rancia:
seccic3 esforç fi conéixer arreu del m'in els existencia".
que rúnica solució per a remeiar les ca- crembotellatize; un bon nombre
de
pervins
catalans.
Les obres que Momeen la primera
lamitats del camp és rasseguraima. J. snnes ocupades són corre a resurte o exABELLA exposició que fa Reman Morros, gran
hacia consignas un milió de pessetes, peaficiona!, parlen jener escrulades amb
ra la implacable dictadura del ministre
mirada exigen'. Nosaltres, pobres prode Finances l'ha rebaixada a la meitat.
fana, potser, en veure -les hem sentit
A Mataró
Dels cir.quanta milions consignats per
l'entoció del seu intens realisme. Un exal crèdit agrícola solament se n'ha inte rior, "Can Ribet", Ccniyet, ésvertit un, i els ateces 49 s'han destinas a
ser conceptual con: a magistral. El deremeiar la situació dels arrossaires,
milions de pessetes, i les d'altres proitipin
Pa tene"BuPn
" Elderin
de eda
t'Ir!
ductors agricoles amb diverses quantilord" el qualifira, també, Cene intErpret
tats. Hi ha alguna augments en la Diziporris (fe la naturalesa.
recrió de Moras per a la construcció de
.4questa interessantissinta ExposiciA
Camine Veinals. També hi ha augments
Mataró. 19. — Fa alguns dies que
La
darrera
sessió
de
l'Assemblea,
ce„res , trrs
en la ramaderia. AIN inspectora de Vete- lebrada, com totes les altere, al Saló de existeix cert malestar entre els pesca- esta COmpestcr troure pum
gua&
s mol( suggestives i dues plOtneS
rinaria seis augmenta el sou a cenad que sessions del Palau de la Generalitat, sota dors i els que intervenen en la C0111els drets crinspecció a les Deanes in- la presidencia del sensor Manuel Pi- pra-venda de ¡min. El conflicte és oh- que só,, (fi g ure cradmirOr. aquel( roque ',retener,' atril,
gressin directament en el tres«.
her, loa dedicada, zlesrrés de raproca- ginat pel fet que l'Ajuntament ha creenenralContestant al senyor Florenza, diu cid de les conclusions, a raprovacia del gut convenient auge/tentar l'impost mentari es que nones! episodi
Radalnua no quedi, com ton/me
als
r
iado
que la inspeccin técnica no por anar
municipal
sobre
el
peix,
ient
ascendir
nou reglament de la Federació de Sincoses, oblidat ni passi desagricultors a dir-los on han de sembrar dicats de Turisme de Catalunya i a t'e- en els seas calcule fina a 15.000 pes- t'es oli sco
el blat, perque seria el mateix que dir- lecció de la noca Junta directiva. Fou setes el total del concert a establir, aten-chut.
B.
J.
los que dos i dos són (paste. Amb la riego president per unanitnitat el senyor coree a pagament ile resmentat impost,
seca práctica ja saben cis agricultors Manuel Riber i designats per a nome- en comptes de la quantitat de 8.000
que sembrant a les canyades corren de- nar el
pessetes que fine ara percebia per tal
IGUALADA
restants cárrecs de la Junta els contente.
terminats riscos. Per a la repoblació
sindicats
de
la
Costa
Brava,
TarragoCom sigui que no sha arribar a
forestal seria mole dificil el sistema de na, Sitges, Manresa, Tarrega i Pireneu
del Sometent : : Els
una entesa, l'Ajuntarnent ha installat ReorganitzacióLa Piscina mtuncip
subhastes, perquè seria quasi impossible Catala,
al.
de sempre ::
condicions
de
una
báscula
al
lloc
en
un
plec
ele
la
platja
un
se
d'assenvalar
De l'Ateneu.
Es dona campee de les adhesions re- subhasta el peix, i cobra Pel sul Inspectora d'Hisenda
tot el relatiu a la replantació de rarbobudes dels sindicats d Cardeclem Olot campee rarbitri, a rad de doe pes- La Caixa d'Estalvis de la Generaborat.
Noves diverses
Reus i duna gentil salutació de la setes per quilogram.
tirar
Ei senyor FLORENZA : Per a mi Societat d'Obrers
de Cambra i anexos
Igualada, 19. — Iniciant la reforma
Els compradors, davant d'aixd, han
seria difícil. perä per a un enginyer de la Indústria Hotelera.
acordat no efectuar cap operada al del Sometent, han estat nomenats:
aerännm. no.
Clausura l'Assemblea el senyor Biel
- El MINISTRE D'AGRICULTURA ber ami, un discurs, agraint la Seva radie, i han dernonat als pescador% el Caporal del nostre partit judicial,
set/ ajut per unan a la vaga. Perd senyor Amadeu Guitart: caporal de
diu que la consignació per a l' Institut
designació
per
a
la
presidencia
de
el senyor Francesc Pujol,
de Reforma Agraria no pot rebaixar -Se la Federació i el roncara de enes e:5 aquests no hi accediren, sind al con- Municipi.
caparais auxiliars, els senyors Antrari. han sollicitat el cnrresponent
de la subvenció finada de 50 milions
sindicats i altres elements que havien penis per vendre directament el peix toni Forgues i Pau Govern. Aquests
dr pessetes cada any.
ccoperat a l'exit de l'Assemblea.
al públic, als mereass, puix que com senyors treballen activarnent per a la
Respecte als que ha manifestat . el
La Junta de la Federació ha quedat a sacie que són del Päsit de Pesca- convenient reforma del nostre Cos arsenyor Hueso d'una possible batea encarregada d'elevar
les
conclusions
de
mas d'acord ami, el nou Reglament
mano
dors estan exempts del dit arbitri.
preu
dels
blats,
vertical en el
Han/ busca una fórmula que post fi vtgent.
festa que a l'octubre es publicará un l'Assemblea al Govern de la Generalitat.
Els
assemhleistes
— El "Diari drgan
celebraren un bao- a la tivantor creada entre eis majodecret per regular la taxa del blat.
dretista, continua fent ambient conContestant al senvor Moreno Herre- quet a la Font del Lleó. Ocuparen la ristes i l'Ajuntament. — C.
trae; al moviment de dignitat catalara, diu que no és possible retirar el presidencia el conseller d'Economia i
nista que patrocina la Generalitat.
dictamen. No is possible retirar la Agricultura, senyor Comorera, el areDarrerament alta empescat un telesubvenció per als Jurats M ixtos agrit sident de l'Assemblea municipal, senyar
coles, quan hi ha una Ilei que ho es- Escofet, i els senynrs Manuel Biber, Fer- ADVERTIMENT IMPORTAN? grama dirigit al director de "La Van•
guardia", protestant dels anides d'En
tableix. Una Ilei de pressupostos .no ran Cuito, Ignasi Armengol, 3.farü
Ele particulars I entltats que Gaziel. que traben segurament massa
pot derogar una altra hei orgànica. Rubió, Ramon Tarragó i Jasep EspluEn aquest moment passem per la gues.
ens trameten notes ker a la seca benévola per a Catalunya. .Aquest teA la tarda els assembleistes visitaren publicaci6. són pr-gats que Un- legrama sha fet si gnar P er una colla
tragedia que els enginyers no volea
passar a la Reiorma Agraria. pesque restatge de la Societat d'Atracctd guln present que la redacció d'amics del -Diati i amenacen donar-se de haixa de -La Vanguardia-,
en aquell organisme cobren moit de 'Forasters , on foren rebuts rel seu esportIv.,, de LA
PUBLICITAT 61 malgrat que gairebé Cap tr ells es Pot
menys que en qualsevol altre servet president, senyor Rabió i Bellver, i el
al carrer de Barbará, 11 13, que eltr que en sigui lector habitual. La
un
dictar
de l'Estat, i he hagut de
setretari, senyor Manuel Marinen°.
decret obligant-l o s a que romanguin Després es traslladaren a l'Oficina de és on cal adreçar tota la corres- ciutat ha comentas aquesta "gesta"
forçosament durant dos anys en aquest Turisme ile Catalunya, on doren rehots pondenc i a destinada a aquesta molt xiroiament.
— La calor d'aquests darrers dies
destí. Quant al senyor Hueso, li he i complimentats pel SEU director, senyor moló. La publica :16 del, oriolfolla. Diumenge al made dir que no comparteixo el seu pes- Ignasi Armengou. A tots aquests llocs nata que no vinguin amb actuaste és francament
simisme, que encaixa niolt mal arnb foren els assembleistes obsequiats amb adreça, •ofrIri, d'arb endavant, ti, per primera cegada. es va amplie
el
cubell
de
la
Piscina municipal, i
la seva edat.
lunchs i es pronunciaren brea parlaments un retard mInlm de vint-l-quatre inalgrat el criteri de no deixar-hi tirar
El s enyor HUESO: Motees grades.. de salutació.
hores.
ningú per raons d'higiene lpossibles
EL-MINISTRE D'AGRICULT U IM!
residas dolents de les canyeries, etc.),
-A:Esticonfrmeahly
foren
més de quaranta els banyistes
que
són
necessaMartínez Hervàs
que volgueren inaugurar la magnífica
ris els préstecs a Ilarg termini en
EL
obra
municipal.
A la tarda, calqué reragricultura. Això no ha estat posa:doblar la vigilancia per tal d'evitar
ble portar-ho al pressupost, però es
que els banyistes tornessin a fer de
pot presentar una esmena amb les
les seves, Sembla que, una vegada
mateixes reglamentàries que determirefrescar
el paviment, sial donará una
na un augment, i cre c que es camppintada d'esmalt, i aleshores es toreara amb el quórum, donada ríndole
nara a omplir el cubell i es podrà
de rassumpte. Aquest pressupost no
deixar expansionar els mes impaem satisfà del tot, però no sha pogut
La inauguració de resmentat
ciente.
fer altra cosa.
cubell es ara per la revetlla de Sant
El sensor CANTOS. en nom de
en
lloc de Sant Joan, com es
Pere,
•
Remo cientific
la Comisiió, defensa el dictamen.
projectava en principi. Hom dit que,
El senyor FLORENÇA rectifica
arnb tal motiu, es prepara un festival
contra la calvicie
dient que respecte a la fórmula que
de natació a base d'esportius foraspresenti raltre dia, pot molt ben porters
locals. L'edifici, solárium i altres
11115111.111.1111111111
tar-se a la práctica.
obres • complementaries s'aniran actiEl senyor MARTINEZ HERVAS:
vant
durant restiu, perd és dificil que
Això ho fati un Govern d'esquerres
la inauguració oficial, la inauguració
que substitueixi el que hi ha en raeimportant que requereix la magnífica
tualitat.
AIREle tots els calbs ho són per la seborobra municipal, es pugui fer enguany.
El senyor HUESO: Per a ala?, cal— Un inspector d' Hi s e n da es tro
rea,
aquesta
hipersecreci6
del
cap,
dea que rectifiqui la conducta que seG
en viatge de-balnostrciu
guí durant els dos anys anteriors el
que es manifesta amb l'aparició de la
"visita" als seus arnics els industrials
Govern d'esquerres. (Protestes i concompresos
en la tarifa
i
comerciants
caspa.
La
seborrea
és
el
començament
de
la
traprotestes.)
tercera de la contribució. Es diu que
El temor FLORENÇA: Jo no tinc
calvicie- Combatre aquella Es evitar aquesta.
dintre pocs dice arribaran altres "viatla condiCia de vident, perd si ho fa
gens" de les tarifes primera, segona
No es concia altre especific contra- la sel'aplaudiré.
¡ quarta. Que la seva estada es faci
borrea que el sofre. I no es coneix mes que
Rectifiquen els oradors que han inplaent i suportable per a tothom.
tervingut, i queda acabat el debat de
un medicament que permeti utilitzar aquestes
— Taanbe tenim a la nostra ciutotalitat, i s'aixeca la sessió a un
tat una comissió oficial que ha vingut
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
quart de deu de la nit.
a practicar la inspecció del Cene Elecde non ofert al públic.
toral. Ahir, el seu cap, senyor Mon.
tabes, reuní els representante dels diEl SULFOPILOL no és, donci, un proversos partits politice.
HAN TORNAT AL TREBALL
ducte empiric, casolà, o de perfumeria, prepa— Hi ha gran malestar dins la
Secció d'Esports de l'Ateneu Igualadi.
ELS METAL.LURGICS
rat sense reponsabilitat cientlfica. Pel contrarl,
Es una !lástima que, cornptant as/lb
esta fet per facultatius catalans 1 basat en 16v.
MADRILENYS
el magnific Eatadi que és el camp del
Xipreret, no s'encerti a trobar el cansí
mutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
bo perqué les activitats de L'estilenMadrid, 19. — Tal com estaca anunEs remet que li aconsellera el seu mettada Secció es poguessin desenvolupar
ä tot palmó, d'una manera ordenada
Mat, aqueas metí s'han ohert els tage, si el consulta. Amb el SULFOP1LOL evii metódica.
llers i fäbriques del ram de la metaltara la caiguda del cabell en qualsevol mo— El diumenge vinent, dia 24, a
lúrgia j s'han reintegrat els obrers
les deu de la nit i presentada per la
es trobi el seu procés de calvicie.
ment
en
que
Secció d'Estudis generals del nostre
treball, després d'una vaga que ha
Amb el SULFOP1LOL tindrä, danta, sempre
Ateneu, actuarä al teatre de l'esmendurat tres mesas i divuit dies. No
toda entitat, l'agrupació teatral ama1
perfectament
el
caben
net
1
sec,
evitant
que
registrat cap incident.
teur "Junior F. C.", de Barcelona, la
la caspa 11 malmeti la cabellera 1 li facl 1141
Un ge nificat membre de la Patroqualrepresentará l'obra del teatre
Masa
j e rus "L'inspector'', de Nicolau
brut
damunt
el
coll
de
la
seva
roba
exterior.
nal Metallúrgica ha manifestat a un
Gogol. Augurem Un gran exit.
periodista que demanarien que a la
— L'empresa d'autobmoibue, "La
Comissió encarregada de redactar el
Hispano-Igualadina, S. A." ha traslladat la seva administració de Bartreneciflet Id ore de 7'50
reglament de la indústria metallúrgica
celona al carnee de Muntaner, núm. 8,
s'hi doni cabuda a un representant
•e lef o tt .13737.
del Sindicat Patronat
— fi n" ,• te amic Antoni Borras,

Els exportadors de llins codales

la I Assemblea deis
Sindicats de Turisme Conflicte entre els gelde Catalunya
xaters i l'Ajuntament

DiMecies, -20 de Juey de 134 ' '

LES COMARQUE. C
jove i estudiós excursionista, parlará
divendres, die za, a l'Ateneu; sobes
el tenia "Notes 'per a una monografía
de la comarca d'Igualada".
— Les entitats politiquea i patrintignes que secunden l'actitud del Govern de Catalunya han 'celebrat un
important canvi d'impressions.
—Avui es reuneix la Comissió de
Goveitn del nostre Ajuntatnent.
— Continua igual la vaga de contramestres. Per tal motiu, la Comissió d'Assistència Social no, ha pogut
encara iniciar les seves tasques. No
obstant, sabent que s'aproiita aquesta
pausa forçosa per perfilar i estructurar els diversos projectes a realitzar, — C.

BADALONA
Intent de pertorbació :-: Atropellament
Exposició
Anomalia
administrativa :-: Els radical.
comencen a plegar veles
Badalona, 19. — Ahir a la tarda, a
l'hora de la sortida dels obrera de
la casa Andreis, un grup d'agitadora
anarquistes, entre el qual hi havia
una dona que sembla que ha pres part
directa ea alguns actea de propaganda d'aquesta mena, intenta organitzar
un miting en plena via pública, el qual
Ion dissolt per agente de vigilancia
d'aquesta Inspecció. Els oradors improvisase pogueren fer-se escàpols.
Sembla que els assistents ultrapassaven ja el nombre de dos-cents.
Aquest fet henal ei relaciona amb
l'agitació que porten a cap els ele!nenes extrernistes a la nostra ciutat
des de ja algunes setmanes. Ja la
setmana pastada sembla que tenien el
propòsit d'assaltar l'Ajuntament, la
qual cosa fou evitada per les encertades precaucione que a l'efecte
es van prendre.
— Aqueas mati el comió de la
matrícula de Barcelona número 5437 0,
propietat de les "Filatures Fabra 1
Coats , S. A." i canduit pel xofer Josep Quadres i Juez, en passar per
davant el carrer de Guixeres se li
ha interposat al pas el nen de vuit
anys Josep Muf'ez i Tornas, domo
Mitas a resmentat carrer, número 66,
i Ii ha produit diverses ierides a la
cama dreta de prondstic reservas.
— L'artista badaloni senyor Bartomen Pujó, despees d'haver rec o rregut victoriosarnent bona part de les
ciutats més itnportants de Catalunya,
ha inaugurat una exposició de les seves atractívoles siluetes metalliquea
a "Atenea - , de Figueres.
— Ens assabenten, d'una manera
tersa, que totes les sollicituds que
s'adrecen a les autoritats badalonines
semi reintegrades amh segells de l'Estat. Com sigui que això perjudica
enormement els interessos de Catalunya, ens permetem cridar 'ratencid
a qui rorrespongui per tal d'evitar
la continuació d'aquesta anomalía, can
es inversemblant que encara hi hagi,
despees d'haver estas traspassats els
serveie d'ordre palie, per exemple,
qui S ' adern i a l'alcalde demanant permis per a reanimas i conferencies
avali les instanties amb segells
Estas. rar aquesta•funeid correspon
a la Generalitat..
— Ha estas dissolt el "Centro Republicano Radical del Distrito celaren" d'aquesta ciutat. Els qui ens ho
comuniquen temen interés a fer constar que aquesta desaparicin no rha
motivarla rap atac de catalepsia, sind
que és (1^21/da a una trágica mort
per consumpció.— C.

illIFOPILOL

Is nutres

MATAR()

GIRONA

Noi oletee
Pasultate del Concita
de Tetare Amateur :-: El cal del

La vaga de la 1. A. F. A. :: Excurti&
escolar :: Accident desgraciar
Alees noves
Girona, ig. — El senyor Pruners
manifestat ala representants de k petrelsa que el conflicte que hi ha plantejat
a la S. A. F. A., de S'anea, seguia
absoluta normalitat, Avui—ha afegit el
comissari—ha tingut tIce al despeen del
conseller del Treball una reunió a la
qual han assistit patrona i obrera. Ne
en sé encara el resultat, per be que
tinc l'esperança que shaura trobat una
solució al conflicte. A la resta de les
comarques hi ha completa tranquiR:tat.
— Les alumnes del cinqué grau (le
l'Estola Graduada de Noies d'aqueAa
ciutat, acompanyades de la seva directora, senyora Carme Huguet, realitzaren una encurtió d'estudis a Ripoll. Visitaren el monestir i el Museu folklòric,
De tornada visitaren Sant Joan de Its
Abadesses, Olot i altres Hoce.
— Ha estas detingut per la guardia
municipa; urbana Andreu Ramos Motea, de 64 anys, el qual es dedicava en
formes no gens respectuoses a la mendicitat.
— Mentre s'estaca banyant al 1'2
Ter, tingué la desgracia de fracturarse el braç esquerre el jove d'aquest
veinat Pere Grau, el qual fou traslladat
a l'Hospital provincial.
— Els geälegs senyors Albert i Ricard Cursi han recorregut detingudament els voltants d'aquesta capital a
de finar el punt mis convenient per
realitzar els sondeigs dels pou que han
de proveir d'aigua la capital. Per tal
de donar campee dels treballs realitzats
visitaren divendres l'alcalde, senyor
mas.
•
— Demi a la nit l'Orquestra Simfd.
nica de Girona donara un concert ceganitzat per l'Associació de Música.—C.

jugador (larda :-: Boira
Mataró, 19. — Al sei poble de Cabrils, el noi de dinou anys Josep Comes i Josep va tirar-se NI un salareig amb l'objecte de banyar-se; però
sembla que es trobava en plena digestió i per aquest momia Ii sobrevingué
un accident que. li causa la mort. El
Jutjat instrueix diligencies.
— En el 111 Caneara de Teatre
Amateur, la Secció de Teatre de la
Societat Iris ha obtingut el primer
premi de la segona categoria.
— Despees d'una serie d'entrevistes en les quals no s'ha pague arribar
a un acord, el jugador de Illuro senyor Manuel Garcia ha echas la bina. S'ha arribat fins anuf per incompliment de tantearte per part club
local. Es una llästima que l'Hura
perdi un dels seas anillan elements,
la falta del coral es tara sentir en els
propers torneigs.
— La Sala Teixidor prepara per
a la propera setmana una vetllada
totalment amateur a oreas reduíts, per
tal de fomentar rafició a la bona. —C.

