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La

PMUNT ELS mateixa del primer no ha proposat cap fórmula
IESPERITS! dia" - manifestà el al del senyor Samper
senyor-=Companys

Madrid-Barcelona

Barrera

"Don Jovino", el célebre
jutge, nega la Ilibertat proEs rebutjada per la Generalitat la que visional al conseller municipal, malgrat el greu estat
proposen des de Madrid
de la muller d'aquest
Es presentarà avui la qüestió a les Corts?

tina observació corrent dels historiasers és que les estoques de prosperitat
e les grans nacions vénen després de
Ahir al migdia els periodistes que fan
ie:icdes de guerres civils o de convul- informació a la Generalitat foren reesas d'aquesta mena. Per exemple, la buts pel senyor Companys, al qual preRenta dels Cesars. després de les llui- guntaren si a la tarda hi hauria reunió
' de Märius i Silla, o la França de del Consell.
es
1 :us XIV, que comeneä tot just des—N'hi haurà. i no n'hi haurä — resmés o menys reservades.
es de les lluites de la F eronda. I rex- pongué el President. — Aquest vespi e
Madrid, 20. — Durant tot el dia el conferencies
El senyor Maura ha afirmas que el
'Sació , que donen és que rexaltació he invitas els membres del Govern a tema principal als cercles poletics ha esde
tònic
per
la
brega
és
un
ell
hagués
de dir ho faria al saló
sopar. i em penso que de sobretaula es tat el conflicte nendent entre el Govern que
•avocada
cs ! energies nacionals, i la gran quan- perllongarà un xic la conversa, i can- central i la Generalitat de Catalunya. de sessions.
Els periodistes han oreguntat al comte
M d'e sd eveniments que es precipiten. viarem impressions sobre el moment Tant les personalitats catalanes que es
si per fi aniria demà la
• deu dexperiencies i un gresol de present.
traben a Madrid com el Goverm guar- de Vallellano
proposició
del senyor Goicoechea sobre
pregunta
un
periodiss vsines. El país surt dels temps di— 2E5 cert —
den absoluta reserva sobre aquesta
Seils enrobustit i depurat.
la confiança al Govern en el plet de
ta— que el senyor Nicolau d'Olwer qtiestió.
Això és cert, encara que no sem- conferencia ahir amb el President de la
Hm parlas amb el senyor Nicolau Catalunya, i ha respost:
seria
una
N'IX
d'Espanya
República
per
encarrec
de
la
Genera—El cap del Govern, amb el qua!
, El segle
d'Olwer, el qual ha destnentit que hahe conferenciat avui. ha manifestat que
c/ a del contrari. La vida de faro litat ?
gués efectuat cap gestió.
esUbliques sud-americanes. també. La
—No — respongué. 1 acte seguit ate—El Govern de la Generalitat exposä en el Consell que se celebrará al mal:
pana les deixa extenuades, desmoralit- rí: — La riostra posició és absoluta- ja el seu pensament i el seu PeoPOsia anulara resalta aquesta qüestió. Tamhe
Ja
I
és
que
cal
convenir
que
no
ment
la
mateixa
que
el
primer
dia.
.
naes
i nes és pas a mi a qui encrespen pren- ha dit que és y-Asible que primer acogí
(si ha proa amb estimular les ener- he vist cont la premsa insereix la noti- dre iniciatives de cap mena.
la discussió del suplicatori contra el difons,
al
lies d'un noble si no hi ha.