LLEIDA

Troballa d'explosius
Detencions Per
escàndol
Viatgers
Lleida, 19.—La guardia civil ha efectuat un esccmcoll al carrer d'Obradors.
núm. 6, habitada eer Juan Ballestee.
Abans d'efectuar l'escorcoll ha trabas
nos, cartutxos de dinamita a resmentat
carrer, guatee delle sencers, tres que
havien estar destruits pels nens i dos
cartutxos davant de l'esglesia del convent de Santa Teresa. En l'escorcoll
domiciliari foren trobades diverses proTARRAGONA
clames anarquistes, un carregador
ser j diversos documente d'interès.
Eseorcolls uu La reorganització del
Per no trobar - se al seta domicili, no
Sometent :: Les festes de Juny
ha pogut ésser detingut Joan Ballester.
Tarragona, 19.— E: cornissari d'Or— La guardia civil ha rebut conizdencies que en una casa del carrer del dre Públic, senyor Pujol i Font, ha
Clavell s'amagaven substancies enh- manifestat als periodistes que la eranmillitat a totes les comarques era
bilTS.
absoluta. Ha afegit que ahir nit es van
Efectuat rescorcoll aquest migdia, ha p racticar alguna escorcolls a la ciutat,
donat resultas negattu.
Valls j Vilanos:lona, incautara-se la
— Han cortit cap a Barcelona e is policia d'algunes armes. Naturalment,
comissaris de la Generalitat i Ordre Pú - aquests escorcolls no es relacionen
bite, senyors Valldeonala i Martí Ca- amb la situació actual.
bos.
Ha acabas dient Que continua la
— La guardia civil ha detingut, per reorganització del sometent, i l'autopromoure escindol a la via pública, rifas s'incauta de les armes de sets
Gaston Jacques, René Jacquet, losen aouells sometenistes no afectes al
Martínez i Pere Vendrell. Al darrer gin/ repablica.
— Continuen amb molta animasió
li ha estat ocnpada una pistola, per a
els actes de la Setmana de Festes
ums de la qual no tenia llicencia.—C.
ialleres. Al Saló Modern se celebrará
a q uesta nit un festival en el qual s'imTORTOSA
oosaran les bandee a les belleses latieres. Actuará l'Orfeó Cancturi i
Ele espectacles púb!ica
Accident cor infantil oue interpretara diverses
del treball
Varia
comoosicions.
Dernä s'elevaran' Sis pires romanes
Tortosa, 19.— Després d'electuies
els exarnens d'ingrés de tots els alum- orleinals dele artistes Arillo i Raga.
La emblaeiä está endomassada.— C.
ries , avui han començat les vacantes
a l'Institut de Se gon Ensenyament.
— L'Alcaldia, ha rebut una circular ST. FELIU DE GUIROLS
del consissari d'Ordre Públic, ardenans la ig nifugació de totes les sales
Anunci de subhasta
Noticiari
d'espectacles.
L'Administració de Correas anuncta
— Es p ossIble oue el vinent diu- una subhasta p er a contractas el sermerme cornead el descans dominica: vei de trans p ort de la correspondiste./
en eis establiments del ram d'ah- des de restació a l'oficina de la ecumentació.
tea ciutat.
ciutat. El Cona maxIm és de
— Mentre treballava a la finca Roig, 2.920 pessetes a Fans-. Les .proposo
cions
que es oresentin seran admeses
de la Partida d'Aldea. robrer Joan
Tafalla i Estnart, ute res anos, i r emó- uns el dia 26 de iuliol i els plecs sevia la terca, es produí una ferida de ran oberts el 31 del cl.t mes. A l' O:.p ronästic reservas.— C.
y'tna de Correus donaran tots els detalle que convinguin a les persones
-••n•nattesoressms.n...11n1n1
a les Quals interessi la p restació d'aouest servei.
— El Municipi ha designas els senyors bunte Lledó, enginyer, i Joan
Bordas, arquitecte; per a dirigir les
cubres dei cobriment de la Riera del
Monestir.
— Per defunció del senyor Rafel
Gispert. encarregat de la neteja de la
Placa-mercas, l'Ajuntament ha cocarregar Provisionalment la prestac,D
d'a q uell servei, a la vídua de resmeatat senyor, Leonila Camps.
— Sembla Que finalment ¿eran sup erades les dificultats que /ansiaren i¡e
P orta r a rata l'an y P2Saat, e roncar!
de lectura i escriptura en 'lengua catalana entre els alumnes de les escoles p úbliques locals. Es darla com a
Probable Que aquest caneare tindri
lloc el dia 24 d'aquest mes.
— El diumenge passat, estigué a la
nostra ciutat una Comissió formada
Per rermesentants de les societats
rals de Mataró a la qual acompanyava el conseller de Governació daquell Municipi.
En una visita que feren a l'alcalde,
convidaren l'Ajuntament guixolenc a
l'hornenatge que es projecta tributar
a Juli Garreta, a l'industrial 'Mutar dc!
Maresme, el dia a9 de juliol. •
— El regidor scnyor Vilallonga,
d'E. R. C. que no pogué assistir
la sessió en la qual la rnajoria del
Consistori acorda fer present a la Generalitat la seva incondicional adhestó
davant l'actitud dei Tribunal de Garanties , ha dernanat que constes en
acte la seca absoluta conformitat arnb
l'acord tires p ele seas companys. Ho
Brunzint, brunzint, s'acosta el moskm constar nerque un esmolet local
s'havia oermes dir algunes fantasies
quit. iTemeu-lo! Darrere la seva picasobre aquesta questió des de "La
da dolorosa, moltes vegades us ameVeu".
nace la febre i la mort. Quan empreu
— Per la revetlla de Sant _roan, el
insecticides de poca eficacia, que no
nou Casino "La Constancia", ha con.
maten ele mosquits, posen en perfil
tractat l'or q uestra "La Selvatana", de
Cassa de la Selva. Al Llevanti, acvostra salut. Cal empece FLIT.
tuara
a q uella nit l'or q ueste:11a de l'enRebutgeu les imitacions. Compreu
sitas.
el "Jazzling-Jazz". L'endemà. és
sempre els bldons precInfah que ton
a dir. p er Sant Jean. aquesta mateixa
g rocs amb una (ama negra i porten la
orq uestrina actuará al Casino Mono
marca del soldat.
g ri. de Torroella de Montgri. Pis a
pas, a q uest martnific Jazz ruixolenc
~N al Mar: IRNOS IR11101 I V I.
s'està obrint un cami brillant a les
Calabliali,
• atregua
sastres comarques.

ELS MOSQUITS son

PERILLOSOS
...mateu-los amb FLff
'n.\‘A

FUI
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FUT NOMES ES VEN AMB BIDONS
R EBUTGEU LES IMIIACIONS

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin

es-

en tes en catali 1 ami) un
'imbre o signatura coneguda
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Són dminguti

Anglaterra! Jipó
deis hitlerians Petita - Entesa examinen empreneg una
discuraustriacs la sitwaeió int'e ienaeional denla contra els sos de Doumergue
Lindó terrorista

L'organitzadd de Falleci ó
fra ncesa

Els'eetieeseütaiits de la

1mportants

Viena, to - Els terroristes hislerians
prossegueixen la sea acció de sabotatge.
En aquesta capital diverses bombes
han destruit dues cabines telefòniques
pUbliques. Han resultas ferides tres persones.
En una casa. al sastre de la qual han a estas collocada una creu gammada
lluminosa, s'ha declaras un incendi que
creu que ha estat intencionat.
Dues bornbes han esclatat en un gran
r..agatzem propietat d'un individu
Han causar importants danys materials
Per últirn, a diversos indrets de Styhan esclatar diverses bombes.

Dollfass s'entrevista mil Bartisou a Viena
Attsi arriba a Buca rest el ministre
francés d'Afcrs Estrangers, el val s 'entro-fifí ard amb el rei Letal i ess
t ,cs de la Petita Enlosa, r e liniia actualmena en canse/1 a l'esnsentado
Soria interessant Saber el ole el rei
dirá a Bart/tau, a propòsit de • les diverses versions que circulen sobre la se-

Liquen bloc, _perqst2 para/itcaria tina ocrió pertorbadoro de l'ordre europett.
El "Morning Post" observa que el
que han fet els dos dictador: és, al cap.
dar-all, un bloc. A Londres, on ‚In partidario d'una entesa continental, baldament aquesta s'hagués de formar fora
de l'esfera de la seta arrió, des/ris d'un
¡ritner monten* d'incertesa no han macillos a fer saber la seta complaenco, i
Baritina ha cstat invitas a altar a Londres a primeros del mes entran!. Alzó
Pol acabar facilment en una collabora.
cid estreta.
Per ara, dones, ro política de pau
triontfa, a despit de les tnaniobres contel rica i le' ~Motives de sabotatge.
El viatge de Baritina als Balean.: II,
doncs, la clara signiticació de consolidar
les forces pacifistes estropees. I aixa
niés importan: aue-tots eis altres esdewrimems recents.

pirates xinesos

Toquio, 19. - En tenir-se noticia
d'haver estat assaltat un vaixell pels
pirates que infecten la costa xinesa,
i assegurar-se que entre els cantina
hi baria un súbdit japonés, les autoritats navals han donat ordre que surti a tota Maquina un creuer de la base naval de Dairen, collaborant amb
altres creuers britänica que ja es troben en aquelles aigües, a afectuar un
detingut reconeixement a la costa. A
aquest fi, i a l'objecte que la investigació tingui Inés eficàcia, és molt possibIe que hi coHabori l'aviació naval,
havent-se soHicitat del Govern de
Nanquín l'autorització corresponent
per volar ,sobre territori xinès.

i Pitain

DEBIlA DIPLOMA
INTERUCIONlii

els api coma-

nistes cubans
L'Ilavana, 19. Els caps COtT1Uniutet continua donant mostres de
gran activitat.
El coronel Batista ha donas ordres
de detenció contra els caps de les
brigades de xoc dels partits extremistes. Ja suban estat detinguts mis de
vint.
El coronel Batista ha anunciar que
es proposa reprimir qualsevol intent
subversiu i que adoptarà represàlies.
La policia ha enviat reforcos al barri industrial, a fi d'evitar que es produeixin desordres.
Alguna membres de l'Organització
A. B. C. atacaren ahir a la nit l'Hospital de la Universitat, d'on s'apoderaren d'un ferit pertanyent a un parta
extremista.

Parte, 18. - L'Ace44die
ploMätica Interneciotial d'ha' re.'
unit aquesta tarda per tal did
retare Sir Georges Clerk, ettll
baixador d'Anglaterra a Penase
que assistia per primera vegadE
a la reunió.
Els ambaixadoes d'Alemenya
ltälia astillen també a la ses.r
sió.
El senyor Berenger, que Id
presidia, ha pronunciat un discurs declarant que Anglaterra Ea
un dels graos paisos que treballen per mantenir la pau al món,
Sir Georgs Clerk ha ocultes.
tat dient cpie treballaria per 31
aconseguir aquest ideal.

París, Al Senat Ira prosseguit
el debat sobre l'organització general
de l'exèrcit de l'aire.
El mariscal Petain, ministre de la
Guerra, ha coposas la coordinar:6 de
les operacions de la defensa nacional
i ha manifestat que conve crear (irganismes caoacos d'aconsellar el presiva política internacional, encara que el
dent del Colasen en totes les circurnstes que Carol, com Lluis XIII, hagi
täncies que es Presentin.
sabut enantenir un gran ministre per
El senyor Doumergue, despres de EL SENYOR ESTADELLA
dama de les fraccions politiquee, batp arlar el ministre de la Guerra, ha CONTINUA PRESIDINT LES
a desmentir la seva gcrmanotilia.
dit que l'alt comandament no es pot
Pera a Ramada és tijera una Consffi
improvisar.
REUNIONS DE LA CONFE- DE BARCELONA
lució no rmal, i el Govern el que fa
"Si tots els paisos estigticssin mola politice, tant la interior com l'exteUn incendi Intenclonat
RENCIA INTERNACIONAL L'ASSE NI SLEA DE LA FEDEuts
pel
mateix
sentiment
que
Franca.
g
rior.
la pus estaria assegurada. puix que a
RACIO CATALANA DE RUGBY
Viena, 19. - Vii incendi, que hom
El znatge de Baritina té face obiecte
DEL TREBALL
Franca no hi ha rencor ni animositat
Un destructor cap a Taku
ceu intencionat, ha destru?t el que torna, la visita que Va ter-li Tisulescu
Ahir, a dos quarts d'onze de
respecte els altres p obles. si tió amor
Ginebra, 19. - La conferencia inquedas-a de la petisa població de Mit- a Paris. Per a tambe te uit significat.
Xang-Hai, la. - Comuniquen de a la p ata i solament voleas fermament ternacional del Treliall ha celebrar la vetlla, tingué lloc Fassembleg
reidori, al Tirol oriental.
Ja san sabudes les e ntrevistes celebrados
general ordinària de la Federan
Xef u que el destructor britànic poder-nos deiensar si sotas atacats."
avui dues reunions plenäries.
El Maig de l'am 1933 un altre in- per Bart/Ion, la 'Mutua passada. sieb
Per aauestes raons - ha afegit el
En ambdues sessions la delegació ció Catalana de Rugby.
Bucarest, ro. - El ministre d'Afers "Watch“ ha estat trames a tota mar- senyor
teldi va destruir a q uesta població quasi tomes patines de la Petita Entesa. i
pro
Doutnerguecalia
por
cio
Talca,
on
Sota la presidencia del sedyol
ica a la desembocadura del
espanyola ha estar presidida pel mirer complet.
aixa *no a aquest tnatge un carácter Estrangers, senyor Titulescu, ha ofert ha arribat poca estona' després de
-narlPesidcConla nistre de Treball, senyer Estadella.
Pian Boix. transcorregué la sea..
best determinas, oi mIs essent ben Iluny un banquet als delegats Ole assisteixen
Han estar detinguts tres sospitosos.
coHaboració d'elements competents.
rnitja nit.
En la sessió d'aquest maní, i tenint sid bastant planera. D'entre elf
de les maniobres de la diPlottuicia se- a la reunió de la Petita Ruleta.
Ha acabat dient:
El tripulant del vaixell assaltat pels
en compte la situació creada per l'apresos. assenyalarem pea
Hi han assistit, ultra els delegats. pirases xinesos anomenat Ross, ha
creta.
L'elimlnacid de Jutges hit,a la. fi dels treballs de nunci de l'adhesió dels Estats Units acords
"Arribem
D'una banda, el viatge de Baritina es nombroses personalitats del ludri polila sessió parlamentäria, i he d'insistir d'America a l'organisme internacional la seva importänota els següents't
estat
desembarcar
i
ates
convenientenana
Benovació dels ciirreos dO
propasa de retorcer forganitzeció de la tic i diplomàtic.
ment a l'hospital. civil americà per veme s'activin els debats a fi de de. Treball, sha acordar ajornar fins
mte
vice-president, secretara i tresow
Viena, 19. - Segons la -Neue Freie seguretot, j de l'altra, demostrar
les autoritats navals allí destacades. dei x ar al Govrrn la possibilitat d'or- al dia 22 del corrent les eleccions per
la pau
a
mantenir
interessets
países
eis
rer, per dimissió dels titularsj
Presse", el Consall de ministre ala
Examen de la situad(' ::
Sofreix diverses ferides produides per ganitzar algunes d'aquestes grans al Consell d'Administrad&
<tira
obres de Govern que són indispensatau reelegit el senyor Juli Fern
ccupat de l'eventual revisió de la sobi- estan, besa units. Es pot elegir que
arma
de
foc,
essent
algunes
d'elles
Conferen:
ia
ha
adoptat
per
tal
.
La
no
una
aerb
Els tres ministres de la Petisa Enbles i- abans que tota altra la cseació
per a ocupar la vice- prest.
rania judicial, amb l'objecte de donar és un avis als adversaria,
St• tt- tesa han examinas la situad,' interna- greus, encara que s'anuncia que l'estat d'un Comité a la Presidencia del Con- vots contra un el projecte de conveni ren
amenace,
per
tal
de
restituir-los
el
a: Govern la possibilitat d'eliminar els
general es satisfactori.
ciencia, i els senyors Baltasar
sobre el treball nocturn de la dona.
ter-los tornar al lloc cional, i Ora posat de manifest en la
realitat
de
la
tit
sell."
jutges hitlerians o que sinmatitzin amb
En la sessió de la tarda, el presi- Carreres passaren a ocupar leal
reunió la perfecta collaboració i re- Exploraclons al litoral ::
de Ginebra del qual desertaren.
Acallats els aplaudiments amb quA dent
él hitlerisme.
de la Comissió de Resolucions,
Ni a Bucarest ni a Belgrad no- hi cord que existeix entre els tres Paisos•
han estat rebudes les darreres paran- senyor Ruiz Manen, ha presentat un vacants de secretari i tresorer,
respertivament.
Neta, 19. - Quatre destructora an- les del senyor Doumergue, el Senat
honre: espectarles coreogratirs ni paradictamen
sobre la resolució relativa
Elerció dels elements que hari
giraos i Ull vaixell porta-avions explo- ha adootat prl sistema de matas aldos militars, ni tem/oc s'hi pronuncia- Dollfuss s'entrevista amb
a
la
crisi
económica.
discusren el litoral de Xantung en busca cedes, el p rojecte d'organització gede formar el Comité seleccionaa
retuntbants. Les
Itarthou
Una gran part de les sessions del
ES PROHIBEIX LA VENDA ron discursos
Horn
creu
que
els
piratea
desenratIlaran
anlb
simplicitat,
dels
pirates.
els senyorl
neral
de
l'exércit
de
l'aire,
i
després
siento es
metí i de la tarda han estat dedica- dor. Foren nomenats
Viena, 19. - Al aeu pes per apuesta
ha estar adoptas el projecte de hei des a la discussió del projecte de Duran, Garrigosa i Cuaueró.
sera fácil d'arribar a conclusions, per- capital, el senynr Barthou ha estas sa- s'han refugiat a les muntanyes.
DE LA TRADUCC1C1 FRAN- iga.'.
Fins ara no ha estat demanat cap aue aprova la Convenció entre Frani de salvaguardar ranca es trans
Així mateix l'assemblea pren.
Conveni sobre la setmana de quaranta
ludas a l'estació pel canceller senyor
de ninoll, sind de del cunar els in- Dollfuss; al qual ha renonat la seguretat reseat. Hom creu que les autoritats ca i Romania. Que va ésser firmada hores.
giro, l'acord d'adrecar-se ala
CESA DE "EL MEU COM- aun
poden
angleses
tracten
d'obtenir
del
Govern
110
quilla
París
el
d'agost
de
1930.
ets
27
a
pobles,
ternases deis
El delegas governamental espanyol Clubs que deuen quantitats a IX
que el govern trances prosseguira la se- xinès permis per explorar l'interior
consistir en res de millor que la pau.
senyor, Finat Rojas, ha intervingut a Federació per tal que les facial
BAT DE HITLER
na collaboració amh els governs britä- del pais en busca dels piratea. L'exGràcies sobretot a Tittolestst, llenes
favor
de la claman mitjana, que resulta
nic i italià per a mantenir la indepentot seguit. i en rail
Parthou. s'ha constituit a Europa - a dència d'Austria i assegurar el seas des- ploració es portarla a serme especial- NEGOCIACIONS PER A UN una de les més perjudicados per la efeelives
contrari el Comité Directiu vena
ment
a
les
muntanyes
i
l'efectuarien
de
no
acresregionals
de
partes
crisi
mundial.
eabdellament
éconómic
i
financer
dintre
Berlin,- 19. - Segons informes t ravés
avions de hombardeig.
drä enèrgiques mesures.
sia i de mutst aiut - un bloc que no té
CONVENI COMERCIAL
La falta de quórum en la votació
rebuts de París, el Tribunal de altra valuntat sind instara, lo pan. Alo- el quadre de les recomanacions
En el curs de l'assemblea ea
sobre l'articulat del comen de les
Hl ha segrestat un exStressa.
ata,
Comerç ha dictat sentencia en el man ya i Italia s:oposen decididon2it
FRANCO-ALEMANY
quaranta hores ha produit un gran respira en tot moment un
ministre
prOcés instruir, a instancia d'una
n-nn••nn•n-n•W
revol, i es considera cona impossible lbient de ferma catalanitat. i total
casa editorial de :g uillo contra
que el dit Conveni pugui ésser apro- els concurrents feren vots pes
19. - S'indica que entre
París 19. - La Comissiú
EL GOVERN BELGA REBUT elsXantung,
l'editor francés d'una traducció
major esplendor del rugby a Ca,
captius apresats pels pirates es economica francesa que marxarà vat aqueas any.
autoritzada del !libre "El meu
troba l'antic ministre de l'Interior xialunya.
LA
FREDAMENT
A
el
dijous
vinent
cap
a
Berlin,
esREGLA
combar, del senyor Hitler.
nes Xen-Tien-Lin.
tará
encarregada
os
negociar
un
Es prohibeix la impressió i
CAMBRA
STAVISKY PODIA ESSER
nou
Conveni
comercial
francotraducció.
venda de Fesmentada
UNA EXp Lo810 DE OA804
UN CENTENAR DE FERITS alemany que substitueixi el de
AGAFAT VIU
i s'ordena la destrucció dels
Brusselles, 19. - La declaració llegida
19 2. 7.
A la Casa de Socors de le
exemplars que foren confiscats.
París, - Davant la Consistió
EN UNES MANIFESTAaquesta tarda a la Cambra Pel Govern
'lambe haurä de cercar els
Tota contravenció serà castiparlamentäria que entén en l'assumpte Ronda de Sant Pere fou auxilia
subtatlla
entre
altres
coses
que
l'equilitarda
s'ha
remiljans d'arribar a un acord so- Stavisky ha declaras avui Pigaglio que ahir al vespre Jaume flssa i Llo-;
Paris, to. Aquesta
CIONS A TOLOSA
gada amb multa de 100 francs,
i gut
l'Assemblea general anual del Co- bri del Presaupost serà mantingut.
bre les modalitats de les trans- si la Seguretat hagués volgut s'hauria pard, de 41 anys, el qual pretI demandant se lj concedeix un unir
a un nivell
mise Franca-Espanya, constituir, com aquest equilibri Stra portat
terencies a Franca de les sumes apoderas de Stavisky viu.
sentava diverses cremades a Id
franc, com a indemnització cimdeterminar,
tenint
en
compre
la
reducse san, per estrènyer .els Jacos intellec- ció dels ingresaos nacionals..
Ha afegit que els gendarmes vol- cama dreta i al bree, que fored
Tolosa, 19. - El nombre de relatives ala emprestits Dawes i
balita.
mala, económica i politics entre els dos
taren la casa on estava l'estafador, qualificades de prondstic resero
Young.
La lectura de la declaració ministe- persones ferides en el curs d'tt
passos.
penó ho feren amb procediment de
que elan-neumaifstco •n•n•n••nn••••••''
val. Després de la cura d'urgen.
Ocupava la presidencia l' ex ministre rial ha estat acollida fredament pel Partanta pompa, que provocaren el sui- cia fou traslladat a l'Hospital,
celebrat aquesta nit, es descomi senador 'Marina Reunan, acompanyat lament.
cidi.
FI senyor Vandervelde l'ha criticada
segueix:
ANGLATERRA I L'EXPOR- pels sennors Bouvier, , Camp, Joan Can- i ha protestas contra la petició de Po- pasa rnm
EL SENAT I EL CONGRES Ha afegit que Stavisky ii havia sita_ de Sutil Pau. Va declarar que lea
38 guàrdies mehils, uns 50
sou i Aurell Vinyes, conseller cultural
nifestat que tenia el propósit de sui- esmentades ferides se les Va;
Govern,
ders
especials
formulada
Pel
manifestants, 2 bombers i diver- NORD-AMERICANS AJOR- cidar-se quan anés a ésser detingut. produir en una explosia pen.
de l'arnbaixada d'Espanya en aquesta
TACIÓ D'ARMES
El liberal tensor Max s'ha planvut de
Tumbé ha declaras que els gendar- acumulada de gasos esdevingu
capital.
del si del Govern d'alguna sos agents de la policia munimes li digueren maltea vegades que
Fou llegida la Memòria en que es l'absència
NEN LES SESSIONS
a la casa número 279 del cara-da
honres d'Estas liberals. com els senyors cipal.
tunden
pogut apoderar-se de l'esta- ren de la Diputad& on hi hd
treballs
pertats
a
cap
pela
els
n
ressenye
Eden
Londres, 19.-El senvor
Hymans
i
Jarrean.
fador viu.
Garatge Casajoana.
ha declara( a la Cambia. deis Ca- diferents comises literari, artistie, uniobstant, ha donar el seu vot al
19. - En la sessi0
Ha afegit que la Seguretat no vol- installat el
versitari, interparlamentari i de premsa,
SET FERITS EN UNA EX- Nova York,
rauns que el Gebern anglés, que els quals organitzaren representacions Govern.
d'ahir, que acabà a les dotze de gué fer res per aconseguir aquest
s'absté de concedir llicències artistiques, conferencies universitàries,
la nit, el Senat acord ä ajornar resultat, puix que sens dubte tenia DENUNCIA CONTRA UN INDI.
PLOSIÓ DE GRISÚ
dexportació d'armes als Governs exposic ions i viatges, oye han SerVil
les seves raons per a preferir apode- VIDU QUE LLIURA UN XEC
les seves sessions "sine che".
DE
LA
ELS
TREBALLS
INCOBRABLE
de Bolivia j Paraguai, no vol rer posar en contacte durant l'any nomTainbe el Congres ha acordat rar-se mort de l'estafador.
En
una
explosió
Toquio,
19.
Ha anuncias a la Comissió que va
Pel corredor del Frente, Principal
prosseguir indefinidament una brase personalitats franceses i capa- COMISSIÓ GENERAL DEL
la mateixa resolució.
de
grisú
en
una
mina
de
la
zona
el que indica Palace Domènec Urbieta fou presea,.
éster
el
senyor
Bonaure
acció unilateral en aquest sentit. nyoles. • .
Han' comencat ja els prepara- el lloc on era Stavisky.
'tunera de alatsunra, hart resultada una denúncia contra un individe
Aquetta labor d'aproximació sed,
El eenyor Eden ha recordat
DESARMAMENT
tius electorals per al mes de seEn vista de les manifestacions del que Ii lliiirä un xec de 1.65,5 pessetes,
tat
set
t'eras
greus.
l'esdevenidor.
.
intensificada
en
Que 34 palcos estan disPosala,
de
requè
s'ha
tembre
vinent,
en
declarant,
la
Comissia
ha
decidit
fer
i resultä que el susdit individu n e
De mes a mes, hi ha 34 desA l'acre d'avui, que ha estas molt
en principi, a procedir a Femnovar un ten; de la Cambra de comparèixer davant d'ella els senyors tenia en compte-corrent l'esmentada
Ginebra, 19.. - D'aeord 'amb les apareguts.
regnat molt entusiasme.
concorregut,
ha
bargament de les dites armes,
Representants i un ten; de sena- Bonnaure i Marcornbes, que era sots- quantitat. El corredor perjudicas haMés tard, l'ambaixador d'Espanya, previsions' dels diferents comités, es
secretari de la Presidencia del Con- via percebut el xec per liquidar un
pera que Itälia subordina la seva sertyor Ftehtesc Cärtienas, - al qual acera- deSenrotIla activament el programa de
dors.
sell, quan es desenrotllà el drama de deute de joc.
adhesió a la del Japó, que per panyaven el ministre conseller de l'am- treball adoptat per la comissió geneALFONS DE BORBÓ
Charnonix
lo seva part no ha expedit mai baixada, senyor de Castilla, i el pri- ral.
El senyor Marcombes ha declarar
Especialment els Esteta Units han
s7ries per a Bolivia j Paraguai. mer secretari, senyor Pérez Muñoz, han
VISITA ANVERS
DOLLFUSS A BUDAPEST als passadissos del Congrés que, en Llegiu LA PUBLICITAT
pres la iniciativa d'un pla relatiu al
donar una brillant recipci6 al palau de siatema de llicències i control de la
efecte, va éster el senyor Bonnaure
l'ambaixada a honor del Comité Eranqui Ii comunicä la noticia d'on es tro/Uvero, 19. - El perjadic
ca-Espanya dels membres de l'Asso- fabricada i comerç d'armes, que es
Ha anhat a bava l'estafador.
Budapest,
19.
Propagueu-la!
PROTESTES PER LA MO- ciaci6.
creu que podrä donar satisfacci6 gai- "Neptuno' diu que l'ex-rei Alrebé completa als desigs de França. fons visita el diumenge passat, aquesta capital el caneeller
triad, senyor Dollfuss. el qual
RATORIA ALEMANYA
L'examen d'aquest pla ha provocat
d'incògnit, aquesta eiutat, de pas s'ha > dirigit immediatament al
una reacció encoratjadora.
Tant en aqueas terreny com en el cap a Lovaina, on estudia un fill Congrés Internacional d'Agricultura, j ha presidit la eessiC.
Basilea, 19. - El Banc Inter- UNA EXPLOSIÓ DE GASO- de les garanties exteriors, es nota una 55 n1.
interesaant evolució en els represennacional de Pagaments anuncia
LINA
CAUSA
CINC
MORTS
tants
britinics.
que els ter.idors d'obligacions de
Vemprestit exterior alemany de
I VINT FERITS
PETROLI A L'ARGENTINA
1924, hart trames al ministre de
VIOLENTS DISTURBIS
SERA
AVIAT
L1NDBERGH
FU/anees del Reich una enèrgica
En pre- ANTIFEIXISTES A TOLÓ
I3uenus
Aires,.19.
-Jamestown, 19. - E/1 /.
arates t a centra l'eventual violaPARE
sencia de lea autoritats batan
Tole,. sg. -Ahir van ésser obse- que vesteixen a la darrera moda i consumeixen
tia de les seves obligacions, pre- cendi d'un dipdsit de gasalin, ha
al de Satattugo del (miau amb un banquet una represenNova York, 19. - Segons el iniciat a la boy
gant-li que examini novarnent la fet exploeltä una bata que en
-New-York Times, l'esposa de Estero, diversos treballs etexplu- tació de Joventuts Patriatiques.
seva decisió, i fent constar que contenia 80.000 litres.
Un grua de socialistes i cornunistes articles d'alta qualitat, ELS INTERESSA MOLT,
radió petrolitera.
es reserven tots llurs drets i priHan resultat 5 /noria i 20 fe- l'aviador Lindbergh serà molt
Les impressiens que es tenen es van reunir davant del local on va
aviat mare.
vilegie derivate de l'emprestit.
rits.
MOLTISSIM, DE COMPRAR A
sobre el resultat d'aquests tre- tenis lloc aquest ban q uet i van començar a protestar contra la seva
balls eón molt optimistes.
s.ondres protesta de la
celebració.
En vista de l'actitud dels grupa la
••••••
LA U. R. S. S. DESMENT LA
,-noratbria
DONATIU DE MUSSOLINI
policia muntada va donar diverses
Londres, 19. - El Gabinet he
NOTICIARI HITLER1A
cOrregues i van començar els trets
IMPLANTACIÓ D'UNA MOentre la policia i els extremistes.
aprovat ele termes de la nota
Venecia, 19. - En deixar VeMalgrat l'actitud de la force arque ha d'esser (remesa a Berlin necia, el Duce va trametre cent RATORIA DELS DEUTES
els grups van poder refer-se i
Comunista condemnats mada
zorn a protesta contra la mora- mil tires al secretan i federal per
van alcas diverses barricades, lucen- En aquesta casa hi ha les mis grana existincies
EXTERIORS
tria a le manya.
a obres d'assistencia i 50.000 al
diant
diversos
entre ells
a mort i pastora protes- dos camions de automòbils
podestä per a ajut de les fanalgasolina.
En aquesta casa es reben novetats diàriament
tRitin-•
París, 19. - L'Oficina de premsa
aperadora
del
carrer de
Nombrosos
lies nombrosee.
tanta detinguts
de l'Ambaixida de la U. R. S. S. a
Sant Jordi van ésser destrogat,.
En aquesta casa carreguen molt poc els anides
Frene deartient categóricsament el
DETENCIÓ DEL SUPOSAT
No s'ha de lamentar cap aloa enrumor que ha circula: segons el qual
ue
Inés
de
quaranta
per,ones
q
Berlin, 19. - El ministre de l'In- cara
SEDES ESPUMILLA
ASSASSI DE LA DONA L'ESTAT ITALIA OCUPA a Moscou s'estudia actualment la Ill- terior
SANALIK
d'Oldemburg ha prohibit la dis- van haver d'isser curades de ferides
plantació d'una moratòria per als des- tribució de llibrets politics o que es imoortants.
amb seda colors dibuixos moda seda riquíssima
ELS OBRERS SENSE
MORADA A BRIGTHON
policia
ha
fet
30
detencions.
tes exteriors, que duraria des del pri- relacionin amb qüestiona religioses.
La
tots colors
a 2'50 ptes.
a 2 pessetes
mer d'agost del corrent any fina al
S'exceptuen d'aquesta prohibició els
FEINA
a 5 ptes. metre
el metre
opuscles distribuits pel Partit Nacioel metre
Primer de g en« vinent.
'Viena, 19. - S'assegura que la
nal-Socialista, per la S. A. o per
policia ha detingut en aquesta
NORMAN DAVIS S'ENTREHarta, 19. - gls obrera sense
la S. S.
DELIMITACIÓ
D'IFNI
19. - Tres cornunistes que
capital un individu de nactona- feble, que eren el 30 d'abril
ACTUALMENT I PER POCS DIES
VISTA AMB L'AMBAIXAparticiparen
en
l'assassinat
de
dos
W at iugoslava, que se auposa 995.548, sisan reduït el Si de
policía en 1931 ha citat
agents
de
Tat.
eigui l'autor de la mort de
DOR JAPONES
Rabat, ty. - Les delegacions fran- condemnats a mort.
Tots els MANTONS DE MANILA brodate
verson, el cadàver del (mal apa- Malí; a 941.257, o sigui una min. cesa i espanyol que
a HM
Sis processats mis han estat conde
58.291.
regué en una maleta a l'e/nació %S
han anat allí amb l'objecte de Portar demnats a penes de reclusió que vaestat rebaixats de preu i a ma tenen un
Londres, 19. - El senyor Nor.
de Brigthon.
Han 'Wat ocupats en treballs a Cap lb delimitació del territori.
rien entre 4 i 5 anys.
man Davis ha celebrat aquesta
Berlín,
te.
A
Prüssia,
PomeriLes
delegacions
usan,
compostes
S'assegura que aquest indivl- obrera.
tarda una conferencia amb Fansnia,i obres loes s'han efectuat aquests
du , que s'anomena !van Poder- de l'Estat, lt de juny , 92.950 d'oficiaie i
proposa dies nombroses detencions de Pastors baixador del Japó senyor Mattes
gen
de
fexpedieid
L'iría
efs un antic oficial de la Gen-,
sudo Ira.
anar de Ceuta s"ffisi.
PrOtbstePti•