cia que el senyor Nicolau ha visitat el
—Però es diu que la fórmula rheu putat socialista senyor Lozano. No se,
perfeccionament
ea tendencia envers el
dones, quina de les dices nirá. No cal
President; pesó ha estas únicament per proposada vós.
dir que la nnstra te preferencia de mela grande. Sense això. tetes les vi- cemplimentar-lo.
— J o no se re s de cap fórmula. Jo he sentació 1 fins aquí rodien arribar les
El que ha passat és que com que el vingut
üsituds reamenyen cap avall.
a Madrid per assistir a les reFem aquestes consderacions perquè senyor Nicolau d'Olwer és una perso- unions de la Comssió Mixta de Tras. CO5e.S. El que succeeix és que el llover', n0 s'atreveix ami-) anuests dos plats
Catalunya, dnrant aquests dies e viu en nalizas destacada de la política, les se- passos i no sé res de fórmules.
tan forts i difícils de pair.
estas de tensió i arob l'orella parada res actuacions a Madrid han donas lloc
collir el mot dee dre. Aquests dies a suposicions d'aquesta mena.
SEMBLA QUE EL SR. SAMPER
¿ES PLANTEJARÀ AVUI LA
el
Govern
de
la
Gene—sQue faria
EXPOSA LA FÓRMULAcm un pobk que forma un sol bloc
DISCUSSIO?
mpacte. Aiecó és molt interessant i en- ralitat ras que anessin passant els ches
AL SR. CANEO
Es parla de la possibil i tat mce demä
ra ningú no e'hi ha fixat prou. La i a Madrid no es 'arengues cap resoluA
les
n'ao
de
la
tarda
ha
arribat
a
es plantegi a la Cambra la discussió de
ot no hi veta més que una actitud Per ció? — insistí el repórter.
—La nostra posició és molt clara, i ja la Presidencia el cap del Govern, i vint la fórmula que presentara el Govern per
de cara a jets immediats. Penó
rninuts després hi ha acudit el senyor a la solució del nroblema catalä.
stre
pable
he
dit
tot
el
que
haría
de
dir.
No
puc,
n.
El
a
alguna
cosa
mes.
•
Cambó, passant a conferencia amb el
L'actitud del senvor Gil Robles derebnt una gran !ligó de política; els pera. estendre' m en consideracion s so- senyor Samper. La conferencia s'Ita prependrà de quina sinui la fórmula del
e: sos elements q ue el formen han bre la Miestió, car qualsevol paraula kmgat prop d'una hora.
meva
podria
ésser
toreadament
interGovern.
Exigirá' que, sigui quina sigui
srés de compenetrar-se i entreai udar
Per lié que can dels dos no han fet
-.Compentraciójudú,qe pretada. la vaig die al seu dia, serena- manifestacions sobre els motius de res- la fórmula t'e que es Parla. q ued in ga
hei i el respecte al poder cen--rantisl
ita la base i el tot de la politica cons- ment i d'una manera ben ferma, quina trevista, sembla que el líder nacionalistral per part de la Generalitat de Ca:activa de les nacions. Catalunya, uns és la posició de Catabinya.
ta hi ha exposat els termes de la fór- talunya.
••
•
era
una
nació.
Des
d'aquests
dies
ra,
pel senyor mula per a resoldre el problema creat
S'assegura taue anuesta sera la candifre de nació. Hem avançat, dones,
Coincidin t amb l'exposa t
pels a:1lb motiu de la !leí de Conreus vota- ció que imnesarà el senyor Gil Robles,
co passa importantissima.
Compan y s als periodistes, ahir.
da
pel
Parlament
Catalä.
es
català,
del
Parlament
Pesó quan cessi aquesta tensió, ¿la passadissos
perquè enten tue és un assunipte en
Aquesta mateixa nit el senyor Sam- elqual han de mantenir el criteri de la
taren de non? Es en aquell ins- deia que de Madrid estante el senyor
que acudirá al Parlament quan sur- minoría, sense doblegar-se a criteris
nnt que es jugarà tm resdevenider Nicolau d'Olive r havia telefonat al per.
d'Italia, on ha anat aliens. en una qiiestiä de la qual, com
es la Patria. Si ne sabem treure pro- senyor Companys pregant-h que des- ti de l'Ambaixada
a la
aquesta, al seu judici depen el prestigi
t de l'experiencia adquirida aquests mentís les Seres stlpoSades gestions. a so o ar, segurarnent conferenciasa
Gavera
de
la
Cambra
amb
alguns
altres caps de mi- del país.
sera banda, el
a
la
vida
migrada.
Per
la
en
/
t'A
l'eran:Ci
i
es
i st problema que ha
nories
sobre
el
mate
Generalitat
va
reunir-se
a
pe:meres
la política seresie estil, esteta perduts.
la tarda d'ahir. D'aquesta exposat al senyor Camb6.
la Pätria ces crida "Amunt els hores de
n!" D'ara eninvant tot el que es reunió, que va durar fins a dos quarts
de
set
de
la
tarda, no va facilitan -Sen LA GENERALITAT REBUTJA
weci a Catalenya ha de dur rempremta
LA FORMULA DE SAMPER
referencia
de
cap mena. De Madrid,
d'una ambició ben alta. d'un afany ferperas
ha
arribas
a
prirneres
hores
de
A darrera hora de la nit s'ha dite als
perfec.dió,
d'una
exemplarig
Ec'ssirn d
la matinada cravui una noticia, segons passadissos de la Cambra. que el Gos P perfecta de pnble que vol ésser
reunió fou dedi- vern de la Generalitat, reunit fins a les
.are no pas per viure en idilli, sine> la qual l'esmentada
cada a l'estudi d'una proposició faci- set de la tarda, havia acordat rebutjar
t- viure en gran.
litada pel senyor Samper, la qual no la fórmula proposada pel Govern per
Pias ara al gt1 Podía dubtar que les bou acceptad a pel Govern de la Ge- tal de resoldre el plet de la hei de Con'
scstres ambicions passessin mai dés- neralitat.
reus.
te r un somni. Des d'ara, no. Abans
Segons es despren del consigna!
ro creure podía semblar elegant i mo- anteriormente per una banda la Ge- EL GOVERN SAMPER NO S'Adest escepticisme. A nresent ja seria neralitat no ha realitzat gestions ofiTREVEIX A PORTAR LA
barrnera estulticia, ofuscació inguari- cials prop de Madrid, i per l'altra, el
QUESTIÖ AL PARLAMENT
ble le l'enteniment.
rnateix Govern ha considerat inaccepEls caos de minoria als quals hem
Els catalans han de progressar indefi- table la fórmula propasada pel senyor preguntat a darreta hora de la tarda,
niistrient per aouest carií nacional, avan- Samper.
al
Parlament, sobre la fórmula adopEn el sopar que va tenir lloc anit
east en formació compacta i arrengletada i la possibilitat en la consulta Per
rada, de cara sempre a un esdevenidor passada a la Residencia sembla que part del cap del Govern, no s'han 1s-osserse mis fites que les del mèrit i lau- no va prendre's cap acord que modi- tra t gaire pro p icis, euclalment alguns
fiques la posició anteriorment adop¿ida.
d'ells, a que rassumple es ventiles en
tada per la Generalitat.