Darrera hora

L'assamblea anual
França-Espanya

A LES SENYORES

EL BARATO

darmerla jugo:nava.

obrera.

25 per 100 de descante

lemenees, 20
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Pels Centres Oficials
IIENERALITAT
Consellerla de Gevernaold. —

El senyor Dulces manifesta ahir
al migdia ale periodistes que ele
(loe individua que foren detingul e. amb motiu de l'atracament
del carrer del Vidre els foren
ocupats une documenta dirigits
a elements de la P. A. I., demanant que en qualsevol eirctuni'ende que ho haguessin ele meneeter 'ele ajudemsln, per traetar - se de "camarades” coneguis
j•de tota la conlianea.
—Ate demostra—digué el senyor Denräe—les coneomitäneice
qne bi havien entre aquells dos
tndividus i l'organització extremista.
* Un peeiodista ii pregunta
(el sabia alguna cosa referent al
iet d'haver-se-li disparat el fusell
a un guardia. El senyor
11 VA contestar que no en sabia
res. 1 que es decantava per; creure que es tractava d'un error.
* Ahir ele periodlstes tinqueren omite de saludar el senyor Selveb, el qual ja ha pogut
Oeixar el 'lit.
El senyor Selves els digne que
/a convalescència seria Ilarga.
En la cenversa no es parla de
peligra.
* Ahir visitä el coneeller de
novel-nació el capilä Santiago,
rap d'Informacie) de la Direcció
-General de Seguretat.
* Al vespre els digué que la
tranquillitat era absoluta a tol
Catalunya, que les vagues seguien el seu cura normal. i que
hi intervenia el conseller de Treball.
Segons noticies que havia rebut de Sallent, s'esperava que
ahir mateix la vaga quedaria solucionada.
Quant a la de la fàbrica S. A.
F. A., de Blanes, es creia que
anolt aviat quedarla arranjat el
eonflicte.
[Amena de Catalk. — Conse g uir el Tribunal Permanent
'd'Exàmens de Català, d'acnrd
ärnb les normes Hiedes en l'Ortire de la Coneelleria de Cultura
de 24 d'abril d'enguany, tots els
qui vulguin posseir una certifinació que acrediti als efectes
previstos en l'apartat cinquè de
ja dita Ordre, que coneixen el
català, poden sol-licitar d'esser
lexaminats, sempre. pelee, que
complimentin els requisits que
hi ha establerts.
Com sigui que el Tribunal ha
fin,- la data del 25 d'aquest mes
per a procedir als exàmens dels
alumnes inscrita als Cursos Populars de Catalä organitzats per
Je Generalitat, eón tots ells convocets a exämens per al dia esrnentat, a les set de la tarda, al
local de les Escoles Complemenläries d'Oficia Narcis elontoriol,
earrer de Torres Amat, 6.
Els dits alumnes hauran de
formular la corresponent sol-licitud a la Secretaria del Consell
'de Cultura, la qual procedirà a
Mur inscripció, sempre que vagin degudament reintegrades
acompanyades d'un resguard de
ynatricula.
Per a procedir als exàmens de
català dels qui no reuneixin la
eireumetencia d'é g eer alurnnee
dele esmentats cursos, el Tribunal tetare oportunament el dia
i el Hoe deis exernens, els quals
es faran públics per rnitjä de la
premea.
Corn els primera, hauran d'aeireeer Hure soilleituds a la Secretaria del Corleen de Cultura,
bempre que es tracti d'exitmens
ordinaria, i satisfer la quentitet
de cinc pessetes amb paper de
pagaments a la Generalitat.
A les Ofirines del Consell
Cultura es facilitaran als interessats que ho demanin les sol¡icituds impreses, lea quals cal-

testä que no bevia ungut cap
importancia, Ja que es tractava
d'una visita estrictament amistosa.

-os tima
drà n'emes que les oriente i sigfin.
AJUNTAMENT
Butlletf Oficial de la Genera.'
— En el seu número d'ahlr Expediente de prbfug. — Com
publica el eegüent sumad:
sigui que per la Meció de RePresidencia: Llei de l'Institut clutament del districte
phiner
d'Acoló Sedal, Universitària
s'instrueixen expediente de ereEscolar de Catalunya.
minyons, els números i
Treball i Obres Públiques. — fug alsdels
guata s'expressen a
Decret ampliant el nombre de lleves
continuació, es fa públic que
Vocals del Consell de Treball du solos
cita 1 requereix per tal que
Catalunya.
dla 25 del corrent compareDecret disposant la renova- el
guiri personalment o represenció fetal deis Jurata que formen
per algun de 'bus familiars,
el Tribunal Industrial de Barce- atate
l'objecte d'exposar els descerlona i tots es que actualment
celan constituïts a Catalunya 1 rece que considerin pertinente,
apercebiment que ei no ho
dictan normes per a realit- amb
fan eixf els en recaurà perpetre:
zar-la.
Ordre aprovant, ainh les esme- Número 2 0 9, lleva 1930. Jesús
nes que s'esmentote les bases de Echegoyen Giné p . — Núm. 65Š,
treball del Jurat Mixt de la Side- lleva 1930, Josep Serrano Serrúrgia, Metallürgia i derivals, de rano. — Núm. 273, lleva 1932,
Tarragona. aprovades ped ple Ricard Garcia i Penya. — Nemero 342. lleva 1932, Alfred Laib o
del 5 de eetembre de 1933,
Deparlament de (Tinvernad() ¡ Maeeip. —Nenn.39e, lleva 1032.
(Direcció general d'Administra- Ternäs Martínez 1 Garete. — Núcid Local). — Convocatòria per mero 459, lleva 1912, Josep Pesa la provisió de la vacant de la que{ Ibarz.
Secretaria municipal de primera
L'arbltri sobre sedare. — El
categoria, de l'Ajuntament de conseller d'Ingressme, Despeses
Sant Joan de les Abadesses.
Patrimoni Municipal concedeix
Departament d'Economía i un termini de quince dies natuAgrirutura (Comissió Arbitral rals, que acabaran el dia 30 d'adel Districte de elontblane). — quest ines, perque tots els conCédula de comMinacid.
tribuents de l'arbitri sobre el vaDepartement de Treball
lor dele eolars, estiguin o no
Obres Paliques. — Subhasta de edificats, que no hagin satisfet
les obres de construccid del cerní els rebuts liquidats en mèrit
veinal (Fíeles& de Montserrat a dele expediente d'ineluusi6, o be
Martorell, tras primer.
dels rebuts substitutius. de 'laRecaptació de Contribucions tes rectificades, per acord d'ade Girona. — Edicte del Recap- celen
Ajuntament, pugein efectador de la Zona de Girona.
tuar el seu ingrés 'en el Negociat
Delegació d'Hisenda de Barce- de
Solars.
lona. — Circular.
Demés, concedeix lambe el
Inspecció de Primer Eneenyament de Tarragona. — Circular termini d'un mes parque ele proadreeada als Mestres de les co- pietaris de solars, edifirats O ne,
que tenint la condició d'impoisamarques tarragonines.
Secrete Administrativa de Pri- bles per l'arbitri esmentat, que
rner Ensenyament de Tarragona. no estiguin compresos en el padró corresponent, puguin preAnunci.
Districte Miner de Barcelona sentar la petició dunelusió, oto(Registre miner): Arenal rec- plint ele impresos que es facietaran gratuitament al Negociat
tificat.
Comarques de Tarragona. — de Solare, en el ben entes que els
que presentin la inclusió en el
Anunci.
Zones polässiques reeervades termini indicat no els seran aplicades les sanciona establertes en
per l'Estat.
Anunci.
Direcció d'Obres Públiques de l'adiete 21 de l'Ordenanea fiscal
Barcelona (Porte): Anunci.
núm. 51.
Direcció d'Obres Púbiques de Els permisos de venda de pa.—
Girona. — Anunci.
tots els industrials,
Direcció d'Obres Públiques de Es recorcl a
propietaria de botigues de reTarragona. —Subhastes d'obres venda
de pa llegues, per tal
a executar en diverses carreted'evitar-los possibles eerjudicie,
res de les comarques de larvagana.
Administració municipal. —
Edictes, subhasles i concursos
d'Ajuntarnents de Catalunya.
Administració de Justicia.
Sentencies i edictes.
CAUSES VISTES AHIR

—

A la Secció Primera, a porta tancada i davant del Tribunal del Jurat,
es va veure la causa seguida contra
Anton¡ eierquez, acusat d'un delicte

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC

de corrupció de menors. El veredicte

Una Comissió de "Solidaridad fou d'inculpabilitat, i la Sala absolgui
Obrera" visitä ahir el comissari el processat.
general d'Ordre Públc, senyor
* A la Secció Segona, a porta tanColl, per tal de sol-licitar-1i que cada
igualment i també davant del
autorilzes la surtida del dit diarl, tribunal popular, se celehri la vista
ja que n'hi ha d'altres, lambe cle de la causa contra Francesc Alvarez,
caràcter extremista, als quals acusat d'haver intentat violar la seta
se'ls permet surtir. El senyor filla.
El Tribunal li imposl la pena de
Coll oferl als visitante que es- dos
anys, quatre mesos i un dia de
tudiarla l'afer.
presó. El Jurat es mostrà d'acord amb
* La policia va detenir, con- la sentencia.
duint-lo a la Comissaria General
* A la Secció Tercera va con>
d'Ordre Públic, Josep Gómez, pareixer Josep Cambrer i Fernindec,
militant en el partit tradiciona- acusat d'ésser un dels autor; de l'atemptat comes contra el senyor Jaulista.
me Prat, enginyer director de la fo* El comiseari gneral d'Ore neria Girona, ocorregut el dia 31 de
dre Públic va rebre ahir a la nit gener de 1933, al carter de la flete
L'acompanjaven uns quants in--cia.
els periodieles, ale quala digna que la tranquiltitat era ab- dividus, que pogueren fugir. El seayer Prat va resultar ferit greument.
soluta a lot arreu.
El processat va negar els teta. No
Se li pregunta sobre la visita lii llagué cap testimoni que Eacusés
que va fer al senyor Carreres directarnent. El Jurat, per tant, va
Pins el diutnenge passat abans dictar un veredicte denculpahilitat, i
de sortir aquest senyors cap a el processat fou absolt pel Tribunal
Madrid, i de la qual a la tarda de Dret.
del matela dia el dit senyor hílela
* A la Secció Quarta se celebré
fet Al comissari general, i con- un judici oral contra Antoni Torrente, que, per tal d'evitar els electes
de la manca de treball que hl hevia
una casa. La combinació consistia en
que, un cop acabada, la sortejarien

BANC COMERCIAL

els diners.
Torrente fou detingut per contraban,
i després es repartirien

ja que no va donar compte de la con>
binaci6 a Hisenda.
Ja tenien venuts uns cent números

DE BARCELONA

Quan bou denunciat.

Capital: 25.000.000 de pesettes, totalment desembossat
PASIEICI DE GRACIA, $

.:

m:

SUCURSALS 1 AGENCUS3i Anipcuta. L'Arboç. Barlaiona. neto. FIguerea,
Cardaba. Oleonit. Grattollarb Ittuslitda. Inca. Litelaa. Mimarme, Xantina.
Moniblanc, MOrs d'Ebre, El Morell. dial. Palme de Mallorca, entiben,
Pulgeerda-Vlia. Pulgeerdl-Estae10, Ripoll, Cani Feliu de Gullots. Unte
COlo gg a le Fae114111, Cenia COIn la de Quortill. seu aluten,
Borsf, Tarragona, Terrera Torre-embarra, Todos,. Valls.
El Venteen, VIC I ti lleseca

o
N

e.

L'advOcat de l'Estas, que Es el seu
acusador, demanä al Tribunal que el
condemnés a una multa de 375.000
pessetes. El defensor va demanar la
sera absolució.

TRIBUNAL D'URGENCIA

y

"
1111

En aquest Tribunal es velé una cau-

ELS CUPONS
.....
PRIMER DE JULIOL VENCIMENT
DE 1934 111111

per coacciona contra Josep líela

i Devesa, Josep Planers ¡ afoldú, »taume lila . ' Cubern i Angel Asó i Cesteller, els miela entraren a la fabrica

del senyor Siecarte, de Sa$4eIl, i
efectuaren diversos actas de aaluitat°ami* I edad* de velera, al comptat I a Strrnlele. • Or0res
ge i creatreceren telera perqtte havit
N de Aorta. - NegoeleeltS de cupons I titele amortItzete. 3 estat
acomiadada una treballadora.
D'AM ile velare in euetbdia. • &Motee torrente de valore
Assistiren si judiei melts obrera de
Sabadell.
:.:
PADTKIIPA010 A 1111118810N0 I 0U1111101,11P010
Defensava els processat el lletrat
A EMPRESTITS
senyor ?adulto. El f i s c al va retirar
111
raell
aelin que sostenía contra elle, per
INFORMACIONS FM11140E8E8
manca de proveo.
OUNRAIIIIADA, arnb compartimento do llover
Mes«
* La segena es ved centra Agn4
Vera acusada d'injúries a l'autoritat.