tratas. liumItat relativa: 69 per g ens. VelOCilat del vent:
quilatoetrea per boca, del nord nord-eit.
nornzonial, en promed/: 3 g//llana/tires. Estat del tel/
Dores: Tempe0/10 de Free I Aeu. En les aldrerell 24
ratura maxIma. 297 graus. Temperatura mínima: 21'G
Prertptisminan-letras.
graue. Pecorregut del vent/ 351
/ 2 llores la minuts,
rlOiu nulla. //asalarió ert el Ola
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posició de la El Govern de Catalunya L'empresonament
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Nacionalisme eatalit
i Centralisme espanyol

Diuen de Madrid que som a punt de ces, tot i participar en aquest ambient,
reviure moments polítics que nosaltres us dirá que no és angles sinó britànic.
— joves de vint-i-cinc an y s — tornés co- Es a dir, participa duna civilització, pegeográfic.
neixem una mica per la histäria. Un co- ra no d'una exclusivisme
Quan Madrid seis ha volgut dir
negut periodista base ha dit que resels
polítics
i els iae
una
cosa
semblant
suscita l'Espanya faraònica amb alarxa
teHectuals borbemics salan escandaliszat
de Cádiz. Heus ací el que ha esdevingut
no,
és
aquesta
el moment polCtic de Madrid. provocas Pera, la veritat, trista o
per una sessió i una decisió del Parla- Espanya, ni amb el Comte Duc ni amb
eis Borbons, ha sabut fer un Estat d'una
Abir la muller del nostre company ment Català.
entitat geográfica. Espanya és una fórel conseller de l'Ajuntament senyor
Quan lea d'observador es té una mica mula geográfica, on viuen pobles que
Granier-Barrera va donar a Ilum una per oficie la política resulta un ¡tac
s'ha de relacionar pel determinisme que
nena.
d'ama vitalitat inacabable. Hi traben toPer ésser necessari sotnietre-la a tes les característiques erUn complex bis- imposa la natura. Pera, a Espanya cap
una operaciä quirúrgica a la qual, se- tercie i podeu anar lligant els gestos cultura nacional no 'na potasa aixafar
específica i diversa dels pobles
gons els metges, ha dassistir-hi el mes intims i Inés passionals amb tot el voluntat
de cultura.
seu marit, Itom gestiona durant el dia que ha estas la histäria d'un país. Royo que hi viuen ni cap essència
pogut impedir la
d'aliir la seva llibertat provisional. Villanova avié és la quintaessencia de cap credo politic, ha
diverses.
Segons sentida, aquesta bou negada la història espanyola borbónica. matisa- creació de cultures nacionals
Només la coniusió de Castella amb
pel magistrat que presideix el Tribu- da per un rondinaire baturro, que no
ha pogut afavorir la vivencia
Espanya
nal d'Urgencia que demá veura i fa- pet donar de si altra cosa que un pinpatriatisme de M a rxa de Cádi z. Lea
llara la causa per injúries que se se- terese a estones simpatice a estones xarcó. del
reacciona patriótiques que s'Uf producigueix al senyor Granier.
De fet el patriotisme catalä és aixó: xen tenen un sentit de defensa, de neEn la qualificació d'aquesta causa el unió duna voluntat catalana, intransi- gació. Però ¿un és la Po l i
lla nacioaat
fiscal demana per al senyor Granier
gen t (l uan s'ultratgen essències de la espan y ola que sha imposat al sentit dila pena de dos mesos' i un dia de nostra sobirania. Es deixar de banda tot ferencial dels poblesi Observem els mopresa, amb abonament dels dies que ranear, tot partidisme, per obeir el ments vius de la histeria d'Espanya.
ha restat ernpresonat. El president del clam del país. Els qui han vist, en Només shan produit quan la Huna era
Tribunal, que, segons sembla, sha aquest moment de tensió política. un jure per un ideal que tenia un sentit tosanegat a concedir-li la !libertas, és el obscur d'esquerres, dirigit per Sánchez litari. El liberalisme, el tradiciona:issenyor Jovino Fernández Pea ca, el Roman o per Azaha, estan a mil q ui- me, el republicanisme aixecaren en naoqual, com recordará Cl lector, és Itemetres de la realitat. Per a nosaltres menta de revolta "ten" el poble cunapotser per a la majoria — aquesta nyol, perquè en ells es comprenia,
aquell senyor que no rolla reconèixer
la immunitat dels diputats al Parla- qüestió no te importancia rel fet anecdò- per la defensa de la Ilibertat. sia per
tic que s'hi debat. Té importäncia pel les característiques del moviment , la
ment de Catalunya.
Ara, sense recordar-se que ens tro- jet intrinsec que es l'atemptat contra defensa de la diferenciació que bategava,
bem en un régim republicá i no vo- una prerrogativa del Parlament C,atalá. de vegades en el subsol de l'anima
lent-se recordar que guau la dictadura Hi ha moltes manares d'esser catala- admetem-ho, dels pobles iberics.
Baltà ion pesas en Ilibertat provisio- Mata ; no les discutirem precisament
La monarquia —llegiu per a compren.
nal perquè pegues aliar a visitar el ara, perquè ja tindrem Ileure en estones dre-ho "El idearium de Ganivet", d'Aseu pare, que estava malalt de grave- mes sedants. Penh, de fet, ens importa zafia—no fou nacional sinó que