1

ENROMA irramingesa
D'EUROPA A 11.Ell /113311E11 DEL CHA
le DE dUNS' DE 1534
Lt nem eassaaa ~a do penen%
• Aove« 11 111 4 depreesio barometelea
gua prOduela plug•• a las Illea g eltir lgue• I • loa •eeta• do Noruega.
A la mutas Ineeldlonal I canteen
d'Europa peralstela el risalm de lee
tembo, trab oet veré 1 temperatura
Sise toca la la/hatees do l'afeitaste
canteas a lee Illee Aorta.
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Näpóle, dels senyors
Baquera, Eueotie i Muden; eis
ltalians aMb 48 pessatgers de träneit 1 eärrega general ¡ de trànsit. 1 el "Reeca",
ende cerregis general i de tränsie
cap a Genova, tole doß del eenyor E. Carandini; el trance&
"Ouerglia", ame) cärrega general,
cap a Marsella, dele senyors igreiei Villavecchia j Cia.; el non'u "Riere', en I last, cap a Lis»
boa. del senyor Successor de H.
Enberg; el "Eika 3.", en Ilact,
rap a Cagliari, de l'Agencia Maritima Willy; el "Alle sin
cärrega general i de träneit, cap
a Genova , deis senyors Filie de
M. Coneerninee.
Vela. — Els pailebots el "Carmen Picó", amb carrega gene' al,
cap a Maó; el "San Antonie",
amb cärrega general, cap a Chiladella; el "Marta del Pene", amb
eiment, cap a Alacanl: ei • Gittiene", amb ciment, cap a N'alenria. 1 el llagut "Virgen del Remedie", en llast, cap a Vinarts.
Genova

SEMAFOR DE MONTJUIC
Otatervae lone metoorelbaletmet
A. sol jimia vent al N. O. fre:,

ASSENYALAMENTS í:ercle ciar; al inigdia O. S. o ,
mult sud (Asir i hornacina
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIU

iJ e

Ig34

boirúsus, i a sol ponent O. fresc,
r nur picada del S. O. i ob cercle

queda ata celalgest.
Sala Primera. — Divorci: Antoni
Bareinetre, 756. — TermemeBalanye i Bofill contra Carme Al.
tre,
24.
bereits i Barben& Incident; D. Gene
contra MetropOlita de Barcelona.
Moviment de raici l la a posta
asTAt 0111. MAPA
Sala Segona. — Menor quantia: Je. de sol. — Deiliuren a l'E. dos
CATALUIllea. A 1.114 dUsE
aep Vila i Coll centra Jaume Guada- pailebuts que van en popa i 1111
ti sol Sti aeanglatament enea •
yol ¡ Valldena. Menor quantia: Bris
tot Ctetaluaya I denthun tonietwatu.
Galicia Moreno contra ¡sume Borrell bergaiill goleta italiä que ve de
eUe altea I vente *me de peasat.
lis 'ulla de fiera. Pel 1 un pallei Ponc.
Loa mazIntaa dable doran de 34
frase e Trine I • barde. I 35 a
bit a Motor que Va vers ta maLloIda I • Cantaran.
AUDIENCIA PROVINCIAL
telxa direcciú, j una balandra
Lee- mínimos traque« matt han Une
gut iloc • Fiarla i a I'llatangento,
Secció Primera. — Un jurat per que ve al port, i al S. O. una
lath 10 gnus, t a Capdalla amb 11 ,
robatori contra j'unte Martínez. Un goleta i un pailebet que venez]
iLes otutervaetons aet lempo
divorci: A. Serra contra J. Ordeig.
en popa, dos bergantins goleta
Barcelona. u Lee g el. ean • la cap.
Secció Segona. — Un jurat per vio. que van de bolina, dos pailebols
Catira te la primer' pdaln11.)
latió contra Francesc Casto. Cri oral a motor que tienen al port 1 tren
per tempestiva de violació contra Gen- que van y ero la mateixa direcció;
çai Vera.
que la data per a la preeentacie
Secció Tercer., — Un jurat per ro- de vela Hatine (lee talutxes e.ers
d'instàncies demanant el corres- batori i assassinat contra Enric Ma- diverses direccions j Im vera
rín. Un divorci: Glini Cobrerizo con- aquest port.
ponent permis muntripal
Enriqueta Borren.
venda fineix el divendres entena traSecció
Quarta. — Un jurat per india 23. Les instäneies han d'ee- ianticidi contra.
Mareé Clauselles.
MOVIMENT DEL PORT
ser preeentadee al Registre Ge?"V1MENT D'AV1ONS
neral de Secretaria de l'AjuntaVaixells entrate. — De Casament, degudament reintegrades.
blanca u escales, aneb chrrega
AHIR
La Conselleria Regidoria de
general ¡ de trànsit, el vaixell
AerOdrom de l'Alr Franca. —
Proveitnents recorda també l'o- Cursos Conferencies italiä -Silvia Tripcovich", del seProcedent de l'obesa, a les 6.50
bligacíA que tenen de presentar
nyor Tornäe Mallot i Bosch;
noves inetäncies tete aquella inPalma, nrnb correu, mercaderies arribé l'avió amb corred, mercaPERA AVUI
dustrials que en alguna altra
¡ 239 passatgers, el meter cor- deries i 4 passat goce.
e nació en presentaren sollmitanl
Procedent de Marsella, a le4
ren
"elinded de Palma", de la
l'esmentat perits 1 no varen a- Coa Facultatiu de l'Hospital de Nos- Cia. Transniediterränia; de Bate 9'34 arribe l'asee amb correu,
tra
Dona
del
Sagrat
Cor.
—
A
les
mereaderies j sense passatgere.
1 enir-lo.
sessi6 científica mensual. El doctor i escales, arde càrrega general
Proceden, de Casablanca, a les
Material d'ofIcInee per a la M. Bretou distertark sobre "Traces- i de tränsit, el vaixell italià
dele senyors Fills de E. 1245 arribä l'avió amb corren,
Noticia Urbana. — Per hl servei mcnt de la retenció d'orina en lea
Arguimbau; de Palma, amb el mercaderies 1 1 passatgers.
de In Mida Urbana es neceemh- afección; del coll de la bufeta".
A les 1255 sortí l'ave') cap a
tia l'adquisició de divereoe ma- Academia i Laboratori de Cl2ncies sen equip ¡ 9 passalgers, el yacht Tolosa
amb correu, Mercaderies
terial; d'oficina treballs d'im- Mbdique• de Catalunya. — A les 10, e spen yel "Rosa W."; de Maree- i 2 passatgers.
darrera sess.6 científica del tors, en la, emb el set] vetee el yaeht
premta. les condcions per al la
qual seran presentades les següents belga "Marie Clementine".
A les 1290 eorti l'avió cap a
subministrament deis (piale se- comunicacions:
Dr. F. Gallard i MoMarsella amb correu, Meecaticran exposades al Departainent nds: "Patología del Castro i gastec— El bergante itati(i
des
i 3 passatgers.
Central de Poliria Urbanft (Pare tdinitzat". Dr. A. Cardoner: "El trae. -Adela", d'Ajaecio, amb carleó;
A les 939 sortí l'avió cap a
dp Mentjuic; tots els die fei- tament esclerosant de les hemorrois de Vinarós, ara adobs, el paiCasablanca amb correu, mercaners, de guatee a set ele la tarda. des".
lebet "Cala Falce"; de Santa deries
1 4 passatgers.
durant el termini de cinc dies, a
Ateneu Encielopéclic Popular. — A Pola, ara sal, el balandra "PeEl correu aeropostal de l'Air
tots els industrials que desitgin les 20,- lliçó -conferencia de: curset dro Freixas Pons".
dedicació sexual, a cerrec del doctor • Al Dio. — El -Río Segre", de France que surtí de Barcelona el
colleu rsa r-hi.
dia 10, a les 6'49 horas, en elesB. Pla i Mejor. Tema: "Anatomo-ii- la Cia. Transtnediterränia.
Expealció d'un expedlent. — eelogia de la proereari6".
feneció a l'Amèrica del Sud, ame
Per tal que els interessats puVaIxells «teta. — Disthncia correu j mercaderies, arribé a
Popular
de
Gracia.
—
A
les
Ateneu
guin formular les reclamacions 213 0 . conferencia pública del doctor navegada dele raleen; que han Río Janeiro el dia id, a les 22
que considerin oportunes, duran Jaurne Aiguader i Miró, sobre el te- sortit: fora d'horitz6 es troben hores; a Buenos Aires el dia 15.
el termlni de 20 dies baile es- ma "Concepte de la Medicina social'. els espanyols "Cabo Tres Por- a la 1 hores, i a Santiago de Xile
ras, amb 1 passatger e trännit el metete dia, a les 13 hoces.
taré exposat a l'Oficina d'Infori ami.) carrega general ¡ de tränmad& situada els balices de la
Aertdrom de l'Aeronàutica Nasil, cap a Bilbao i escales. del
Caea de la Ciutat, l'expedient
— Procedent d'Estutgard,
senyor Fill de Remul Bosch; el val.
relatiu al projecte de modifican')
amb eecales a Ginebra i etarde linics dele carrers de Fulton. L'activitat política eorreu "Ciudad de Palma", anib l'ella a les 1750 arribé t'avei
pnesalge i cärrega general, cap "ROHRBACH D-1727" ara corCaetellei de la Plana i
ri Palma; el "Río Navia", amb
mercaderies ¡ 4 passatgers.
A HOMENATGE
càrrega general, cap a Bilbao i ren.
Procedent de Madrid. a les
DEL DR. MART! I JULIA
escales, tots dos de la Compa12'03 arribé Pateó "FOKKER j!
Aquest vespre, a les deu, tindrä lloc nyia Transmediterränia;
a l'Ateneu Martí i Julik (Via Meri- "Eudora", amb cärrega general EC-PPA" ata correu, mereade8 paeeatgere.
diana, 128, Clot) una vetileda necroi de tränsit, cap a Lisboa i es- riceA iles
710 ¡oh' l'avió "ROHREl Tribunal Ii imposä la pena de dos lógica, on parlaran distintes perso- cales,
del senyor Joan Salvader; BAC.H D-1735"
nalitats que convisqueren arab el docmesos i an dia de presó.
cap a Estutgard.
el
'tontee
"Orla
lt.
amb
cerrega
tor Martí i Juli
amb escales a Marsella i Gine* La tercera es velé contra MaA la mateixa hora, a l'Ateneu Obrer general 1 de trànsit, cap a Paria Peinatlo, acusada d'atemptat con- d • Esquerra (Provenca, 156) tin tín sajes 1 escalee, de la entarimen bra, amb correu, mercaderies
tra els agents de l'autoritat. Per ésser lloc refrena d'un retrat del gran pato passatgers
reincident, fou condemnada a dos trici pels antics militants de la Jo- General de Tabacs de Filipines:
A les 930 sorti l'avió "FOKel
Sugoslau
"Kostrena",
ala
anys, quatre ntesos i un dia de presó. ventut "La Coronela" a la Junta de
KER 10 Fee-AMA" cap a efidrid
* I la retarte, per tinença illicita resmentat Ateneu. Hi parlaran Ra- càrrega general i de trensit, cap amb correu, mercaderies i 7 pasd'armes, contra Jaume Vera . que fon mon Peypoch, Pere Pasqual, Artur a Valencia, dele senyors Tortellä satgers.
condemnat a dos meso, i un dia de Anís, Francesc Coció 1 Dolor; Bar- i l'igueres; l'holandès "Vulca!tus", amb cärrega general i de
gallee
presó pel mateix Tribunal.
Base Aeronaval. — Proeddent
Ir:irise, Cap a Genova i escales de Roma j Marsella, a lea 13'113
MITING RABASSAIRE
dels senyers Talavera r Filie; nrrihä l'hidroavió italiä "I-ALVARIA
Denla, dijous, a la nit, al Centre l'alemany "Marsala", nmb eärre- TE" atnb correu, mereederies
Catete d'Eequerra del districte IV ga general i de träusif, cap a 1 passatger.
*
Fa tras quants dies fou denunciat tPasseig de la República, 71) tindra
el fe seguent, per part de Lluís Otm:
lloc un gran acte politic, en el qua;
Per barer Pi g n ora s una motocicleta a parlaran el president de la Unió de
un temer que deixa diners del passarge de Rabassaires i diputat al parlament es.
S140444,
la Banca, anomenat Joaquim Fuster, panyol, Josep Cairel; el diputat al
aquest baria falsificat el rebut, en el Parlament de Catalunya Francesc
gual constava 0),01 si la meto llagues Riera i el secretari de la Unió de
estat venuda.
Rabaesaires i diputat al Parlament esPer falsetat, el nreatamista ingreseä a panyol .niadeu Aragai. Hi assistiran, Carrer de Quintana, 7 (prop de la Rembla) - Tetero:1 12417
la pres6, on es troba. Ahir la policia, denles, representacions de diversos inBARCELONA
complint ordres del jutge, va recupe- drets de Catalunya, i será presidit per
rar la moto, la qual Fuster havia vente :roan Fernändez i Castanyer, presi- OBERT Ilde L'ANY
SALONETS PARTICULAR
clent del Centre Catala d'Esquerra del
a una tercera persona.
Aquesta casa continua elaboren!, com seinpre, les seves esp.comprador era Pasqual Aran- districte 11'.
•
eialitats: BL'LLAVEeA marsellesie Arrlee B. Temps. Sopa B. Temp‘.
da Blaya. L'adquirí ver 1.13o pessetes
que tanta ahorne/lada li han donat
mes Seo pessetes que hacia desees en ELS LLEIDATANS I EL MINIS.
TRE DE TREBALL
arranjar - la.
b4.444494444
La niquela i eúltim comprador van
Ha estat tramesa al ministre de
ésser posats a la disposicie, del jutjat Treball, senyor Estadella, la segiient
número 6.
!letra:
"Un aplec de socis del Centre Co* ita estas denunciat a la policía,
per part del .enyor Mariä Marte, que marcal Lleidatä de Barcelona us preCENTRAL: NAPOLS, 335. -- TELEFON 54537
guen
que, pel hon nom de Lleida,
trobant-se aquest senyor en la seas torre de Malgrat se li presentaren dos dimitit el vostre càrrec de Ministre Wat pura de vaca I cabes. Sund a dornicili, a l'engròs i a la
Els senyors metsree la recornanen per a malalts i nene de pe.
desconeguts fent-se pausar Ter policies, del Govern Samper, que se sosté per
els quals metengueren verificar un es- l'almoina d'unes Corte monarquitzants Sucursals: Rda. Sant Pere. 30; elenendez Pelayo, 107; Igualtat, 333.
i nascudes per l'escandales mercadeig Avinguda República Argentina. 2; Consell de Cent. 192: Bergues
corcoll a casa seva.
voto a l'empar d'un Gotero feble, de les Cases, 19; Entenea, 149; Castillejos, 356. Aqueeta Urania
Per la manera de presentar-se, l'amo de
dubta. En demanar-los explicacions, els que tolera la ialsedat electoral.
llet a mes de 50 lleteries de Barcelona i Hospitals i Casa
Per no haver-se estruCturet la Re. m'en
desconeguts li van fer diversos dispar,.
de Beneficencia. També trobareu a tots els eetabltments que (els quals, afortunadament, no li cau- pública d'acord amb el sistema fede- penen Ilet de la Granja Bellera
les acreditades marques de la llei
ral, ala suplit el Senat pel Tribunal
saren cap mal. Despees fugiren.
g ionals, en for- esterililzade "Letona" i l'exqui,4da beguda a base de II& 1 caces
La policia fa recerques ser a la de- de Garanties Constin
mil tal, que no respon a la voluntat
"Caoaolat". - TOGNOURT I KEFIR DANONE
temió d'aquests dos desconeguts.
del país; i en la davallada política
* Mixima Zafrille, que presta els del Govern, eirrec de fiaca] de
seus serveis en una casa de la Ronda la República ha esdevingut en mans
de la Untvercitat. ha presentat una de- d'un coHaberador de la Dictadura.
Res no té d'estrany, doncs, que tot
nuncia al jutjat de guerdia manifestant
q ue fa uns quents dies es van presentar aquest garhuix, en manifestar-se contra
Catalunya, ataqui la República,
a la casa tres cosines seres, a les

i

AMNI•

Restaurant Bon Temps

GRANGES BELLERA

quals ensenya les seves robes que guarfor ça de sacrificis, en un bague
També hi tenia una Ilibreta de la catea
d'estalvis.amb més de tres-centes Pessetee Ahir eadonä que li mancan la
!libreta. A la caixa li han clic que ha
tret quasi tot ei que II; tenia dipositat.
Suposa que eón les seves puentes les
qui han falsificat la seta signatura i
dara , a

sa

NEGOCIEN'

emano

I

e

Tribunals i jutjats

a l'Hospitalet, fin una combinació
arnb uns Obrers per tal de construir

g

&per Metamegie
- de Catalunya

tiar no està erutara constituit, per mancar el nontenamefit de tres magistrats
tres fries que ho han d'ésser per oposiei6 assetlyalsda per a primera d'as
libre, hem creu que fins a la constiteció definitiva no es veure el recurs

juny

g

mancornunat ami) els eterna enemice
de lea autonemies dels pobles, i intenten repetir el vergenyós desastre
de 180 junt amb Liga Catalana, la
qual fou a la riostra terra el darrer

baluard de la M'enarque' borbónica.
Barcelona, 18 de eme de 5934Durany i Bellera, Manuel Maca.
Miguel Gómez, Magii Ferrerons, hidra Palau, Frederic Moronch,

Mobles

"EL 1e4"

Major quantitat i millor qualitat
TELEFON. 18114
104, HOSPITAL, 101
BARCELONA

nrengueren la llibreta.
Josep Espar, Engel Pur, ii te:
* César Giorgb. que rep d'ItIlia mil 011er, Quinti Bol."
dues - cente s Urea mensual,. ha denunciat
un comnatriota !bu nue usuroant la eeie
nersonalitat ha cebrat aquest mes el sor
CAMIONS i OMNIBUS amb motor 4 o 6 cilidres
que anava al selt nom.
11111111NBIBIIIIIIIMIRRIB11111111r
* Subserit pel lletrat senyer Joaper a gasolina o olis pesats
euim Nf. Mirambell, Out preaentat el Llegiu LA PUBLICITAT
Primer reetieS hesite el Tribunal de Cassació de Catalunya. Com que el TribuAving. 14 d'Abril, 576 • Telèfon 7556?, -- BARCELONA
Propagueu-lat

Automòbils SAURER

ounecres, 20 de Juny de 1V34

PUBLICITAT

ilARCIELONA

AL

DIA El Món dels Espectacles

La guerra. — Es avecla sola ¡ durant
aquella anys venia fruita pels carrers
de Kiew. Fon narres callan ea decidf a
dedicar-se al cinema, i actué per primera vegada a les ordres de Jukijinov.
Carrera teatral. — Després d'un sens
Escola de la Generalitat, amb el seUNIVERSITAT AUTONOMA
fi de dificultats , és admesa al teatre
güent sumari: "Plenitud"; "Les posde Moscou, l'any 1924; no
Proletkult,
Aquesta nit tindrä iloc al teatre No.;
"Un marido en apuros" prospera ¡ decideix
sibilitats", per Josep Estalella; "Ditornar al cinema.
Vals de batxiller.— Del Rectorat rectrius'; " Organització"; "Atlas esyetate la reestrena de la bonica opereta
Paramount
Gollaeurn
Carrera cinematogràfica. — Després del mestre Dotras-Vila La embajada eg
estat signats els següents: De
de vencer igualment diversos obstacles peligro. La cantaré, corra carean anun'Institut Salineron, de Barcelona; Do- calara i lectures cartogràfiques", per
Comèdia titulada en atighls 'Mama
"Dibuixos animats", per
Lluis
Soler;
aconsegueix
petit paper en "Vent", ciar ‚hin, el bariton Hertogs, que va
Seres
i
Miguel
Gallardo
Ponc
i
'aene c
lores pata - , dirigida per Norman Mc
Pere Grases: "Reglament de joc";
Sabinski. L'any 1927 °Me finalment estrenar-la ja al Victarla.
:Villa . Del de Girona: Juan Carreres "Noticiad".
Leend i interpretada per Charles Rug- de
en un film de Barpaper
important
tutest. Estanislau Murtre i Llanta.
Al music-hall Pompeya debutaré lg
gire (n'abur); Mary Boland (Jeesie); un
nett. Seguidament roda "El passarsort bailarina espanyola Carmen Vargas.
Rosselló i Montaner i Ramon
George Barbier (,Dr. Kirleuvod);
de
La
catalanització
deis
Instituts
fill", de Tseher"El
Oacta
;
ahur i Pedraas. Del de Lleida:
d'
".
Una
CaTastuncom (3Irs Mc Intosh), 1
Segon Ensenyament —Tal cona es
IONT SANT ALBEle peumens- VALLCARC.A.(BARCCIAN4 lyan
* Ara sembla que Rambal desistein
je,ep Palau.i Segarra, Enric
wiakav ; "L'agoila blanca", de Frotatres.
de fer cinema i resta al teatre. Es paro
zonov. etc...
Isanta. L'ere Garcia i Punyet, ¿eta públic, a principis d'aquest mes,
la Federació Nacional d'Estudiants
Fisonomia. — Anna Sten prefereix els la ädhuc d'una actuada atea al Polioaagela Blanco Brualla, Concepcio
Si respecialitzaciä pot esser, com
de Catalunya, a proposta del seu Coforta per- iram
E an uorrraás.quAnernsree'
Nicola u de Montaner i Jaume Segarra rMté per a la Catalanització de l'Enahir. un
un inconvenien per als iilms papen % que requereixen unatreball
nstaynat ,inpc ltase rXi gas:
col• ganes. Del de Manresa: Juli Calvo
de
misteri, per als films có- sonalitat. Es entusiasta del
policiacs
i
uns
a Saragossa. S'admeten.
.io
: Aliara i Sabina Rius i Castany. Dei senyament, s'adreçà al president del
avantatge, lectiu. Es tipus periecte dr la dona r
un
més
aviat
mics
resulta
russa intellectual, el seu rostre recorda atifi
Eigueres: Jaume Miracitnes i Consell Regional de Segon Ensencael record d'altres papera repreDIPOSIT 01INERAL : PÁRIS,174 • TELEF. 77410 perquè
ileu gerament el de Nazimova.
Navarra. Del de Reus: Josep Roca i a/ene interessant-se pm r Vestat dels
* En el programo de varietats que
sentats anteriorment afegex {otea cóFina ad la informada. russa. Més
Tabes. Del de Maó: Francesc Granell Instituts de Catalunya, protestant del
mica a totes les situacions noves que tard. l'any 103t, Anna Sten aria a Ale- a base de Raquel Meller seré donat dc.
Del de Mallorca: Francesc fet d'esser-hi gairebé proscrita la
es van plantejant. D'aquesta manera, manya. La informada, que d'ella feren de anta, i només per guatee dies, a
ilenaua catalana i demanant la creaFont.
hi figurara un magnetitza.
independentment de les interpretacions
cätedres de llengua, histen • i
ció
de
en aquesta data és la següent
dar o cosa alai que es bu o es fa die
Primer grau de Doctor atorgat per literatura catalanes. Ara be, vodem ja
actual:, per acumulació de records, es
NaLretncnt:
Kiew,
•I
i
de
dePr
mer
la Universitat de Barcelona. — S'ha fer públic avui que el Comité de SeRara von Reinhalt. Segons el s salta
van formant els grans prestigis. Char- sembre del lOoca.
oficiosos, és "l'únic posseidor del sisal
i:eidn a t a la Universdat la cerinna- con Ensena: ament ha respost a la
les Ruggles ala especialitzat, aig i en
Familia: El set/ pare era professor
concessió
del
grau
de
Docper
la
de
la
tiranitzat
sentit".
tel
sen*
marit
de
els
papers
:11
de ball a l'Opera de Mascota
demanda de la F. N. E. C. en els
rnuller, però que s'escapa sempre auc
ta' ea Cencies exactes, al jove ma- termes de més gran harmonia, inteDaseis
tate
Laos'
els
Es
-ha a Barcelona una nava
La
aterra.
—
al
Banc
bosc
pertanyent
de
la
Sant
Medí
un
tren
carrer
de
en
un
— Al
mnatic senyor Josep M. Planes, el
¡ cada encarna- res tornen a Kiew. Ella ha desaparegut. artista mexicana: Esperança Rivera»
p er la petició dels esta- ha atropellat un borne que aparentan Propietat, es declara ahir al =ti un vol d'aquesta tirania,
pal ha p eesentat i sostingut la seva ressant-se
ció va, d'aquesta manera, ajudada per Després d'alelan temps la traben a Mos- Bat, Es actriu de revista. Molt bella,
hacer-se
nomenat
diants
i
informant
incendi casual. Hi acudiren els bom- les anteriors. En "Un marido en aputtg davant ten tribunal constituit per una ponencia per tal d'estudiar les uns 24 anys d'edat, i el deixä mart.
Per no trobar-se-li al damunt cap do- bees, al comandament del senyor Petit, ros", però, no és ben bé aquest el ti- cou a l'Academia de les Arts. Estudia molt simpatica i amb uns ulls enormes,
ets ;eofeseors de la Facultat de Barlocalitzaren el foc al cap de pocs mo- mas que encarna, sin ó ei d'un marit de balls clàssics. Tothom, perb. endevina Quan i on la podrem aplaudir?
dana i, de més a més, el senyor niciatives proposades per la F. N. E. cument, no ha pogut esser, de mornent,
d'Estudiants
catedratic de la Universitat C. La Federació Nacional
identificat.
ments. No hi llague desgracies personals. certa edat que viu feliç arab una dona que arribara a ésser una gran "ve* La companyia valenciana que la
fer públic aquest
en
sIe
Cataluny
a.
i el senyor Navarro. ca— lins desconeguts penetraren en
setmana vinent debutara a VEspanyol
— Al Dispensan d'Horta fou assis- sentimental que només ti la mania de dette".
una cegada mis la un garatge situat al carrer de Sardeesdeteatral.
—
El
seu
pare
Carrera
edrätic de 'Mecanice de la Univer- fet, patentitza
28 anys,
felicifigures l'acta-do
seca voluntat d'arribar als termes de nya, número loo, on guarda el seu ce- tit Amadeu Puter i Monten, de so, bai- figurar ¡ de minorar encara lacombi- vi mis tard director d'un eire. Aniansch- porta com a primeces
,eat de Maidekl. Es aquesta colacai
Emflia Climent i l'actor Pepe Alba.
tat. Aquest afany de prosperar,
el qual viu al carrer de Murtia,
de l'ensenyament en
je grau, la p rimera que té lloc a la la catalanització
rnió
una
agencia
de
transports i &apo- xos ; presentan una ¡celda contusa a nat amb una serie d'incide/te:es de la ka fa danses acrobätiques, "ecuyere", Aquest darrer es brea conegut i popes.
graus.
Iativersitat .Autemonia de Barcelona. tots els seas
deraren de diverses peces de roba que la regió alinea, la qual es produi men- vida de despatx d'ell, el porten a Es- trapezista i ti cura de diversos animals. lar ad. Ha treballat en diverses oca»
degi de la Facu:tat, doctor Mur,
hi hacia a l'interior del camió.
tre estava tallant llenya en un bosc pro- ser nomenat inspector de Pares de la que aún: quatre micos, un cavan i tres sions en companyies líriques, de saneanti coesidit la cerimänia de l'atorgaEls dits individus fugiren. Un d'ells pietat d'Antoni Xirau. Despees de cu- erutas, influencia del constructor dels Ileons. Porta aq uesta vida fins que mor la ¡ revista, sobretot al Parallel.
neo i desp rés el tribunal i el degà
ELS MESTRES
detingut per un "sereno". El de- rat, passà al seu domicili.
aparells d'atracció per als infants i a el seu pare, i aleshores ella abandona la
*
Atenent el desig manifestat pee
ur. e:sitat e rector accidental, doctor
"troupe".
tngut, anomenat Joan Baptista Marcos,
Mentre estaca treballant en el descobrir la mala qualitat del material,
—
cooperadora i amics del tea»
fueeini Xirau, el qua l ha tingut traCarrera cinematográfica. — De torna- nombrosos
de 28 anys, fou condult a la delegació seu ofici d'estocador, Pene Linares Ro- que ocasiona sovint accidents greus.
tre
inscrits
a 1" Associació de Teatra
tet excellerrts per a enaltir el treball
la
va
a
una
academia
que
arnb
da
a
Moscou
protector,
va
Deganat de Mestres Nacionals de de policia del districte.
despel
seu
la
Convidat
disset
anys,
tingué
de
dríguez,
ral doctor Planes i manifestar com
— En ésser-li deconnsat el genere gràcia de catire casualment, i es produi seva muller a passar el fi de setma- té per proiessors Iukijinov... i Einsens- Selecto", aquesta entitat ha cregut oporBarcelona.
—
La
sisena conferencia
;3 Universittat haurä d'aportar :a seca
que venia, al venedor ambulant Angel diverses lesione, de pronästic reservat, na amb la familia d'aquest, i cau tan tcin (Iukijinov no era, evidentment, gai- tú par:ocinar la representada de l'obra
de J. Navarro Costabella "Samuel" eg
renció al manteniment de l'interès del cicle organitzat per aquest Dece- Ruiz Miralles, que viu al carrer del
quals fou assistit al Dispensari he a la dona d'ell, i és tan sineer amb re célebre a Alemanya.) Eisenstein fa
itIs estadis p er la cultura superior.
nal amb el tema: "L'Escola dins Carme, 93, primer, s'insolenta amb un de les Despees de curas, passi al seu un filantrop que vol regalar pares d'a- d'ella una gran artista. Als 16 anys diverses poblacions catalanes. A aquest
d'Horta.
efecte ha formal una notable companyisi
:'ideari deis nadita", tindrà lloc avui, caporal de la guardia urbana; l'amena- domicili.
traccions per als infants que surten de la ja tes papers importants. Després de
de la seva carrera a Rússia ve a Aleinanya, que seró dirigida pel primer actor Ena les den del vespre. a fes'atee so- eä de mort, i promogué un gros escandetingué Eran- casa seise collocaciö, amb un ull
la
policía
Ahir
—
de Lluelles. La tanda de representaELS ESTUDIANTS
da Conduït a la Delegada, del distraedependen d'una botiga del vellut i amb la dona, que es vol divor- on ha rodat "Salt mortal'', de Da- cions donaran comerle avui a Badalona,
cial (placa d'Urquinaona, 4, orad), a
te, resulta que tenia tres sumaris pen- ces:: Sunyer,
Perle quan aquesta veo el seu ma- pont ; "Tumultes", de Siodmak, i sobreciar.
una
ieia
que
des
de
Eiveller,
carece
de
Institut Escala.— Ha aparegut el càrrec del senyor Estanisiati Ruiz i dents a diferents Jutjats, i tots ells
i per aca- tot, "Els germans Karamazoc", d'O* Es casa la gentil xata del Co.
temporada venia robant genere l'import rit tan passat, ho oblida tot,
amero le. de la revasta de l'Inst:tut Ponseti.
per lesions.
la possibilitat ele zep.
mic Roseta Ortega? Alguns diaria har
qual és d'unes dura mil pessetes. har-ho d'adobar veu
total
del
•••
Fisonomia. — Aquesta estrella ha anat assegurat que si. Per() sembla que tot
coRocar la construcció dels pares d'a— Dos individus llogaren l'auto-taxi Ila estat recuperat part del rcbat.
havia treballat, perdent la rudesa soviética del seu ros- plegat ha estat una broma d'alguna
iatges marítims d'esbarjo del Teatre, 3, pral.1, per tal de discutir al xofer Joan Bordanova i Domenech, — En un magatzem del carrer de traccions a la casa cm
qual ii promet la tre que en un principi tenia. Anna Sten, aman.
de
la
propietari
el
els Estatuts i elegir la Junta Directiva. al carrer de Vilamari, i es feren conduir
Viladomat, propicias del senyor Carlea
al carrer de Llansä, on, pistola en mi, Reir, s'ha comas un rohatori consistent gerencia si ha aconsegueix. Un film despees de dos anys cPesfon;res, ha
*
Hem preguntat a Rafel Barde,*
molt divertit, en el qual, encara, ultra apees una llengua — l'alemanya — que
Promet reunes molt concorregut el l'obrgaren a abandonar el cotxe, en el
El vaixd1 "Verge d'Africa". de la
anirä o ti) de prinier actor al la
en gèneres ¡ metallic per valor d'unes
la linia general de Vargument. els pe- descotteixia en absolut, i s'ha convertit si
empanyia de navegació "Maritimes. sopar pcpular que Lyceum Club orga- qual desaparegueren.
cinc-centes
pessetes.
companyia
de Mercè Nicolau.
tits detalls contribueixen a fer-lo mis en una estrella; per això hom l'anorneQuart el xofer, una vegada formula- tres mil
de P. Garcias
Segur, realitz i nitza per a denla, dijaus, a dos quarts
—No hi ha res fet--ens ha contestat.
— Anit Pu explosió un compressor agradable. Acompanyen Charles Ang- na amb simpatia Aniouschka Stenski.
cemenge la primera de les excursions de deu de la nit, al Calé de les Set da la denancia, es dirigia al seu domisenyor Ca—Res?
Ultra aquesta versió alemanya, ha
eles. entre altres, Ifary Baland, amb
Portes, al qua l han estat invitades les cili, al carece de Rocafort, davaet el del garatge despatx que el
:eminicals 'estiuenques.
—Tant cono res... Ja reunen: ha vinSalesians, va trobar el ta- sajoana te al carece de la Diputació.
un trehall molt matisat, i I.ilyan Tash- aparegut aquest any la versió ameriLa pohlació objecte del viatce era autoritats de Catalunya. Preu del tiquet, convent des per un guardia urbä, el
persones,
de
gut
a veure *na per chea vegades un reResultaren ferides dues
cana, que explica la histäria d'aquesta
ro pessetes. A Lyceum Club, Fontane- xi custodiat
man, que morí recentment.
Sant Edite de Guixols. Els expedicinnadestroearen alguns
es
presentant
de la Nieolau. M'ha fet unes
pronastic
Ileu,
i
interessant — ara mes que mai — vequal lhavia trobat poes moments ahans.
la,
18(
tercer;
tel.
10387,
i
al
mateix
rs. que eren en eran nombre, es trasproposicions, i jo he formulas unes de— A la muntanya de Vallvidrera, cotxes,
"Pecadores sin careta" dette.
:a:taren a S'Agaró. la bella platja de la Restaurant.
mandes. Ara impero la resposta. A mi
Nairement. — Rime roto.
,Iasta Brava.
Paramount
Fami/ia. — El seu pare era director em plaurä molt tornar al teatre catala,
Coliseum
peró ja comprendreu que no puc abanEls periodistes invitats forre: oboed'una
corola
de
ball.
La
seva
mere,
ceo.
C °maciza dramátieo-senttmental diri- rigen suec, va renunciar a la seva car- donar de qualsevol manera, aquest hi.
miats amb un dinar a l'Hostal de la
flau i amb Cintile
gida
per
Alexand..7
Gavin a. de la darrera població, servit
rera artistica segnidament despees de vera, la situació que em brinden Ebro
Lombard, Ultestcr Marros, Lary Grant, casar-se. Anna
!salindidarnent.
enllä.
tenia un germana.
Adricanc Ames, Alisan Skrzprvor:h,
Club
es
Lawn-Tennis
—Teniu proposicions fetes?
Al
Barcelona
La guerra. — Ditrant la guerra civil
FISIFESTIVAL DE CULTURA
ELS OBRERS
;l 'alter Byron a altres, , ti el repart n —L'Aldarnuz esté pendent del que 10
¿su mort el seu pare. Per poder ciure
CA A L'INSTITUT FEMINAL treballa activament en l'organització ment,
II digna. Repeteixo, però, que constituiAnna es veii obligada a treballar•en
Com a re um dels actes que durant de la festa de Revetlla per al dissabte
El Sindicat Professional de
l'Insdiari
de
1<eu;;
ni
per a mi una veritable alegria el
mas
tara
a
tela
de
cartaFadrins Pintora convoca a l'as- el curs s'han vingut celebrant
iEs l'amor o be és el diner el que fa brera en un restaurant.
vinent. A jutjar per les impres&ons
poder aromar no cament el meu concors
el diumenge passat tinsembla que als
que
feilcitat?
Cont
aenthlea extraordinaria que tin- titut Feminal,
briseria
dita
festa
la
.
que
es
o
tene
Carrera teatral. — Va faernar nart al teatre de la meya terra.
gue Roe al pati de l'Institut un fesdr ia !loe denla, dijous, a les sis tival de cultura física sota la direc- llantiseima. El servei de Bufet ha es- 1....stats Unas, cuna anda, bi ha aquest d'una companyia teatral de Kiew. DesDerra, dijous, a dos quarts de vuit
dóna aquest
de la larda, al seu estatge so- ció del senyor Garcia Alzina, proles- tat conliat a ;a direcci.a del Ritz, i dubte, :Desanden Hall ene
pras
entra en l'Acadamia de Cinema , on
ce la tarda, tindrà ¡loe la reunio setniafilm, en el qual vejen una parella ef e- treballa a les Arrire, ele rikiiinov. En
ea. de as. Secció de Fotagrafia del Cen- cial. Primer de Maig (abans Nota sor de l'escola.
i'execuciO dels ball dile, amin a a córner namorats que na es casen perque reten
Stanislawslei, i interpeetava Pirandelto,
,
Les petites deixebles interpretaren de la "Matas Rand und Rae; Nrke" al sea voltant els resultats que dóna toz.S era artista de teatre i cinema a la Ibsen, Matterlink.
ia.- Excursionista de Catalunya, en la de Sant Francesc), número 7
cegada. Forrnava ; n art de la "troupe" de
coa! el senyor Josep M. Nubiola dona- sola el següent ordre del dia: gracio‘ament unes boniques caneca i .
acure
pabresa,
petä
senre
Carrera cinernatagráfiea. — Durant
la
vida
de
El Ccniite d'honor de la Revetlla el
re una sessió de projeccians explicades, Lectura de lacia anterior; Apro- arnb gestos.
un :en tenlos no fa p ies que tenir paque hi manca l'amor, i se separen per
vació de comptes; Reforma del
obre • El Pireneu".
Fou molt ben acollit l'orfeó infantil componen les senyoretes Lola Buialä. crear cadascü la ielicnat pel seu comaper o molestos en diverses nelli onl os, fina
nom de l'entitat; Articulat; Pro- "Acte", que sota la direcció de la Maria del C arme Binad, i Bertrand. te. Ell, mecànic, es casa amb una mique interpreta '"El passaport eme".
cantatriu senyora Josefina Paulet
Dorothy Cinnamona• 'ionaria excéntrica que l'agafa de so- UN NOU EXIT DEL De sprés d'hac er vist "Fls germana Kafiareis,
la
Junta
Directiva;
Gabriela
posicions
de
Un sector de naturals del Bergadà
vegada.
sentir
per
primera
tamazov", Samuel alealdwvn la contrae.
rc a ideots a Barcelona ha inicias gestions Renovació de ciarrees de Junto; deixi
Maria Carleo, Fiii Cabos, Adela Güell, ler; ella, maniquí d'una casa de receles.
Tumbé fou molt aplaud:da l'es-dei. Joaquima Jaumandreu, Elvira Melean. accepta la proteccia d'un borne rk i
Precs j preguntes. Donada la
,A Pea tal de fer-la venir a Hollywood.
per fardar un "Casal del Bergaea",
Mesa,
que
Pena
cap
del.;
dos
no
xeble
senyoreta
Montserrat
De epree **Nana" earlara "Resurreccasät
malavineut.
rcbjese de procurar. per una acció con- importància dels assumptes a
poesea Lurdes Muntades, Merca Macaya, es pat treure de! cap Vahee en la ooside
recitar
una
gust
el
tingué
eki".
amb Frel,rie afarrb. sota la diel ressorgiment espiritual j la Irartar, es prega a maxima
:a
Marques,
Cecilia
Par.
Mar
Matilde
que,
un
es
baila
la
Sardana'',
titulada "Com
recciji de Rouben .Mamculian.
ció brillant que assoleixen, i
;a- :acritat de la seca comarca. A tal 1 na lila 1
senyoreta Emilia Fumó, direc- Victória Sama, Mary Ventura, Jose- cop aconseemida. perd tota la bellen que
de
la
Fisatiortia.
— Pesa 120 llamee . Ulla
:evieelsarà i secundara els projectes
l'Institut Ferninal.
!daos, cabells 'fumase T rs primera predes de fora ii havien vist. Naturalment,
fina Pellisser i Mercó Plaja,
Nova adreça. — El Sindical tora de
i lea:vives que tendeixin a acréixer
acupació mie tingué en arribar a Ame.
Els familiars de les deixelales, que
la cosa acabara anule la, reeanciliacia,
i la riquesa de la comarca: ,llndústries Gràfiques i Sirnilars
pati, quedaren altament
rica 01 aprendre de mastegar "chewing
quan tete dos hauran sofert els més
Te-er oUrä a difondre el coneixement i el Sindicat Obrer de la Indlís- ocuparen el
"Pecadores
sin
cacornplaguts de la festa, ja que aquess
desengany'.
gima". Entre les seves aficions hern
am arg
Un film de
igual recardar
seves belleses fletarais i
fria MetaIlúrgica posen a conei- ta palesava ben bé els resultats d'un
sembla sin retorn al sentimentala de jugar al oing-panz, direta"
: es constituirà en defensor dels xement di Ilurs afiliats, que ha- treball loteas de tot el curs: que su i
ens
vertir-se amb les seves nines ¡ llegir acelisme del XIX; una mica mes
comicitsit
comarcals. Els iniciadors vent estat expulsats del local caban a de demostrar atub l'exposicia
aa .e‘
del
XVIII.
fals
bucolicisme
romantics.
res
portada al
aaa
ja aenb una base numérica, i que ocuparen han installat les escolar que s'obeirà el dia 22 i que
Na hi colega fer can enmantad. Eras
Pera. amb tot, la cosa és ben actual,
let.en sumar el eancurs do tots els
penqui sempre hi haanit igolos, copes erohla nos n'hi ha p rou amh la go h liSerretaries al carrer de Wifred, será vi ` ibl e de deu a una del mati
"at-a!s del Bereadä que conviuen a
el
film,
de
guatee
a
set
de
la
tarda.
i
cacha nee hem fet de les tres infornúmero 13, cantonada al de la
cialment ara, i etitretincudes, i
.aeo-lana, i a aqueo; fi els convoquen a
anacions. No trobem res de mes dotorea interessant i ben portas.
r-enió que tindrà lloc demä, dijous, Lluna (Bar, on es cotitzarà i
qüent,
FERRAN
A.
deu de la vet1;a, al local de la seran atesos els afiliats, de set a
La secció de cultura de "Companys
plica da!
d'Escola" (antics deixebles del ColComarcal de Catalunya" (P;aea vuit de vespre.
legi Sola) ha organitzat per al dia 24
del corrent una visita collectiva al
Informacions publicitàries
Els
de la indústria
Museu de les Arts Decoratives de PeAEDO
dralbes. Per a inscripcions i detallo,
del cinema a América
EM APUROS
a secretaria, Consell de Cent, 263, de
Una de les tasques confiades als deset a nou del vespre.
partaments de publicitat de les grans
Ara que tothom parla de contMproduetore; és el d'arranjar les biagragents, de protecciO a la indnstr¡a na¿les de les estrelles que hom pensa han
cional,
rA.
H.
tots disten de passada els proLa Cornissia de Turisme de
al mercas; moltes vegades — per no-gar
ALDANA, 11 -- BARCELONA -- TELEFON 31693 C. R. 1. S. (Associació d'Hotels, Cadigiosos beneficis que e:a americana
dir sempre — aquestes dades biografttreuen
de la indústria cinematogniide
Catai
Sirnilars
atta
Nova
parella
Restaurants
f
fes,
ideal
per
de
la
ques que Ilegim són producte
Presenta les novetats mis selectes
ea, ningú, pena, no es recorda de les
lunya, prosseguint la seca campanya
tasia publicitaria. Per altra banda, k!
per a la temporada d'estiu
"Pro Turisme a Catalunya", fa acigairebé impossible comprovar la vera- als amants de divertir-se pèrdues. Examinem: /930: els beneficis de les productores americanes
nent a toas els senyors comerciants
citat de les dades.
VEGEU EXPOSICIO I PREUS que
11 anys de supremada
sostinguin relacions epistoläries
és dosis 25 milions de cledars; 1931,
Anna Sten, que ha descobert Samuel
amb la resta d'Espana a i Vestranger,
en Itiidlos de qualltet
perdues, 2 milions de dòlars; 1932,
Goldwyn, i que amb motiu del seu pride
segells-vistes
uns
editat
que ha
mer film per a aquest productor és oh- Es un film Paramount perdues, 23 inilions i tnig de dólar!,
Barcelona, destinats a ésser engancom
la
1933, s'ha conegut un lleuger henojede d'una publicitat tan intensa
Le gran sansibilitot
xats al revers de les Iletres, i que
liza sobre les perdues de l'any ante.
que acosturnen a ter les grane producd'aqueas mod•res
posa, gratuitament, a la disposició de
rior.
tores en Ranear una estrella . Exemples:
tots aquella elements que, amb el deRecordern que aquest any s'ha inila Metro amb Greta Garbo i lona Sense reestrena fina a
c':,,7cP:,°`:.„'3.726c7,1:
( '`
sig de cooperar a l'esmentada obra
Crawford; Paramount, amb Marlene
cias una violenta ofensiva católica anArtista
ten las aminores más
patriótica, vulguin encarregar-se de la
etc. El film que Anna Sten
Dietrich,
l'octubre
ticinernatografica
contra els filma: conIlunyonas.
propagació dels dita segells.
ha fet per a Samuel Goldwyn és Vasiderats Mamarais. Sembla que agnest
Telèfon 15025 Les comandes han d'ésser adreçaClaris,
daptació cinematogréfica de "Nana",
m
oviment
tendeix
a reemplaçar ronla
seso
porosa
de
te
des a l'Oficina d'Informació i Proque Georges Fitzmaurice féu per p u ganització Hat's per una censara fepomar reprochar als
paganda de la indicada Comissió, pla.
en els botas temps del cinemera
cegada
deral.
r. 4001 ten fidelment,
ea de Sant Miguel, 3, Barcelona.
ma mut.
;Com si la situad(*) de la indústria
En el mateix programa cinematogràfica
'le que no axistaist cap
Anna Sten, no obstant, Ita actuat anno estigués prou coas.
difarincio antro lo
interpretant pelen
el
cinema
teriorment
La setmana :lastrada s'efectuaren a
usproduccals i lo fe•
a Alemanya. Aquesta
licules
a
Rússia
i
la dependencia central i les sis suWat.
coincidencia ens servirä ner a poder
N ova empresa "Bars i Restaurants, 8, A." (RIMA), regentada cursals de la Caiga d'Estalvis i Motu
comprovar l'autenticitat de les informasegüents
Pietat
de
Barcelona
les
de
Pel conegut Importador a la nostra terca de la tiplca
cions que sobre la vida d'aquesta esoperacions 3.485 imposicions per
Paella Valenciana, En Joan Pujol
trella han donat els russos, alemanys
1.574289 pessetes; 2.841 reintegrai ara els americans.
ments per 1.931.4798 5 pessetes; cinc
Sortosament Juay Rony, que va esTelifon
18291
Denla se celebraré la segona sessiei
compres de valors per 14.83e 70 pes.
Rambla del Mig, 32.
ser assistent dels millors director s sopública del Concurs organitzat pel C. E.
setes. Nous imponents: ara.
cietics Eisenstein i Dovjenko. entre alde C. al Kursaal. A les deu de la nit
RADIO tres, fundador aquest darrer del museu
hi seran projectats els següents
El Foment de la Sardana de Bardel cinema a Moscou, pague obtenir, doFolklore (segona part); Nord d'It à lia;
celona ha organitzat per a denla, do
nada la seta amistas, la cersi6 russa
Kocktail-Amateur; .Aquesta nit no surjous, a la nit, una visita collectiva a
que l'any 1928 aPar egué sobre la vida
Ascensió al Grossglockner, ¡ Festa
dJSONSKIPWODTM to:
I. a.
/111110
l'Observatori Fabril. Resten ja pocs
d'Atina Sten, aun llavors treballava allí.
Major, d'Eusehi Ferrer.
Chmded4. 234
noca disponibles dels autocar. que
Diu:
Un
altre dels atractins d'aquesta sePO.. k. 55.4 mov.• nne
aras.
Canvi i Borsa
&han contractat per assistir-hi, A la
Naixement. — Kiew. looiS.
gana mal() seria el recital de canean
secretaria del Foment (carrer del Pi,
Familia. — Modesta. El seu pare era
muntanyenques que dirigirà el mestre
Telifon 22030 núm. az, pral.), tots els dies feinere,
619.
Co rts
encarregat en un hotel, i l seca Mate Comedia ultra moder- López executades per elements de la
de dos quarts de vuit a les nou del
minyona. Tots dos feren grana sacriSecciä d'Esports de Muntanya del E. E,
"9
vespre, s'admeten inscripcions.
nista
ficis per la seca filla.
de C.
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NO HA DE FALTAR A CAP CASA UN POT DE

JORDI

per a evitar les malalties infeccioses. gästriques, tifus, catarros del ventre, grip
i tota mena de refredats