tat, ha negat la llibertat provisional declarar que el catalanista que tro- ficá sobre les runes de la llibertat des
bem al tramvia. indignat perquè els car- pobles. La ii de Castella. de Bascónia,
al senyor Granier.
en castelli, i de Catalunya, remancipament de PortuRecordem també que al general rers encara són retotats
que felicita el senyor Carnbó per la sera gal, assenyalen etapes de retnancipació
Berenguer, en plena República, li bou actitud
adoptada en la qüestió de la Llei
permès de sortir de la presa per... a de Contractes de Conreu, no ens in- d'aquest cos inservible que tau la monarquia espanyola. JaIcen Benda ha pafer-se arrencar un queixal.
teressa
gaire.
gut escriure que Franea, com a Nació,
Demà es veurà a l'Audiència la visEl patriotsme catalä el sentim enmig
ta de la causa que se segueix al nos- de la multitud frenetica.j. que demana es crea per la voluntat de cada ciutadà
tre company. Ja veurem com acaba per a ella, la multitud? No demana res. de crear-la. Pera aquest punt de vista
és parcial perqué prove daquest grata
aixes
Per?) si no es produis aquell entusiasme, problema de discussió i crítica que es a
Catalunya no seria el poble que és. En França la part de la reialitat part
canvi, en discutir-se l'Estatua les reac- de la democracia en rordre de la crea,
ci e ns que ?han nroduit a Çastella, ve- ció de l'Estas francés. Entre Benda 1
gern de quin ordre sean.
Bainville posem-hi Albert Sorel, que
Tot esperit castellà alerta s'haura ens explica que els reis írancesos torea
posat la mà al cor d'angúnia. si té sen- nacionals per sobre de toses les consibilitat. quan contempli que dos segles sideracions j que Enríe IV 1 Richeiieu,
de centralisme ens hart portat al trist posant el sentit monàrquic per sobre
espectacle dels esbufecs de "A B C", del els interessos ieudals, salvaren la umtat
casuitisme de "El Debate" i de la insa- francesa i donaren un sentit nacional a
nitat i la demencia de "La Nación".
la política del país.
Després de dos serles d'opressió
A Espanya, la monarquia menystingue
tralista constatem, objectivament, freda- el sentit nacional i fou la defensora duraent, que Espanya, dividida en 40 pro- nes certes posicions. Cada vegada que
vinciea, no és res. No és un Estat ni hi ha hagut un moviment de renovació,
una Nació. Els Borbons francesos, se- els governs espanyols han hagut d'estaguint les petjades glorioses de Felip blir les mateixes Ileis. Imposar-se a la
August, d'Enric IV, amb Richelieu i feudalitat, frenar l'exclusivisme clerical.
tota la tradició que ell encarnava i ene dinamitzat el pais. somo rt Per la in
era. segons Albert Sorel. la tradició del;
-cultrai'bndoamet.Elonarquisjuristes, nacionals abans que tot. ha- me, cont a partit politic fou l'organitvien creat un Estat damunt de les dije- zació d'aquest anar tirante sense riscos,
renciacions ratistes. França. per sobre
i eis escriptors babaus i monàrquics crie
/es races, és un humanisme. una certa es
meravellen, des de "A B C" d la
manera de viure, Tot fi-anees, sigui del "Republique des Comités", de Daniel
partit que sigui, viu una cesta atmos- Hales-y, que comparin robra feta pel rafera, exclusivament francesa, i per aixia dicalisme francés i l'obra feta pel caciel nacionalisme francés és im fet psiea- quisme espanyol.
higic. Es una tradició. una cultura, una
Aquest article ultrapassaria la !largasensibilitat creada per la influencia que
nia i el to d'un article Periodistic si
el pensament ha exercit, a través d'anys, ella entretinguéssim a comentar l'enorsobre els individus.
me hilaritat que ens produeix veure el
Avui veiem establir-se d'Ares nacio senyor Samper a la ieina per resoldre
com Alemanya vol crear-nalisme.V un problema que te tants antecedents,
un nacionalisme de base racista: veiern aconsellat per Lerroux i responent a les
coma Billa el feixisme ressuscita la actitud; heroiques i singulars del senyor
mustié' romana al män i la dignificació Goicoechea. Corn tambe seria un model mediterranisme. ner donar unitat tiu de tristesa analitzar la posicia d'un
a un cos nolític creat 'ser rastúcia de partís català, alias circumstancial, malCaerme i l'audàcia de Garibaldi.
grat que dtn-able, duna tradició
terna, a l'exemple de Franca, és niés rica d'embrutiment popular i de falseuna civilitsació mir tina mea. Un esco- jament nacional, que els seus bornes han
res d t fidel a la Tm-marmita canstitucio. aiirmat i aiirmen que Catalunya va renal, fidel a la solidaritat de l'Imperi. i ih, iver a una nova vida cona a protesta
té tate% les caracteristiones del "civil
i com a reaccia davant daquesta heció
'revire" rIlle la Iluita del, Ta•is contra
política ¡ amh el desig imperialista de
Papat va crear al seete NVI i role ha posar-hi fi, per decèn.t ia i per dignitat.
dorrat aquesta formidable creacid hproFermi VERGÉS
cratica que demina el món. Pee!' reseco-