PRENEU SOVINTET, EN ANAR AL LLIT, UNA TASSETA

1

444.94411444444444448444444444444444444+084444444+044+

Es molt lägic que durant els tenips comer; que s'exerceixen amb una
defervesciac.a politica, 1 més encala honradesa rfaida, deis atracaments
tenint en consideració les tortuos..s d'aquella mena de comerciante que
informacions i les campanyes de mala prou saben trobar la martingala legal
fe que uns quants energorneas sem- per a atribuir-se ele betas aliene.
pre esta,, a pum de irr circular eonCalciria nomes icr una enquesta al
tra els catalans, Es molt just i lògic Palau de Justicia per veure el nomqUd de vegades la inquietud i el recel bre de aunaseis que dormen en la inacsurtin del calaix del comenc:ant i se tivitat i en l'abandó mes absolut p2l
Ii posin entre la carn i la pell.
fet que l'afectat de srapeosió de paEl centerciant, ni l'industrial. na gaments- traba la proteecid o la conisón de naturalesa persones gaire
plizitat de persones que fan cas onns
posarles a plaure's anal' els daltaliai- de la justicia, I mentrestant aquema
3105 que paralitzen la marica normal mena de gent passen pel carrer ami,
del comen. El que vio al da encara el cap ben alt, cona si no haguessin
mes, perqui segons la temperatura trencat mai cap plat i alternen entre
del carrer el calaix acusa una depres- les persones honrades, tot i ésser
si6 mis o menya considerable. Atad seus delictes tan repugnants cona els
mateix pasta al bon comerciant d dia del carterista o de l'atracador.

d'un gran xäiec de pluja, i cha de
resignar.
S'ha de tcnir en compte que l'in-

Cal, per tant, tenir coni:ança en
l'honradesa dels Les Iluites
notifiques no eximeixen ningú

dustrial t el comerciant no perder) complir els compromisos comercials,
mai. El que un dia no es cobreix es que eón cosa sagrada. Per altra bancompensa amb un altre o amb dos da, les èpoques d'agitació politica són
o tres. Tenia' un conegut confeccioque més s'han caracteritzat per
Carrer del Pare Seochi, 45, S. A. (Carrer de les Escales). Tel. 50585 nista que no fa sind despotricar co n- les
haver imprimit en la indústria i el
Sucursal: Torrent Vidalet, 2, G. (costat Travessera). Tel. 80650 tra les institucions i contra la demo- comerç una mejor activitat, a desgrat
cracia, que té un cognom foraster
de les porugues actituds clels qui es
Rentar
Tenvir
viu ací, que poc despeé; de la dicta- retrenen.
7'5.0
dura estigué a punt de suspendre paTots eis n'avinieras politice i soGavany
4'50
6.50
gaments, la qual cosa no féu gräcies cials van darrera de la implantacia
Vestit senyora, des de ...
350
des de 5.a la benvolença d'altres industrials de procediments polltics i social más
Abric senyora, des de
...
que li concediren UI:3 gran prärroga justos deis que acusa l'época en la
3'50
des de 5'Dols en 4 hores - Rentats en 24 hores - Tenyits en tres d'ea Per al pagament dels terminis. Aquest qual es produeixen. Es per aixa que
home,
doncs, que sempre que pot re- no s'han de desestimar les marejades
Planxat mecänlo
nega de la situació durant aques;s 0.tle lenco lloc abs {nobles que aspiren
anye de república, tot i hacer redult
aquesta superaciú humana.
el negoci &ha posat a to com na
Avui gairebé teas els moviments tehavia aconseguit fer guau impe- nett per objecte l'obtencid de millares
ra y a entre els ciutadans la rancúnia dc de carácter social per a la gent que
l'opressici i estäveni a meree d'una treballa, ja sigui al camp, ja sigui en
ENDERROCAMENTS
mena de criminals ben ahillats que la indústria o el comerç. La indlisteaien per ofici el maton:stue i per tris nacional és precisament d'aquests
esport l'escändol, la disbauxa, lado)- que sla de reftar, perque el cebaten i i altres entreteniments que sovint dador que es guanya la vida acostunia
escauen a certs uniformes.
Compra de tota mena d'edificis per enderrocar
Aquest comerciant no és sto fas (104444 44,2e4.14.6344+C+144+
isolat. L'obra mis humana de la ReCarrer del Clot, núms. 1 al 9 - Telèfon 54998. - Barcelona pública, desvirtuada ara pels aferistes
que figuren al Poder, és el procurar
que els treballadors del camp i de la
ciutat no perccbin soldarles de fam;
que tant els tras corn dU altres pu-

TINTORERIA PRISMA

GARCIA I VIDAL

Cementiri de l'Automòbil
Recanvis vells i nous per a automòbils
i accessoris

Tarragona, 88.
Telèfon 34310
BARCELONA

guin menjar i anar vestits: i com tine

l'obrer en general. si té resoltes les
quatre Miestions indispensables dassistincia en cas de malaltia i altres
contraternps, no pensa gaire d'arreconar gratis sumes, gairebe tot el que
guani a Po despee', tot el que reuncix
al cap de la setmana o del mes se'n
va a parar al capdavall al calaix del
botiguer , al bar, a la guixeta del
i circula, que aixd es Finteres sant.
Quan

hi ha conflictes en porta, és
evident, els primers d'espantar-se són .144444444.0.4+044+0444444
el comerciant i Vindustrial. No n'hi ha

Fills de

per tant. Cal observar si no les repe-

SometenistesT
Armes curtes i Ilargues a pagar a terminis a preus
de comptat, i al comptat amb el 10 per 100 de

descompte

ARMERIES BERISTAIN, S. A.
Fiveller, 1, i Rambla de les Flors, 12

BARCELONA
INDUSTRIES GRAFIQUES

Ms NTANER
Impremta. Relleus a l'acer amb tinta brillant. Mostraris
Litografia. Enquadernació. Llibres ratIlats, Objectes
d'escriptori
Rambla, 34.
Telèfon 1213

SABADELL

ESMALT
BLANC
rlent Enrobusi
Eniblatiqueix

e j e les gpijives
s.
les
Desinfecta la boca. Preparat científic absoluta roen( soluble.
PESSETES 215 EL POT
Preparador: JOSEP BADOSA, apotenart
DUZ: DE LA VICTORIA, 10. -BA RO EL O NA
Zs lliurara un pot COMPLETAMENT ititATUIT ;a Id presentarió
'4'aquest, anunci, je signa personntraent o per reender. Pea . correo
s'envia contra tramesa de 9 • 30 pessetes en ,segells
CADUCA EL 9 DE JULIOL
Dentifriei

lides ¡ monstruoses campanyes que
d'en a de llur vida política han vid
gilt rea:itrant contra l'eco:tortita de
Catalunva me " enllà ile n'ice els
répt • ' ''avorocos de la nissaga deis
1,: er
:.'bi5ana, etc N 0 són pas un
exclusiu dele nostres dies.
Fabricad() de Saqueria
P'
so Villanova porta malgastarla
una vida en l'intern d'enramar
resperit i la riquesa de Catalunya, Joncar, 33
Telefon 51813
Perd ell es morirà i farà unes malves
que cohriran una persona, i Catalunya
BARCELONA
romandrà la mateixa.
I és que per damunt de totes les fflaaa.+444+fflasairar~
demagdgies i les plataformes, per da-

Pau Marsal

munt de totes les campano es estimo!adores del; odis mes abjectes, entre
ele comerciants i els industrials d'ad
i de l'ora existeix una comprensió que
de vegades no es manifesta a l'exterior, perd que no és altra cosa sino
una correspondencia moral, una sanpalia mútila que esta molt per daIntuir
sermons inútils del; Royo

rlesenfeinats, baladrers i poca-soltes.

El 'comerciant pusillänime, en venre pie ei riu estä revoltat, sent una
temor absurda: ".11 si allá no e:1;
paguen les factures?". Perd el comerciant eme té consciencia de la seca
missió dins la societat i que en té
també del que Es el món del comete.
no fa aquel tort als comerciante hm,
rats de lora, de pensar que es puguM
aprofitar d'unes determinades cir.ctunstáncies per a complir amb els
deures que l'honradesa els imposa. 7.1
comerciant h o- irat. passi el que passi,
ta efectives les factures. I el que obra
d'una manera distinta és que només
espera hocasió primera que li ve a
tomb per a apropiar-se d'alió que na
it pertany, i en circunistáncies que es

P. PARPA
Màquines d'eacrlure I do Iloguer
Goya, 10 bts
Telèfon 72482
BARCELONA

41444.444114.44+1144444e44**

T. Mamen de Mas
ENCENALLS
(palla i llana de fusta)
"Arena

Diamant"

Paqueteria de serradures
Telèfon 31292
París, 20
BARCELONA

J. Benavides

a despendre tot o gairebe tot alld
que guanya. 1 el diner d'aquest tretallador generalment es queda sei, perr-ae amb mes amor j patriotisme que
lmmngú consulta ele anides del pais,
ben absent d'aquell vanitat de cecee
classes socials que si no poden portar
un vestit de teixit estranger o edilsumir qualsevol objecte d'origen fOri
ja sembla que no queden be davant
de la cesa societat. 1 aqueits que paguen car un article de fora no paguen
a bon preu els dad.
Evidentment, hi ha mes noblesa entre el gremi de comerciants honestos
que es concreten a Malltealf ten celacions própies del respectiu comerç i
totes les diecassions que tenen van
encaminades a defensar, ja ett el sentit ile mantenir-10, ja en el de rebais
xar-lo, el pero d'una mercadería, que
no pas entre els derrotistes biliosos

estii Royo Villanova. Aquesta escorCalla de la barberie organitzada no
entin dideala que no siguin els seas
quatre tapice anticatalans, rúnica
cosa que es veu que ha tingut cabuda
dins del seu restringit cervell de catedrätic espanyol. A aquest home no
Im parlen perquè si aquests
no s'adiue n al seu partit pres, les amenaces set in terribles i excitará la ignorar:te:a tradicional del seu país contra el compliment d'aquest deure sagrat que s'estableix entre comprador
i vencdor. de cancel-lar els cometes.

1

COLONIA

En la nostra visita a la Colòuuhu Tui de Vallensana, situada
a quatre qualOmetres • ubre el
vessant N. u., ene ha impressionat fortainent la frondositat dels
seus hueene amb un seguit de
tuulitanyes que la protegeixen,
la seva alçària de de 400 incites
al nivell de la mar. Tatos aquestes qualitats fan de la
Toi un lbac agradirbilissim on es
respira una excettent temperatura per la seva natural gradad,.,
a cada estad() de l'any.
La frondosilat dels seus boscos, la seva alçària de 400 metres, aproximadament, damunt
del nivell de la mar. amb un segun de muntanyes que la protegeixen j la seva porta d'oreig
de le marina badalonina, fan de
la "Colònia Tor un !loe veramen(
ideal, on es respira una temperatura molt agradable per la
seva natural gradad() a cada
estaciú de rally.
Aciales( reconet paradisiae es
moderal a l'hivern fresquissim
II l'estiu. No a u s debacles que els
noinbrosos exeursionisles i vi-

l'anomenin "la Suissa
ha que han adquirit de tant servir catalana".
un caràcter d'instituciét, no passen
El seu propician, l'incansable
d'és.ser divagacions de circumstän- creador d'aquesta a •
Üntrada d'encies.
Velera que els pobles calan units
per una correspondencia inútua en
Part, la ciencia, la literatura, etc., les

donen 'loe a diverses actituds
dratercaavi espiritual. Dones encara

"TOI"

Cis, senyor Martí, ha posat
prüctica la urbanitzacio
dele vastissians terrenys
circunden la "Colbnia Toi"
a oferir-los al públic a pre
bunnutient ea:unen/alca 00 a
f.:entinas el palo), ainb l'obj
de facilitar la construcció
torres i xalets j donant, tarr
facilitats de pagament a lla

terminis i al comptat.

Actualment es enorme la

inanadissa de terreuys per as
ficar xalets. Horra (Jiu que ta:
grup de financers catalans erä
negociant ele tramite amb ar,1
entitat constructora per a red.
facició d'una serie de petits
confortables xalets en condicl7;
sorpre ei cuto.
La millor inversió i més
gura, no hl ha cluble, es
compra de terrenys, peda COG
prant-los a la ja famosa "C.7..
lumia Toi" és (rutas benefit
gratis I una perspectiva ma
flirtea.
Les !militeis de traslladar-e
a la "Colimie Toi" per nd tjh drc

outobmnibus Dadaluna-Canye.

Moldeada dóna lloc a què ä
concurrencia sigui caria dia ir
nombrósa a visitar la "Suis:
Calo lana".

ql/ai5

CAFE ZELUAN

que sembli que no, en aquest corrent
dintercanvi internacional el comer;
hi ha contribult d'una manera rnolt

tufo poderosa que no pas la relaer
purament cultural. Aquest lligam de

Espeelalltat en aperltlus de totes menes
Cafä selecta de la millor qoaalltat béus inaterials determina un contacte
constant que per força ha de produir PASSEIG DE LA REPUELICA, 72 - TELEFON 55804 - BARCELOU
corrents de siumatia i compenetraciO
se•sers
espiritual entre els pobles, ja que
aquest Cuete continuat ajuda que els

!tomes d'un país i els d'un altre estableixin coneixença, ; un cop es cone:xen s'arribin a comprendre.
I és cn nom d'aquesta comprensio
que ha d'existir que proferir-u el nostre bias/tic d'aquells elements pertorbadors de la política que no serien
absolutamcnt res si no s'haguessin

ALFRED BEPNET

Confecció acuracla. - Qualitats superiors. - Gustos
selectes. - Gèneres del país i estranger

Telèfon 1368ii
bastit la plataforma de l'anticatala- Rambla de Catalunya, 45.
nisine, el qual serva encara una mica
BARCELONA
de prestigi entre militars, funcionaris i ciutadans que no cobren de l'Estat que no s'entretenen gaire a meditar per a judicar-los els rnabils abjectes que ian tenir a punta de l'engua sempre la baca vermosa de cena
gent.
Desferres de goma
Cal tenir serenitat i veure les co.
ses tal com són, sense que ens deiMarina, 332
Telèfon 52901
xern impressionar massa per campanyes que excitin el bandolerisme contra el !lastre comerç i la nostra indúsBARUl.LONA
tria. Es cert que en tots els udrets
del nin ini ha malfactors que vine!,
del producte que els proporciona llur
COPES D'ESPORT
necio nociva entre la societat. D'aMedalles per a Concursos
quests, tant deis que en F61/ d'accia
com de paraula, cal apartar-se'n. Pe:qué la gent honrada, ho hem de repetir • la gent honrada sempre s'entenen, i és ciar de tata evidencia que
Fabricació i venda: Claris, 19
Telèfon 10"ig
en la nostra socis tat encara hi
en majoria absoluta.
BARCELONA
Malament quan en les branques
ufanases d'aquest arbre magniiic que
censtitueix ei Comerç i la Indústria
s'M comencen a ficar catedràtics, advocats, etc. l.a Cuita sucosa de l'arbre perilla. Un sol escarbat es pot
menjar totes les figues duna figuera Lampisteria i Electricitat. - Installacions i reparacie
i una familia de cucs pos destruir una
Exposició d'aparells elèctrics
collita de préssecs. I rescaebat, con,
el redemptor dels negoriants, si es
posa sobre la Cuita que ven uianosa,
Corts, 686
Telèfon 21331
no és pas per a fer un iavor a l'arGirona,
43
BARCELONA
mateixos.
fer-se'l
a
elle
bre, ans per a
De totes maneres. cal considerar
que el bon sentit sempre s'imposa. El
PERRUQUERIA DE SENYORES
ternos empeny els bornes i les coses,
a.
els pertorbadors de l'harmonia social possen i les relaciono queden. les
relacione naturals que uneixen ele

J LOPEZ ALVAREZ

VIDUA F. SEGURA
Lärnpares VALLVERDC

ARTERO

homes i els pobles, perquè aquestes

Borrell, 69, principal, segona.
Teli3fen 32738
BARCELONA

ffl 430

3Ft.

TRANSPORTS

lees:"

Però acuestes consideracions, encara r,oe pren . ;um peu en actitud; determinades que ja són tradicionals ea
deterrninats individus. dels quals n'hi sita:11s

CENTRE D'ESPECIFICS
pod . n conceptuar de normals fara,
relaciona que estableix el Comerç
pot, tota mena d'estafes i pel proce- Farmäola Central dc la Cordeta la Inelústria són uta producte legitint
diment que sigui.
c
d
er lactenrat pu arálseastag,:entre allò que mor
Constitució, 143.
Tel. 306;3 aä
I és causa d'aixO que les Reja no
no
dita eatat sind una aberració de
BARCELONA
emparen pas gaire la indústria i el

221br 3IC
-

Tel. 27

SANT BOI

.•«4444.4444444444~~

4.

TE SANT

puntos

Demaneu condjcions al representant oficial de la comarca del Llobregat

CONSIGNACIONS

esummanunamenumenenuesunimenasentesenummonuassinemeinsieteiseauseunsissmainamonnemimeinemolieomoonornommunamenemeeeneememouwerramonomene

CASES CENTRALS

BARCELONA: MARTI 1 JULIA, 2. - Telifons: 18337 - 24948
MADRID: BOLSA, 3. - Talado, 15827.
SARAGOSSA: COSO, 9. - Teläfon 342 9 .
VALENCIA: CIRIL ABONAS, 25. - Teläfen 13750.
SEVILLA: CARDENAL CERVANTES, 1. - Teläfon 24424.
SANTANDER: DAOIZ Y VELARDE, 1. - telèfon 2383.

SANT SEBASTIA: AUTONOMIA, 8. - Teldfon 14911.
BILBAO: PERRO, 3. - Telefon 10205.
PAMPLONA: NUEVA, 18.
Telèfon 2382.
OVIEDO: UNIA, 74. - TeRfOn 3704.
SUECOS: PUEBLA, 35. -- Teléfon 330.
CORDOVA: ARENILLAS, 18. - Teilfon 2017.

CORUNIYA: BETANZOS, 4; J. FLORES, D. - Telöfon 2429
HUELVA; ZAINA, 3. - «retiren 1016.
PALMA: FARINA, 24 - 26 - Telefon 2188
LOGRONO: Duquesa de la Victoria, M. - Teléron 1934.
OIJON: ALCALA ZAMORA, 7.
CALAMORRA - LINARES - JAEN

DIARI DE DOMICILI A DON1:31L1. A GRAN I PETITA VELOCITAT. MERCADERIES ASSEGURADES PER TOT EL SEU
VALOR, SENSE RECARREO. LLIUNAMENTS RAPIDISSINIS A LES POSSESSIONS ESPANYOLIEll AL arana«
SUCURSALS A LES PRINCIPAL* CAPITAL!) D'IRAPANYA

e

a

Observeu l• nostra rapioasa en el serial compareu eta nostres
prime ande 6 n G oe La competäncia, thlhao amb loa garata do
FeerucarrIls

121

,0' DEMANEU

PHI

RET-SOLER. SEMPRE RET-SOLEK

e

gres, 20 de juny rfe 1934

LA PUBLIORAT.

ndústria

i Comere dé Catalunyä

449444444.9990.999(44+041.41.4.-e9444111.9 1 i els hornos que de cada dia necessiten
poder panb satenes espai de tes/1ns reslitzar mes diligencies personals, ¡Quin
contrust no es troba entre les poetiques earretes arrossegades per bous
mande-osos i l'auto que a s-ni pausa
Reparació d' apatells
rabeen per la carretera l
Nmi creleni que ningn desitgi torArticiestotografics i laboraturi
nar als temps joiosos en qué la calCorríbia, 15
ma era pateimoni de tothom menys
Tel. 22520
deis guerrees. Avui les circumstànBA.RCELONA
cies ens obliguen a viure de pressa i
444...4444.141444+04441,414 no creiern que un ciutadä de la rios-

indrets, entre ells Catalunya; condenas el poder de lee natie de Roma
i de Cattago, i la importancia que
durant Peder mitiga tingué el trans-

Folo-VietäitIOTEES"

pon marithn.
cM ritaritirea
Geheim a la comunica
i als estudis que ella suscita fou possible el descobriment d'América, el
qual, de totes maneres, un dia o altre
havia de realitzar-se, però tal vegadia

slauria retardat de molts anys.

La tnar, dones, lia estas un II";
d'unid entre paísos remota, el que ha
posat en contarte lee eivilittacions
Inés diverses ¡ oposades, ¡ el que ha
ter comprendre que els homes poden
sentir-se units per una cooperació
tot i pertitnyer i ésser fidels
a les respectives civilitiacion,.. La
mar avui no ti seerets, i les distärides :nde; enormes semi recorregudes

tra época s'arribé; a poder adaptar

MILI f4 U

R

I

A

Caldererla de ferro I coure
SANT ANDREU, 19.
TELEFON 54054

BARCELONA
- 1368
Sabadell: Carretera Terralsa, 178-1368

Sucursals: Badalona, Sant Joaquim,
/n1:1.V.•

ransportsi Comunicacions

al vell ambient_
El transpon per la mar, igual que
el. tranepqrt.per la , teera, es tan vell
cola mateiea hemanitat. L'honre
ut sempi e necessitat te relaha ting
' cid:mar-se anib el; seus semblants.
Taut se sial que la relacid entre ells
hagi estar* de caräcter baje cono pacinc. Uhome ha hagut d'escurear les
distancies des dels primen moments,
per M'ea no va trigar a explorar les

914444494+4494~~1

Moullor Geno

maza.
La història ens parla de les expedicions de comerciants ienicis que comielen totes les costes de la Medifábrica de %libres ratIlats
serranía; ens parla de les liaos greSobres - astotgerla
gues que colonitaarrn també una
bona part dcls litorals mediterränis, Areolas d'esoriptori 1 escola rs
deixant la petja de Ilur pas a molts
Alta °radiques

amb un espai de temes relativament
curt, gràcies a/3 a v enços moderns deis
elements de transpon matitim. 1 poden, grades a aquests, Esser transportats a les distancies mea considera1,1,s i asid> sota cornoditat les qua n
mes enormes de qualsevol ma--tias
teria o article.
1 raer són solament les distineies
materials elle, que ha contribuit la
comunicacid a escurear entre els nobles. La vida de l'esperit ha trobat
correspondencies exeellents gräcies al
cloduini de la mar ¡ la terra per initjä
dele elements de transport.
Per be que és Unportant
canvi de productes entre els paltos
més rernots, no ho Es menys el coneixement de les activitats artistiques
i literäries corresponents a les diverses latituds de la terra. Ceda dime té
els seus productes particulars, i aquest
iet no és de l'exclusiva dels ienemens materials, sine) que ho és també
dels carácters i dels costums dels
homes que els habiten. Per aixà,
és un alees beure una taca de café
importar de qualsevol país tropical.
és també un privilegi de l'esperit que
ea generalitra la iacilitat del condicement de l'art d'un pais remot,
si la comunicació és escassa aquestes coses adquiteixen una vale desorbitada i sdn privilegi d'una quantilar escassa de persones que les poden adquirir a pes d'or. Si, en canvi,
la comunicació és freqüent, les coses
adquireixen el seu just valor, i d'Es-

Persiana enrotllable "NOGUERA"
liii
n!I

CONSELL DE CENT, 141
es refereix al transpon i a 13 cortni- 4(((999 119111-919999999(44
nizazió. Urt infant de dura.% ben aviar
Teláfon 30895
te esment de la eirculacidi peis adverENDERROCAMENTS
BARCELONA
timents que ami que pot anar sol pels
GRAN DURADA 40 PER 100 D'ECONOMIA
carrers 1; fan ele seus pares d'evitar
444444+944444449+049494444
LA MES LLEUGE RA D 'ENROTLLAR-SIE
els vehicles que d'un cap de dia a
altre agiten la ciutat„
Eübriea:
La impressió de la circulació
Compra de tota mena d'ediNOGUERA
una de les que mete a més gravades
Telefon 181 • Vio
Amueble» Alemany, 1 I 3 a l'interior del fcras mr que per prificis per enderrocar
1
mera vegada ve a Baercelona.
DE TOTES FAENES 1 ESTILS
Serralleria
Artística
n,'22, 1: GUILLEN G.
R
.
137,7e
Magatzem
i
despatx:
quan pensa en les jornades que
11388
Toleren
La máxima guamas agermanada
ha passat a Earcelema, podrä eashor- Clot, 1 al 9 - Teldon 54998
arr.b la máxima econornia
d'avui es troba davant una rae la impressid del traut ciutadä, de
Sarrià,
3
GILANS FACILITATS
BARCELONA
-ejiable organtrzació de la. vide. de lanar i venir de teta mena de vehi.
ser privilegi de quatre persones pas- no trobar-se al mateix mío en Cl qual
PAGAMENT
• es destaca. pesque és de les des. que imprime'ecen a la poblaciO el
sen, al domini dels estudiosos. en el havien viscut.
Telèfon
80509
tieix mes aviat la vista, la que moviment constaste i el soroll inter- >9944+94.344449.93.4+9444+4.
Fina els assumptes poética han exAragó, 310
qual reben un tracte mis iervorós
minable.
perimentas el canvi. perque els poetee
que en el de l'snob.
Telefon
18612
Sucursal:
Bruc,
87
BARCELONA
Es tan meran sIlós Pestat que avui
En aquest aspecte la comunicada es deuen a l'epoca que viuen . Ja no
BARCELONA
es troba el tea nesport i les comuniaèria ja no ens pot descobrir res. és la diligencia que va per carnin3
! DRENES, cura radical
racions que senibla talment cosa de
Pesó aquest sistema de comunicad& tortuosos ni la carreta mansa arrosses
FERSIOS I METALLS VELLS
somni la visió diel passat en aquest
que tots hem de convenir que té un gata per un trine de bous. Ara hora
sense operar
aseecte de la 'si-la.
esdevenidors brillant, ha désser el que Pol cantar Pasia/t lluent de les vies
Sant Gil, 14
Telitfon 22958
La mar, la terra. l'aire. tots sen
dins l'aspecte material de la comuni- rectilinies i la majestat de l'avió que
cació aconsegueixi resultats mes eh- domina l'aire i juga amb les boins.
Mil; per a traulladar els homes ¡ les
BARCELONA
ca e os.
coses d'un irdeet a l'altre. I tots tres
La comunica ció aèria és recent.
eletnentashan contribult a escurear les e+1144444.411.94444.1444+4,4+94•
JOIERIA - RELLOTGERIA
Consignacions de peix Está,
es pot dir, en el periode de la
Extens aeArtiment
a. Sant Pere, 20, pral. distancies enere els nobles d'una maARGENTERIA
infantesa. Actualment s estalnnen els
nera
enorme.
Mercat
central
del
peix,
TELEFON 25054
seves
proeatuque
porten
les
remis
en que‘eres fins
LA BELGICA
Contemplem el passat i tot invita a
res i experiments científics a les teB_UWELONA
meditar Per la seva tran s f e rmació so25-26-27
nieritats més manifestes. El domiui
DOMENEC GUASCH
bre l'esfosç de l'home, que en aquest MáquInes d'escrlure I de llogner Cirès, 14.
Telèfon 12848
de l'aire cada dos per tres produeix
aspecte ba arribat a una situacid Goya, 18 bis - Telèfon 72482
Sicilia,
16.
Telefon
54345
victimes d'homes picas d'abnegació i Gran assortiment en Jales 1 re./R DE REPARACIONS DE de progres que no gosarem concepde coratge que sacrifiquen a la civi- llotges de totes marques I oteaBARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
lització de la humanitat llur vida. ses, per a obsequia per Sant Joan
.2,RS D'A\t1.1Cl ce D'AUTO- tuar dInrvaperable, perquè és evident
que ami], e) temas aconseguirà encara 4+4+1114444.4444444- 04444444e
Pered també emplena de gläria altres L'imica casa que ven a bon preu,
MOBILS I MARINS
un descalefell3ment mejor. encara.
bornes mes sortosos que se surten b d
ilegut a les seves economies
! ECIALITAT EN HI8PANOS
I les distäncies. que sliavien anat
dels setas propósits. Entre els herois
escureer.t lentament a trarés del
i els màrtirs, és evident que la comu- HOSPITAL, 109 - TEL. 23213
BARCELONA
nicarle aéria arribará a dominar el
temes, ara, en emes ary5. han quedat
extrae:: ciinariament redundes.
Constructor
de
material
escolar
LL4UNERIA
1 és que avui és gairebé una troleNo sempre la iinalitat eVaprepar els
per a l'ensenyament prevocaclo. eilst dubtar del poder dels borres. No
indre ‘ del mapa per mitjà de la veloI ELECTRICITAT
CARTONATGES
Telèfon 32314
La pas gaires anys fou un veritable
citas • ha estas deseada al pur i simple
nal 1 aprenentatge, Instaliaold esdeveniment el fet de traspassar en
Capses plegalles, impreses i
de progrés entre els homes. Intstallacions i reparacions
iargarit, 8 BARCELONA anhel
de perslanes enrotilables
avió el canal de la Minega. Avui eón
Mis le; épolue s de guerra gire no
litögratiarles.. Enciinyamenls
rnolts els que per Pespai han efectuat
ras les de pan han fet que els mit- Bailén, 112, i Mallorca, 330
sie tila mena
GASOSES
distancies que es poden conceptuar
jan/ de transport l comunieació arenC. de Cent, 283. Tel. 14345 d'enormes. I aquest treball constan:,
Telèfon 78321
Còrsega,
gotas:Ti una embestida notable. La
417.
Tel.
81508
Sifons, xarops i orxates
Perruqueria de Senyores Gran Guerra.. sin& és Un exemole,
aquest esforç permanent no tendeix
BARCELONA
BARCELONA
a altra cosa que a fer posible el
BARCELONA
Especialitat en tintures eminent. Abans d'aquella calamihat
VALENCIA, 103
transport aeri d'una manera regular
'encana recordem que a diversos reoefectiva, la qual avui es aconseguida
Tel. 78478
i permanents
Ves de Cataltinya s'bavien estableirt
en bona pare
empreses a'autefunnibus que irremiBARCELONA
No salida si tot aquest treball dels
eiblement fracassaven. Aval , en garree
honres, si aquest afany de dominar la
no hl ha carretera ni cerní qste no
terra, la mar i l'aire ha de portar la
sigui petjat per les enormes ¡ealuerhumanitat al màxim progrés o a la
nes que efectuen el servei anee) tota
mäxima catástrofe. Pesqué cal no
VAQUERIA
regnlaritat.
de
manera
que
actualillarroel, 51. Telef. 35144 :atas a diligencia és
oblidar que tots els instruments de
una cesa que
transport i comunicació que avui es- VAQUES DESTINADES PER A
pertany en absolut a un passat gelMALALTS I CRIATURES
tan aplicats a les necessitats de la
BARCELONA
rebé remot. i la tartana de, viatgers
pau. un altre dia poden servir trinaSe servelx a domlollt
apareix en mant C arni venal d'una
que
i
d'elements
truments de guerra
manera vergonyant, cons reclamant
contribueixin a Paceeleraeie de ls P ro - Provenga, 205.
Tel. 76303
que aquel! canal pugui &asee conver.
cediments destructins. L'afane de!'
tit en carretera amb tots els honors
BARCELONA
h , nses hauria d'ésser evitar aquesta
pugui
per tal que se la
apartar de la
Els encàrrecs tant per Sabadell com
calamitat. esforear-se que els produccirculació.
tes del progrés humä no fossin sind
per tora són servits per un groom
Avui,
quant
als
transports
i
comeinstruments de pau i de germanor J.
Fotogravats
nicaeions terre stres, presenciem la
els pobles de totes les latitud,
entre
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FLECA
elements
poderosos:
la
de
dos
Iluita
i Estereotipia
de la terra.
via del tren la carretera. Una i al10 sucursal, a la clutat
Ara és un veritable espectaele contea es disputen la parinaacia del transtemplar, per exemple, les ciutats poServel a domicill
pon sense que es pugui parlar d'heVi II arroe 1, 7
puloses les viee de les quals sen ve- Central: JOAN GUELL, 126
gernonies. Alle que el tren té a procircula
la
quals
per
les
nes i artèries
Telefon 1447
Telefon 33967
pòsit per a poder transportar les perTelefon 35394
sang que els dóna vida en forma de
sones les coses en grans quantitats.
vehicles de totes menes i categories.
BARCELONA
topa arab la nenessitat d'organitsadd
BARCELONA
beleennn•n•n
d'un
país,
o
d'una
la
vitalitat
Avni,
que contribueix a detern/inats retards
poblacid, es soneix pel tränsit rodar
i detectes. Alle que la carretera té de
mis que per altea cosa. Mentre tots
rápida, topa per contra amb la difiels vellicles que tenen encomanades
ralear de la qoantitat d . objectee o de
corrieses quotidianes rutllen, la vidu
3f,MAI9S CIMPDE111101 persones que es por tran s portar amb
no tira aparat de la normalitat.
Fabricac16 Nacional d'Elàstics
una sola unimt.
el transpon s'arma, la chitar, a desCarnes da Forquilla per a
F.! progrde i la necessites d'eseeeQueviures ele tote; classes
grat d'estar oberts els comerços i de
blelcletes
ear les distancies ha produit aquesta
circular els transeiints durant tot el
r.'afè "La Fama", d'aroma mena
de 'emita en la miel no ea prodia i en tots els sentada la eiutat es222.
Telefon 51248
bable que hi hagi vencedors ni vendes-e triste, Ii manca el brogit de les
concentrIt
cura, però de la qual es poden aran.
claxons i l'esquella diel tramvia. el
BARCELONA
seguir encara minores que no poden
traüt i la dinämica de la velncitat que
Central: Tanterit, 156
sin e; contribuir entera mis a l'efic à
mantenen tot el dia el entrada alerte.
Telefon 23447
civilització.
-ciadel
Avui, el país que denla millor lt HOTEL RESTAURANT EUROPA
La enenunicacid terrestre ha impriDirector propletarl
sensarid d'estar a l'altura del temps
S ucursal: Muetaner, 69
4944444444444494.9444
mea
que
cap
altra cosa
mit al món
es aquell que millor organitrats te els
Telefon 92173
Festat de nerviosisme que hi ha entre
transports ¡ les comunicacions, Es Arena correal celenta
i (red&
que es tracta den anide de primera
FABRICA DE MIG CRISTALL
•••nnn•moNe
necessitat per als nobles. Cap dells i ealefaaeld a lotee les cambres
ESPECIALITAT EN EL SERVEI
pensiie a 9 pessetes
no es -ist excusar d'estar en nontacte
Servel a la carta
andi els altres, per tant cal que ta t
DE TAULA EN VIDRE
poble que t'estimi sOrganitzi d'uns BOQUERIA, 12
Teläfon 19332
IRROMPIBLE
aranera adequada per a agrien inter•
BARCELONA
Sastre
cunsi amb els altres pelaos, de Ma•nn••n••n•n•n
nera que sempre estigui en disposiceS
Vestits reclam a mida
C ompra
mIt fer sin han paper.
BAR CASINET
vells per
En considerar aquesta manifesta120 pesestes
- :7,, ona que té la sort o la desvenir al indn en aqueSto
de batibulls socials. politice t
birízs, perd de pregres evidant
:aimanitat. trobarà eetabtterts
a e osa natural una serie enorme
e-.-.ents de comunizacid entre els
:a hietäria dels quals o li
eessará fins que arribi la rae a
talar -1i la curiositat per l'obra
han
an realitzat els honres que
ast davant en el seu canti per la

°lamia 1 Vida! [luís Manen

MES iNGIni

JACINT

.

Rafel

PRAT3AVALL

Agustí

COLMADO RAMOS ENE/ SIN &LUIS 11111

CARDONER

P. PARRA

D
Jgsep Orad

Enric Tarragó
Juan Mariorell J.CAR3ERAS
1 SERRADELL

Rogué

AgusIi

Jardinería Marino

Fresneda

Puériela3

Josep Feibregas

Servei a domicili a Sabadell 1 foral de Sabadell

SOMAS PI TOMAS

VALEk0 DIAZ

Francesc Macià, 32

Sabadell

JOSEP RAFOLS

Restaurant
RIALT
Blondel, 9 1 Mejor, 7 - Telèfon 230 LLEIDA

Acurat servei a la carta
Preus económics
Cuina de primer ordre

PLACID OLLER

Cristalleria use ush

Helor

8reurioi

a fer ferro

a Pols,

ni/.

vell

Telef. 52688

BARCELONA

Gardella

Rep aració

Petritxol, 12
Telefon 13627
BARCELONA

LA MECÁNICA

EDUARD BARRERA
Fàbrica: Avinguda Francest Macla, 22 — Telèfori 1
(LES FRANQUESES) Granollers

Represenfarti exclusiu
per a la venda
MotIlures cromades metäl- 4.09.0.0+00 e+Hebe
ó, 14.11.66+044 1.44444+044+00,1444
ligues per a Decoraci
Vidriería i Moblisteria

Jaume

• 1111nIr

R1

J. Grau Serrada

Soler

de Maquines
crArts Gràfiques
Rzger de Flor, 151
Telèfon 55706
BARCELONA

Mora

er d'En Sastre, 7
Carrer
— Taldtfon 186 X

Ramon Soler Lit RENOVADORA
S.EDERIIES
NOVETAT
TEIX1 TI4

Telèfon 19822
Carme, 31
/N Estcideria, 5 - Telefon
BARCELONA
1444Hi4 )0.04444.4.44444+044444

906

LLEIDA

ció de la vida humana

es (luan mes

ens adonern que la Iminanitet ha vim
prit al mein a realitear alguna cosa.
Mirenentera a traves deLs fulls de
ia i el mear ha ami aerelela histär
saín la sena vida d'una manera tan
sensible que si rOrnerAin els avantde
en
pirartesmoi tts,craerba
ligen
aila
prc e%nil+ doe
n

de

RAMON SABATER-PETIT
iServel acurati

Corta Catalanes, 351. Tel. 32791

BARCELONA

RADIO CATALONIA
NIEVIRES DE LES in LO» MARQUES

"NOUFRET" 1 "PINGÜINO"
EL MILLAR APARIELL DE RADIO "OULARAUSEN"
vroa A '1ERNWIS
1Ç

BALMES, 133 (al emitid del Parthenon)

LA

PUBLICITAT

Mueres,

Finanees

ESPECTACLES

11

Movintent borseri

Teatros

II

MERC:AT LLIURE
Let sessions celebrades ahir pel rnercat d'especulació transcorregueren en la
mas completa apatia, i els canvis es
veieren a mercè d'aquesta passivitat,
sense presentar cap tendencia definida.
La contractació es mosca molt dis-

TEATRE NOVETATS
ibempanyla [irles LLUIS CALVO
Tarda, a les 430:

La Princesa del Dólar
per Mityral, Planes, Aren!, etc.
FI de t'esta per l'eminent moquletIsta
Cómica

creta en espera de veure a venir; malgrat alzó, com es comprova en el detall que reprodulm, els canvis d'alguns
ralors es decanten en Ileugera baixa,
sense, però. presentar una depressió digna d'esser remarcada.
Tanca fixada pe! Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

s
Dia 19
Valo ra
Nords

Alacants
M. Rd
Explosius
Aigiies

49.50
4265

5385
120.—
165,—

—0'23

5o'50
34t'5o

7.35

Colonial

45.35

7'60
45 . 75

l'original

ta cómica

—650
+0.50

'falda, a les 4, I illt, a

les

AERI DEL PORT
de la

10:

Marion Darles 1 Onslow Stevens
1

Rosa de medianoche
per Loretta Young 1 Ricardo Cortez
Producclons Metro Goldwyn Mayer

Preus d'estiu:
Tarda, preu Unte, 2 pessetes, Hit,
2 1 3 pessetes

BORSA AL COMPTAT
El mercat d'obligacions presenta marcada pesantor. Els canvis, però, donen
la sensació de manteniment, i si alguna
tendencia es destaca es mes aviat de
Ileugera fermesa, en particular notada
en determinat sector.
Els deutes de l'Estas tornen a decaere en activitat, la qual minva repercuteix sobre els ranvis , que afebleixen
quelcom, i es registren nombroses & r dues entorn d'un quart d'er.ter.
Les Obligacions Tresoreria Generalitat tornen a afehlir en aquesta jornada,

TEATRE
EL MES

CREMA DE MOST
Es la beguda natural refrescant Infs
esplèndida del suc del ralm

Cta. da misto, del Romea, de Madrid

3551, dimecres, larda, a les S13. darrera
representacld. a preus populars. !lamentes
a t pta.. 1 general, 0,50 Ressews, de la
revisto del mestre Pasito
tAl. PUEBLO!. ¡AL PUEBLOS
Laura Pinillos, Alley I tope. 5 15, a les
101:5: sorollás 00! de

0
:.:t

kne•

Rambla del "entre,

CHOFER CON FALDAS

Es

Mercat de Llotja
Forca concorreguda fou
sessió d'abir en aquest mercat, i
les vendes aixi mateix l'orca ani-

m ad e s.

El Presidente Fantasma

PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyia de reviste. de

MARGARITA CARBAJAL

LAS MUJERES
DEL ZODIACO
per la supersectelte

MARGARITA CARBAJAL
CARLOS GARRIGA

- PACO GALLEGO

C. Rey, Mi cenas, SI. Corles, A. A.rgre,
Balceló. 10 bellissimes tiples - 40 Pa lace Girts. Toilettes d'A. López. Reo-wats
de S'ora/es I Aseas!. Exil vernal!
Dema, dimos, tarda, a les cinc, matinée
especial, butaques a USO pessetes, representara-se CON EL PELO SUELTO, 9511,
a les 10't5, 1 cada nit:

J.

Domare. SessId continua

SALONS CINAES

CAPITOL: 4 tarda 5 10 ntt, "Mujeres hlvIrladas" / "Sumbras traeloas".
',MILI I Fay Wray. - CATALUNYA: 4 tor•
da 1 lo mili, "Forasteros en Honduras",
George Sidney, I "El pacifista", Lee
Traer 1 Gloria Stuarl. • PATO« PALACE:
Continua 4 tarda, "Dime quien eres Itl",
"El cofre misterioso", en . espanyol, 1
"'Inopia", Clara Basa'. - EXCELSIOR: 4
larda 1 930 n11, "Manolesco" ninicament
tarda), "Murallas de oro" 5 "Iloopla",
t,lara Bow. MIRIA: 4 tarda 5 930 nit,
-E1 dedo acusador" (0nicament tarda),
"Parii-31ontecarlo", "La senara no quiere hijos" 1 Notlelarl. - GRAN TEATRE
COMTAL: Continua 345 larda, "ParisNlontecarlo", -La señora no quiere hilos" 1 "El sabor de la gloria". en espanyol, 1 Documenral. - MONUMENTAL:
Continua 345 tarda. "El husar negro",
"Los nibelungos", "El Sabor de la gis.
ria", en esponyol, Cómico. • ROYAL: ConDiana 3'15 tarda, "Picares amigos". -El
Oían ne gro", "Los nlbelungos" 1 Notician • BOHEMIA I PEDRO: Continua 315
tarda, "E/ cepo", -5turollas de oro"
-Peregrinos"

LAS MUJERES DEL ZODIACO

TEATRE ROMEA

11113111
COrnpanyia rrrrr o-Illard•M
Temporada d'ealln. A les 530 I a les
1015: LA MARQUESONA. Tots els seients
de platea a 2 pessetes. 'iota els de pis a
150 pessete s ; gema], 050 pessetes. Detarda: LA MARQUESONA: ni!: benetici de la pl linera actriu Maniata H
LA MARQUE/30NA. A honor de la beneficiada Autout Quintero, un del, unir ors
de l'obra, interpretare e/ pape: de "Eduardo Rel".
Telares

CINEMA

ESPLAI

CORBECUL IBAtre Munumer 5 Ambas
PARAMOUNT GRAFIC. LA GRAN
¡ORNADA DE FIGARO, per Lella
Gloria

Tres caballeros de frac

Sane Mercantil

PATRC.)NAT DE CATALUNYA
Excm. Sr. Ignasi Coll i Portabella, Excm. _Sr. Damià Mateu i Viza, D.
Escales Chameai, D. Miguel
Vidal i Guardiola. D. Josep Maria Tallada i Pauli

OPERAOION8
ASSEGURANCES SOBRE LA VIDA — ASSEGURANCES CON TIA INCENDIS — ASSEGU.
DE VENDA A LES BONES CAMISERIES I
ESTAKIMENTS DE GENERES DE Fterr
•

Programes d'avui

en espanyol

g

la contractació; això. peri,, no influeix Avul, dlmecres, tarda, a les N. enfoques a
la celebrada revista del
sobre els canvis, els quals, encara que 150 pesantes:
mestre Padilla
tic amb la intensitat constatada en la
ferCON EL PELO SUELTO
sessió precedent. donen mostres de
mesa, i es registren algun s avancos die- per 31argarita EarbaJal 1 Iota la rompanria. N lt, a les 1015:
res de notar: Nords sezona serie. 51'25
(+1'001; Prioritat. 5575 (+2 ' 001 1 els

i mig per roo, 6625 (+1'5n), i 5 per
De le, Alocaras les
roo. 70' 00
serie B, 5825 11-fool, i dels Andalusos
les segona série 1 per roo. Ls'oo ( -1- 2.00).
El grup d'indústries diverses es limita a mantenir nivells precedents amb
recular efectivitat contractadora.
Les accione molt inactives, repeteixen canvis anteriors.

SS - Tal'. 7181175
COMICA I DIBUIXOS

per Claudette Celler. /adonis. "Ayes
sin rumbo". per Irusta. Fu azot 1

PRINCIPAL PALACE

l

l

TEATRES

RANCES D'ACCIDENTS —REASSEGUR Ahí
A CATALUNYA. — B A R CE LON A: VIA LAIETANA,
(E DIFLCI DF, LA SEVA PROPIETAT)

III DELEGACIÓ GENERAL PER
5.

•

M Oficinas Auxiliars: VALENCIA,

placa Emili Castelar, 7 (edifici de la sera propietat). — SANI
plaza de Vasconia,
(edifici de la sera propietat). — sEvir.LA, Rioja, 57. — BILBAO
Gran•ia, 3. — MÁLAGA, Alomad a de Pablo Igi tsias. 4. — SARAGO SSA: Alfonso I, 8. — LA CORC.
ÑA, Cantón Pequefe, 22. — Agén riet a totes les capitals de provincia i a la, majar part dels poblet
Sucur sal a Portugal, Rua Augusta, 280, Lisboa

SEBASTIA,

'III

iM OFICINES CENTRALS. — M

.

nit " Dletnas m 'abras".
y
"Las mujeres ( I
Principal. — Tarda
de) Zodiaco".
Romea. — Tarda 1 alt: "La marque- Ill

I nit:

Bona".

C INEMES

•l

ä

ALc. ..T.A 65 (EDIFICI DE LA SEVA PROPIETAT)

..,..