La Volts a Catalunya

Rogora guanya l'etapa LleidaAndorra i passa al primer lloc

Un explorador

Es imminent la dimissió del

Govern Samper
Es formará. un overn majoritari presidit

per Lerroun.9
ésser. Hi ha hagut una epoca primaveral i formosissima en la qual s'ha
presentat una epidemia de Mera.
LERROUX PODRIA PRESIDIR
UN GOVERN DE DRETES
A última hora es parlava als passadissos d'un Govern presidit pel senyor Lerroux, suportat per tots els
grups majoritaris, ei qual portaria a
la práctica la solució del plet de Catalunya.
GOICOECHEA TEM LA CRISI
Madrid, 20. — En terminar la sessiö el senyor Goicoechea ha dit que
dem ä <lira coses al saló de sessions
saeritable transcendencia sobre
Catalunya. Ha dit que té una carta
de Barcelona, rebuda en avió, on es
diu que l'Esquerra posseeix tota mena
d'armaments. Se li ha Pa rlat de la
reunió que ha celebras a la nit el president del Consell amb els caps politics, i ha dit:
—Si, i les meves impressions no
són borles. Sembla que hi ha indicis
de erisi.

Madrid, 20. — Aquesta nit hi ha
hagut una reunió a la Pres idencia del
Consell de ministres, a la qual han
assistit els senyors Martínez de Velasco, Gil Robles, Alvarez i Cambó,
amb l'objecte de canviar irnpressions
sobre el conflicte de Catalunya. Segons noticies recollides pels periodistes, els reunits han dit al president del
Cansen que només donaran els seus
vots a un Govern majoritari que porti a la práctica la sentencia del Tribunal de Garanties. El senyor Samper
ha dit que en el Consell de denla
donará compte al president de la
República de l'actitud dels caps de
minoría. No seria estrany que en el
Consell de divendres es planteges
la crisi.
AVERANYS DE GIL ROBLES
El senyor Gil Robles, amb el qual
han parlas els periodistes als passadissos, s'ha referit a la gravetat det
mornent.
ha crisi? —se li ha preguntat.
—Denla. no; passat demä podría

a

I

TOMBOLA BENEFICA
«Roció Catalana Republicana
Consell de Cent, 348 I 351, balxos (Tocant P. de Orhola)

L 'aviador Iglesias, l'explerador de
l' Amazonas, que desembarcà ahir a 1
Barcelona, procedent d'Amèrica

I

LLEGIU, a la página 3, la 5
informació de l'inwortant
acte d'adhesió a Catalunla celebrat a Y,alincia.

Multitud de

valuosos objectes

Tots els números surten premlate
Nombrosos premia que sobrepugen • preu del bItIlet
Oberta

de les

9

del

matí

-111inäsileatex

a les

9

del vespre

Itevetlles

Ela corredora al revitu allarnent de Balaguer
(Del

nostre redactor, envite especial.) pecte, ja que la persecució orgaes

La sortida de Lleida, cal remarcar,
tan desorganit z a da cona l'arribada,
s'ha efectuat lentarnent. Qui mis qui
menys va macat i no estä pee "bronces".
Els eiclistes segueixen la ruta en
compacte escamot fins a Balaguer,
24 quilärnetres de la sortida, on hi ha
el control d'aprovisi o nam e n t. Segueix
la passejada, i el dia convida a tulio; poc sol i poques ganes de córrer
permeten que els mes tranquila entonin o desentonin unes canqonetes.
Les "quartes"estan encisats de tanta
felicitat. Pece heus ací que en passar
per Pone els italians Rogara ¡ Canavessi tenen la pensada de fugir.
Surten encapats i sombren la confusiti
a rearamot; ningú no s'atreveix a intentar la perseenci6. Per a aluciar les
Po que s ganes d'atrapar-1 o %, la carretera és dolentissima . Per fi reacciona l'escamot quan han agafat uns dos
rinihAmetres d'avantatge. Ili ha poca
compenetració en els perseguidora,
els quals sän: Romanatti, Sella,
A. Dcloor, Gateuw, Car cardo, Dictad,
Jimeno i Chute.
Arribem al coll de NargcS conservant els corredora la mateixa posició però amb avantatge mis gran.
A

Organyi la cosa canvia d'ab

nitzat. A. Deloor agafa el cap j
llanca a un tren fantästic. Cafurdo.
Digntff i Gateuw van rellevant-se
continuament, i sembla imminent que
atraparan els italians, que encara estan fora de la vista de l'escamot.
Juarez de Bilbao segueix a dos quilarnetres; més enrera, un altre escamot amb Alvarez, Capella, Escuriet,
Salom i Ros ataca coratjosament, pecó
perd terreny; a Pía de Sant Tirs, separen els dos escamots davanters tres
minuts. A Seu d'Urgen la distància
que els separa encara és mes curta.
El tren que es porta is formidable!
Canavessi punxa, i Rogora no aftititca
el tren. Repara Canavessi i segueix,
perdu l'escamot que comanda l'alarde ja el té a la vista, i redobla els
atacs, l'aconsegueixen: la perseetrie
continua a gran tren. blanca poc per
a passar la frontera d'Andorra quan
Carardo puliese, i ha de baixar a reparar; rescamot no s'atura, i segueix
fortament ela catorze quilòmetres que
manquen fins a les Escaldes, cm la
vila, engarlandada, espera el% riclistes amb els broce os oltert s . L'arribada,
organitzada amb tota perfeeciä, ( contrasta fortament snilu la de ',leida

(.9 /o pagin, 4, Mit'S infarenacid

de la Vallo Cic ( ista.)

0.411A.

—No lao entone: ensuany hl ha hit primor la
que la de Sant Pea.

"versa"

l. Seappeo
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es Lletres
Leetures

saetines mes careceerfstice de Lawrence
sobre la creació 'releer:4,8UL( cona referiaties i clarlejeg a la KM mística
materialista, tan genuirsament inglesa, i
a la Uva s o brevaloritamió de les relacione pum neo:alele de la lleva fe.
4sser ben perlita en qüestid de cinema,
J01111 TEIXIDOR
el "vocabulari
el volum.

cinematogräfic" que clou

Revista

Prern

ion e

.

La deslió eandent
LA tiCMANITAT

No

els valdrä ni el cop dels Tretze

jutges. Tretze són tretze, certament.

• In r

•

está resentida y fuera
jurídica: Para lo prim
les /os recursos de la o.
lo segundo, necesario c
anterior, menos 0901t
dijimOs en qué medid-.
moral tiene más precie.
rial. Si el schor Samp
usar de la primera, há
reina por la segunda,
ja l nos en que la cene nos a
rice a escribir con est, %riera e.
que conservaremos vdeea sriame
ya que tratamos de me' ribir p
bras imprudentes. Tod- hace s
char que serán otros los que las
wincien. Partidarios de la autore
moral, eu eso nos parece, en tr-er,
como el actual, conveniente. Si el
hierno cree eslar asistido de esa ir
ca insobornable y Seguro, pOnga%
Mego , parando en ! eco 'aquellas ea
peñas que, embozándose en un
triotismo 'id más viejo estiló, tien
a acusar más las diferencias y a:e
la solución. Si duda, que , le asista
autoridad en el grado': e intem

Pecó srl molt pocs contra la volunque si Ce. tat d'un poble."
talitnyo el Goverit 4, C3 101311 3 .8 eValt
L'OPI.V10
*
"Revista de Cetelunya". — Tots tri rebeHia, Nimbé hi esta el Govern
Astertyala la feblesa del Cave n AmLa collecció dele "Textes F rail- seva "Histeria" i
rul_efiq
amb
Taus
se
Per les fonto
Lisit.
la
i
els
qui
s'interessin
Sam
ter
per l'alta cultura caper, per eti (mal n'hi hs preu amh netisis" que edita l'Associaci6
"Lettres choisies
Gui- que es va valer, aquests doe defectes,
talana faran tté d'afanyar - se ä adquirir raú—nPosor al Tribunal de Garantir: gar let coles pe,yrw, no hi
hagi prol'aun/e Bucle", de París, ataba de que potser nornéa els catalana remarNeo mejo hei, certrs sute Ilei modificada,
el
núm.
78
de
"Revista
de
de
D.
H.
Catalunya",
Lawrence"
publicar en un volum i lames Ta- quem, se li poden ben perdonar.
que ha comentar de repartir-;e als subs- cer I I senfbicio del Tribisnat profecja
blau de la France", del gran hi Stobie'n
'
N
ur'
'
Amb les frasee i els tro>soe de frase
hi ha per a quedar-se una mita
(Librairie Pfaus, París. 1034)
criptora, i que es un inagnific exemplar al ParIamrat eatela de Irgislar sabre
riador Jules elichelet. tr acta que hem entres del ecu "Tableau de
perplexos, realment. Perque la reaque honora el nestre país. Adreceu les aquesfa materia,
d'una bella addició, remarcable en rotS !a France" eeien, que ele erudits iranlitet
deis fets l'ha definida ben claraDins de la Colleccie "Feux croisée. vostres comandes a Tepineria, to.
"Que aquesta hei coincideixi amb emes Migue; efaura, "Dei de dimana
conceptes, el text dc a qual és e
:esos d'ara fa un eegle que es deda
blert i presentas pm un distingit uni- caven a :a histeria no en; havien ¡dila Ames et terres étrangeres" ha aparegut
*
L'estela d'or. — Acaba de veure l'anteric: o que en divergeixi en al- de l'altra setmana, la jurisdicció de
el
primer
volum
guns
punts, Es cosa relativarnent se- l'Estat espanyol s'acaba a l'Ebre. 1
de
/a
traducciä
franversitari, M. Luden Refort.
dat del tot; era llur deure.
la Ilum, dins el nostre min literari.
El "Tableau de la France", da no ene hales oblatas, quaranta ans e cesa t'eta per Thirese Aubiray de ac- non I libre de Feecrietera balear Mari/ eimeeria. La cosa essencial es la repas per separatisme. Per republipistorari
coneixerma
de D. H. Lawrence. Centinua- Verger. Aquest llibre
del dret
M. Luden Refort en la seva era dita ehans, Robespierre, que volia encende poemes is una legislar sobre una de Catalurya a canisme. Es Catalunya, que no vncie
de
la
tasca
de
matra
que
els
traducció de l'obra noca modalitat din, l'obra de la jove
introducció, no és pas un "hors d•e fu- dre a Catalunya la Ida revolucionelent sotmetre'a a les directrius anta
ratee Ii hav i en prohibir de tocar.
ere, pecó tampoe no és gaire c esa ria. Ni ens oblide