NoM
ADREÇA

_
ASSEGURANÇA QUE DESITGEU
PII QUANTITAT A ASSEGURAR

—

ActuatItate. — Reportatges d'actualltat.
Atnbrica. — "s'odias rivales", "Gente ill DATA DE NAIXEMENT (si de sitgeu assegurança dle vida)
viva" 1 -La Ists, de las almas percu(A.ntoritzat per la Inspecció General d'Assegurance.
das".
Arenes. — '‘LarrIrrän el M'animarlo" "El
yeile de le sor p,,,,,
,
.. Tarzan ei po . •==.•.-=—
_-_...=-.0.=.___- .a. . tro salvaje" I "La Ju.stIcla del ruega"
A Inguda. — "Colea traicionano", "Madres del mundo,
'' a mes, a la tarda: Pompeya. — Varletals 1 mercedes Al g a"Luces del Bósforo".
reo.
Barcciona.—"Curtido
unflorme", "Fa t - Excita:0r. — Var/etats 1 Burlakoff et
SS acusación" I "153n profesor ideal".
FrIcla.
1
"HonBoba — "Calamidad con sueret"
Stambul. — Tarletats 5 raqueta DOMIn•
duras de Inflreno".
guez.
Bohime. — "El agua en el suelo". en
espanynl, "Mater dolorosa" 1 "Damas
de la prensa".
DIVERSOS
Bohämla. — -E: cepo'', "Murallas de oro"
1 - P.regrinos"'
TRASMEDITERRANE
Broadway. — "Hola bombero", "Radio liaison Dombo. — Orcrueatra excentrIca
.
patrulla" 1 "El narewitsch".
The Happl Jasa.
Tes
5
SOr!loyal).
—
Catalunya. — "Foraseeros en honduras" Sala Dore (Granja
zauutD: Panel, da la Gas) "laza 14. — BARCELONA: Yla Laletana.
/Ida de teatres.
1 "El pacifista".
Capitel. — "Mujeres olvidadas" 1 "Som- Trlana. — tiple cate flamean dirlgt1 per
LINIA IMPIDA DE I1RA 5 LUXE BARCELONA-CACHE-CANARIAS
Pepe
Hurtado,
bras trágicas".
»mides setMansis ele dIssablei. 3 lee 12. Efectuaran el serreta lea 201o.:15
Lilbre. — Avul 1 cada die. TI» dan
conatium. — "Un rnarld0 en apuros" 1 Casa
« CIUDAD DE SEVII.I.A I "VILLA DI MADRID"
sant.
"Pecadores stn callen".
0 -be asoLINIA RAPIDA DE ARAN LUXE ISARCELONA-PALZ A DE MALLORCA
Comedia. — "Redimida". "O este o el Hotel Ritz. — AVIaS I Cada dls.
ala (excepte els cl umengesi, de Barcelona 1 Palma, a 1.1 II
rada
sant.
Bor)5dea
otro' 1 "PrIniavera en mono".
/Bares, ver les mot0-nats
Comtal. — "Parls•Montecarlo", "La se•
« CIUDAD DIE BARCIEL UNA" 1 "CIUDAD ut PALMA"
nora no quiere hijos" 1 "El sabor de
-a
la gloria", en empacyol.
IIERVEIS RECULARE ENTRE TARA AGONA, VALENC:A. ALACANT 1 PALMA tt
noticies — "Sainar:11,T", "carlomangno"
MALLORCA. lEARCELOt 111-1160 a BARCELONA -EIVISIA
1 "Parld3-, lo mejor a falta de un chico".
LINIA COMERCIAL ANO ESCALES A fUTS ELlI PuRTS DI 1. 0. ItiED1TERRASI
Diorama. — "A toda nielice", "El tentenPASTA
PER;
ROM) D'AFRICK 1 CANARIER. — i lorticles numsenats de Barcelona ea auca
t • Vtda azarosa".
te del amar"
tINIA CoUEFICIAL BILBAO CADIZ- . :ANAP I ES, AMIS ESCALA A ToYs
A AFAITAR rosves
— "La gran >ornada de Figaro",
DEL Noma tylzs.psotyk.
Sortldes quInzenals de Bilbao eta rala
"T re s caballeros de Iran" 1" Babado de
juerga".
Lft4IA RAPIOA REGULAR ENTRE A SPANYA 1 TERRITORIS DE LA 0 1 1,15
Escalsior —"Manolesce" alnIcament lar.
el die 17 (le cada mes. amb escale s
.
Sorthles
ESpARTIOLÁ
tFER1IAN00
P00
5
da/. "Murallas de oil O" 1 "Iloopla".
Valt • nela, Alacant (facultativa), Carta gena (facultativa), Cenia. Las P63114
Fantasio. — "Moral y amor".
Femlna. — "Placeres de Paris" "Paz".
Sante Cruz de Tenerire. Rto de Oro /ti cultattva). monrovta o Freetown Meta,
Fregoll. — "Hotel de eAtudiantes". "Aves
ha estat elaborada pensant no Uva), santa Isabel cle Fernando roo, Data (facultativa), E0g0 1 Rio /en
sin rumbo", en esponyol, I "Madison
(facultativa). pele vaporo
square".
aols en que ha de suavitzar
Gaya. — "A sangre y fuego". "Envido de
PLUI ULTRA" 1 "LECAZPI.
uniforme" I "l'Yo soy Susana".
el pel per a fer-lo tallable
LIMA RAPIDA REGULAR EriT,CE BARCELONA I VALENCIA
Irle, — -La novia untversitaria", "Roo.
• linse gran
Borodes de Barcelona els chiba us I Mona, a lea En bofes
nia" I "Tres caballee os de frac".
esforç,
sind
peaLaletana. — "El rey de los fósforos",
« CIUDAD De VALENCIA"
"MICliey '. sant tambe en que turi l'epi"fiar fles",
"Prosper idad"
Pwau • cocerte: 7'50 Mes. 81We:a • 1 asada 5 tornada • er• U s Muna
aprendiz" 1 "Eclalr .115urna!".
'dermis de tota Irritad&
e tras noche"
Malestic. — "Noch
' en esSIRVES QUINZENAL NEDI't ERRANIA-CANTABRICA
panyol, "La illttma nOvela" 1 "Falsa
aMb "acata a teta 514 porte de 55 Peramsnia. Sortldes de Barcelona 011 Imeas
.qrans, rolors, etc. arusacInn".
1 LIS!). REGULÁIS 524 15 E BARCELONA - Ala ii.CANT oRAN - MELILLA VILO
pullo errante", "Grock" 1
Marina. —
"Usted sera ml mujer".
ILHUCEMAS • CEUTA I VICE-vERSA
Mundial. — '11018 hermanita", en capa»aldea de Barcelona Cada tilumenge. 5 ¡O, 8 flore:: d'Al/te/01 els 5/155914
nyol, I "Amor peligroso".
d'Oran ola dimecres, d'Oraa cap a Atacas t eis dimarta 1 d'Alacant cap
Monumental. — "El húsar negro", "Los
( !a, doncs, un factor preció,
nibelungos" "El sabor de la gloria",
Bareeiona els dlt >crea.
en espanyol.
:per a l'operad() d'afaitar-se 1
— termite algecirse-Ceuta. Daca setni
Ser els Alo, . entre lablags 1 MelIlla.
Mirla. — "El dedo acusador" (ilnIcament
1 Aigeo.44- fingir. Plan — Semi biuteid
cada el/a des de cada port. —
tarda). "Paris-Monteca g lo" 1 "La senoal mate* temps un produces
Sama" setmana; Barcelona-Coi.
Cediz-Larralx.
mula?
Alraerla-Moillia.
lorMal
ar no quiere hilos".
Delegaen) he 42. Lom p anala a loto ato ros
d 'h ig i ene per a la pell.
Núria, — "Casando milkinarit/5", "Cincuenta dólares una vlelai": a mes, a la
tarda, "Tatacanowa".

y

= . ' . -----. . • . --..—_ . . • . =._
--- .. : . .-- : . = . . . -=_
---: . = . . . = . . . ..-- : . ---- Z . . . : -==—
__-_ . . . =..,.
— . . . . .-.-'' . '"=_-. :

8

2.

QOMI 1LA

.

I

•

NIX

d

L. Pasta N

Esports

A DRID:

Tarda: "Marmunla terne . It'.
moto": nit: "00100 Id, ninguna".
CUPO, DE CONSULTA
C òmic, — Tarda: "Al pueblo, Al pueblo"; ill
La Companyia tindrà molt de gust a trametre ciades concretes sobre la reyrnbinació el'As
hit, "Las chicas del ring".
segurances
Novetats. — Tarda: -La princesa del de, 5.5 que per a cada cas resulti més avantatjosa a tot el qui Ompli el present capó i el trameli a :es
lar-, nit: -La embalada en Peli gro".
iii!
••
s central, de la Companyla.
Pan orama. — Tarda: -El gran gale0t0"; MI ()mine
Barcelona. —

prl divo t o nor Tito Solati»
pressant, les ofertes es venen
SÁBADO DE JUERGA
per Nincy Carro) 5 Cary Cirmt
molt actives, i els preus quelcom
mes febles. S'han venut partides
procedents de Berlanga, a 49
pessetes, damunt vagó origen;
estem ja per sola la taxa.
CINEMA
TEATRE BARCELONA SPLENDID
En genere nou, ofereixen de
tensen de Cen t. 2 1 7
801118
Companyla de comedia CARMEN DIAZ
Lleida I Camp de Tarragona, enAvut, colossal programa:
tre 49 j 50 pessetes, estad() sorLA
HIJA
DEL
REGIMIENTO
Aval, dimecres, tarda, a un quart
deliciosa opereta, per Anny Onclra
tida, però de moment no intesis, extt clan.r6s de la comedia deis
germana Quintero
DEFENSA PROPIA
ressa encara a aquests compraMARIQUILLA TERREMOTO
t drama, por Patinne FredrerIch
emocionan
:Sil, a un unan d • onze: el annor
dora.
I /L'atara Kent
Quintero I Guillen
DIBUIXOS SONORA
Ordi olvida: Hi Sta uuna mica
La
producePt Fox
més cilnteres a comprar, i
COMO TU, NINGUNA
nema. dijous, /arda I nit:
venut ordin de Cartagena a 29
La princesa se enamora
COMO TU NINGUNA
pessetes, bord aquell port, i
per 51aurern O's:ullivan I Charles l'arrell
Interessant per al enhilo: En aquest
Demo: PADOY, LO MEJOR A FALTA DE
d'Extremadura a 25, en vagó orilocal funciona, durdd l'espectarle,
UN cuico, en , • spanvol, per Jaral
la
nova
lnstallacl
q
de
canal
d'aire,
gen.
Oil :: 'ir 1 Warner Bunter
amb la quol s'aconsegueix una
En civada també s'ha conceragradable temperatura
alguna
cosa
en
classe
vello,
tat
a facturar seguidament, a 26
pesantes, Extremadura, 1 nova, TEATRE POLIORAMA
mateixa procedencia, a 25 per a
Companyla XIRGU - BORRAS
remetre per tot aquest mes.
Alud, tarda, a /es Ola. popular. darrera
— "Todo lo cond4Snit" 1 "un par
GRAN GALEOTO. Nit, a les 1015:
Despulles: Sernbla existir una d'EL
I SALO DE TURISME Parta
- Usant la
DIVINAS PALABRAS. DernA, tarda, repostde frescos".
Patio§ Pelase. — "Dime .cprien eres :in",
mica Inés de demanda, però els en', d'ALFILERADOS. Nit, a /es 5 013:
s'eviten tots els perilla de coneolafre misterioso'', en espanyol, I
o
op
DIVINAS PALABRAS.
."E
l
u
I
DELS
ESPORTS
preus continuen l'orca febles.
no sols per la naturaleza
tagi,
Palau
núm.
2.
Derna,
dlJous,
a
les
4
de
la
"murallas
de
oro"
Pede& — "El cepo",
Els restants generes sense re=
tarda, reobertura de/ ODA. Notes inslal•
Pereghnos".
de la Pasta en si, sine tambt
/m'Iras de urlsme I esports. Obsequia a
de nou.
ees
d'actualitat.
at
Cinema.
—
Report
Pubil
tras els visitanis, contra l'entrada, de
per que s'eliminen sabana,'
— "Calamidad can suerte" I
produeles tintes de la doleerla catalana. Principal.
espanyol.
"Honduras de Infierno",
Entrada, 0 • 511 pessetes. Nota: Els cotices
brotxes, vasos i tota mena
-Ramblas.
—
"Chorre
"El
con
Saldas"
1
P ode n arribar fIns al matelx palas núm.
presidente fantasma".
d'obiectes porta-microbis.
Roya'. — "Plearos amlgos s,', "El húsar
negro" I "Los nibelungoVv.
Saló VIcterIa. — Dijous vinent, "5181" 1
"Felipe Derb:ay".
Tarda, a les 410, 1 MI, a les 10:
:rtisat'll la
Stiegt Cinema. — "Una noche en el pa- ti
REViSTA, PECADORES SIN CAREralSO", "El camlnante" 1 "Primavera
l'operació. d'afeiI TA, per Cande Lombard, / UN MAen 01000".
Programes europeus 1 RIDO EN APUROS, per Charlle RugSplendid Cinema. — "La hila del Regitar-se, hi empleara tres o
mien
to"
' "En defensa propia .' I "La
selectes
g leS / Mary Boland
MARICEL — PARK princesa
quatre minuts, no sentir& desse enamora".
Talla. — "Mater dolorosa", "Las dos
Funclon• cada dla, tarda I ha
prts cap irritad(' ni molestia
huerfanItas".
• DIMECRES, 20 JUNY
Entrada ai pare: olnquanta cantinas.
Trlomf. — "El lucilo nerrante, "Grock"
Funlcu/ar I entrad. una r
a la pell i, si la tenia abans
I "Usted será mi mujer".
19'00.—Koenigswursterhausen
lo millor reventa, al MARICEL - PARE Telanen.—"Ihmel de estndlareles", "Aves
d'ataitar-se, ls desapareixerbe
1.571 in, (palatal, de curda, PesIgure
n arumbo", en espanyol, :1 "Madlson
FEMINA
terka.
perquk, cal no oblidar -h05
UrquInaona. — "Pe ggy de ml corazón" I
GRANDIOS EXIT
.
'Rosa de medianoche".
1906. — Hamburg, 3319 meLA * PASTA NIX. ES
do les superproducelona
Volga.
—
"Un Mil/tolde rarul", "Marta,
tres. Festival Graener.
Casino Sant Sebastiit
PRODUCno seas celosa"; a mes, a L9 larda; "La
UN
T07,
va
ABANS
PLACERES DE PARIS
felicidad no es el dinero".
1930. — Koenigsberg, 291 m.
El lloo ideal per a pasear la
lia
Ellt.s ,„ —lt3,"1 1. gato neg ro", "LA 110via uni •
'‘ T41 PIR A L' EPIDERMIS.
de Sant Joan

Blats: Tal con) hem anat ex-

Sane de Biscaia
Banc de Gijón

La Bascónia
DIRECCIÓ GENERAL,: ROSILLO GE RMANS

Banc Herrero

ROBA INTERIOR

f•• n•nnn•n•-1........111n111.

Mauri. Lepe, Sara. liernandez, Cesaravltia nema, tarda. primera en manió', ele
LAS CHICAS DEL RING. Nit. I cada nit:

oSo (—eso).

Els Ajuntaments, ami.> regular efectivitat, queden a posicions ring modific a des.
Les Diputacions i cedules es veuen por
sollicitades, i la major part repeteixen
pOsiciOns precedents.
El sector ferroviari acusa minva en

Tot el capital social esta representat per Arrisons nominatives, ,exclusivament a mans d'espanyOli

DIBUIXOS. Edmund

CINE RAMBLAS

Pagarnents 2:15 assegurats . . . 4
1.7.382.7.3z
Fons beneficis per a assegurats .
/1.348.240
a tipos del 31 de desembre de 5933. Les Companyies, per tant, or

Els principals ten do;; són, ultra els l'undadors:
y Excm. Sr. Marques d'Urquijo ¡ G manso
' a Banc Hispano-Ameria
Banc d'Aragó

Lame 1 Ilicharel Arien en TODO LO CON-

DENA, amb Virtor MrLaglen. El fIlm de
gran romiritat UN PAR DE FRESCOS. 101vendres vinenl: Frederic March i Cary
Gran! en EL AGUILA 1 EL HALCON ara,.
('arolr Lomhard 1 Jan, nagie, /lauden,
Colbert en EL PRESIDENTE FANTASMA.

1.587.969.7U
33.212.015
99.401-80

•
Primes de l 'exercici
Reserves matemitiques / tecnica .

25.000.000
/0.000.000
.
52.395.153

t

Tots els valors mobiliaris són

Pessetes

Capitals assegurats

2.876.891

111 slan acollit a la moratória legal.
:0
.

Conceptes

Pessetes

172.558.605

Reserv es diverses

NS

Dema: estrena de CUIDADO CON LAS
CAMPESINAS, per Lucie Englis

L PINILLOS ALADY
LAS CHICAS DEL RING
despatra als centres de localitats

Conceptes
Actiu
Excedent .
Capi al subscrit
Capital desemborsat

IIII

MORAL Y AMOR

LAS CHICAS DEL RING
per

r aEn cRe s :0 S
L' (E2 cUe InTA
A c jiVI
C ss s eig) ni v
di s Ti IVA
RcoAn is,tz ictuEi ts per ,Et roe sin
i Companyies
TAivA -inds' A
i _ iRtativ
Equ
E a"
denDtA,
L'EQE1U"ITGAnif IV ‘
S
amb totes les garanties d'una Direcció única, un rretteix crèdit una ma teixa técnica; però amb
avantatge de la separació de capitals i responsabItats, jurídica fina ncerament.
Situació asseguradora del "Grup E quitative
: Situació financera del "Grup Equita tiva"

N

Avul, larda, de 4 e 8. 1 nit, a les 10:
Barrer dia de l'Interessant fllm

grama: REVISTA,

Companyies Anònimes d'Assegurances, genuinament espanyoles, inscr ites al Registre de la Inspecti0
d'Assegurances del /9finisteri de Treball i Previsió

Una completa satisfacció
amb
11

044,.

Tardo, fan, I int, 945, Importan? pro-

(Fundació Rosillo)

11

RAIMDOR

COMIC

FRESC DE •anceaortA
Esplandld Jardi

11

nuttnatla

—040

La sanca antertor d'Aigües és del dia
75 del mes que som.

GRUP EQUITATIVA

vlatge en PAIIIRI ba com un vol en
avió, adrzUrant - se panorames esplendlds Id
Des de dema runelonars ring a les duce

El

Peggy de mi corazón
per

maquietis•

AMAL1A "MIRA
omb les seves lormIdablos creaclons.
Denla, larda, eran mattneèi NO FALTA NAIDE, LA ['d'AJADA EN PELIGRO I l'eximia artista
AMALIA MAYRA
Nit : LA PRINCESA DEL DOLAR I la
acuse rival maquIciista
AMALIA MAYRA
Despatx a comptadorla

—025

—015
—015
+100

5d—
3 4 2'—

Fi de fasta per

+005

5(i—
120 . 15
164'—

Hulleres
Chades
Petrolis

a

AMALIA ISAURA

eMla les seres formidables creacions.
alt, a les 9'4% estrena en aquest
teatre de ropePeta d'Angel de León
el mestre futres-Vila, que dIrlgtra
l'orquestra
LA EMBAJADA EN PELIGRO
amb superb reparnment, debutan( el
celebrat divo
PA" NERTOGS

Alca o
Tauro
anterior baixa

49 . 45
4290

uflzumaona

20 dé juny de igh

1

«

.
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Pasta NIX

Cinemes

La T. S. F.

COLISCUM

Pasta NIX,

Diversos

-

20'00.--Redlo Parle, 1650 m.
Itetransmissió de l'ópera cómica
-LItiisa", de Charpentier.
2010. — Poste Parislen, 3128
metres. "La cançó vivent", atan
la cooperad() de :Vaharina OSId.

20'30. — Brussetles flamenca,

i PAX

Una Creada contra la guerra. FII•
mada a Barcelona, amb el corleo'',
de l'Avlarldi espanyola

Gran Sopar de Revetlla
amenitzada per l'aplaudida

Crazy Boys Orchestra
1 la gran atraed() mundial

vsrtetats 1 mercedes/ P111.
— Yarletats, Bella Marun

ta 1 Emi/la Domingo.

116.
,

.

S

184 OROGUISRIEg, MIMES
pneu DE 110 PESSM Tur

AL

4, rus Mont-Thabor
Molt cèntric - Prop de l'Opera
Ampliat en 1932

180 habitaclons :: 100 banys
fi trobareu tota mena
de facilitats, per ésser

ExhibiCid de bella Internaclonals pels
aplaudlls ballarIns

Broadway Couple
Obeequie I sorpresas de reyetlia

Ne rrrrr u ha y ema, taula - Tel. 12062
En

I

a »id 5 la Mar

Extraordinari Ball
de Revetlla
amenitzat per Forquestra típica
cubana

Havana Gang
nit, gran casta" de toas
A M'U*agua:tics
• la platil

Els .que aneu a

Parii

OBLIDEU
que te obareu
NO

LA PUBLICUM

Gerència catalana

quiosoos dell
tots
Orans 3oulevards, de
Place de la Republiaue
la Madelaine

Totes les notes pregades

A la Place de la BastIlli

han d'ésser trameses en

A la Placa de

mtalä i abans de les nou

Al BOUIEVIIi'd

del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.«

a

Saint-Micas

(costat
Boutoward 8obastortl
1 a tots els grano quiosco'
de i'Arla
141

elM•011/11.11..

Les d'esports, a Barbarit, 11

Gran Marimba
Salvadorenya

PUBLI CINEMA

Sessló continua de 3 larda a 1 mallnada.
Seleni, t pta. Aval, a les 4, canvl de pro •
321 • 9 m. Festival Frans de Cort. grama.
Els senyots espectadors de les 3
2030. — Bordeue Laffayette, poden, pel malea ponu, volee el programa d'estrena. CURIOSITATS MUNDIALS,
2786 in. Concert: Lecocq, Ganne, Interesssoia reportatgea Fos Movietone.
EL RESTAURANT AMBULANT dIverilt
Franck.
sonor Terryinne. NOTICIA!" FOX
2030. —París P. T. T., 4317 BONO*, noticies d'Espanya, cuma autoInternar loba( de la Penya
metres. Retransmissiö del Tea- mobiltstfra
Rhin, a Barcelona; les modistestes Madritro Odeon: "Le Mosca", de Pan/ lenyes concurren a la revetlla de Sant
Autora de la Florida; "becerrada" beneficia a Tetudn de las Victorias; prOtessore
20'46.—Roma, 4208 m. "Lo- latainneS morera visiten la fatil lea dar •
mes de Totear.), I nitres. NOTICIARI FOX
reley", ópera en tres actos, amb »MOR, Internacional/ colmena de nataeló
a AleMallyo: Franqa guante Alemanva en
música de Catalani.
elfminatóries de la Copa Davis; renber20'45. — Estrasburg, 3492 m. les
tura de la Ora mundial a Xlrago: l'aviaItaliana francesa, I altres. ENTORN
Concert: Mozart, Grieg, Men- cid
DE L'ACROPOLI8, Califa ;Sestea de
gelseohn.
Movletone

MUSIC-HALLS
Apolo. —

PARIS
HOTEL MONT-THABOR

444444.044+C-Zef
44•444444 11

cihrs Nacional de Historietes MOLFOEIT'S
Veredicte del Conw—
El Jurat concedi els cinc preinis al,s originals dels artistes següents: Primer, a !Anís Mallol; segon tercer,
a R. Opisso; quart, a. Amador Silverio, i cinqi4b. a J. Escobar. També es concedircn 12 accèssits extraordinaris, premiats
cada un amb 50 pesstetes, a. obres de Serra. Massarts, "Xirinius", Benejam, Mestres, Aulestia-Zanni, Tapies, Pasi;areli,
Becquer, Silverio, Llaveries, Simon 1 lialindO,. A 111P 5 , es classificaren per a Hur adquisició, de conformitat a les ,Ilases
de concurs, les dels números: 1, 10, 17. 27, .29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 68, 60, 75,
76, 77, 78, 711, 82, 83 86, 87, 90, 91, 94, 95, 96A, 96 15 , 97, 98. 104, 105, 106, 114. 116, 117, 120, 123, 124, 127, 131, 134,
"Un consoll hen atinar,
138, 130, 142, 147 i 1.:ele del lema "Aalitt, forçe' i bellesa"
Es facilitaran . m4s detalls a qui ho int,eressi al Departament de Puhlicitat de la "8. A. AVOLF0RT'8, de Mango
(Barcelona).

.

1 4+1100.044114 4444144444+~~9+1:144~M1444+.~

i+114141144 11 1

444.4444444414

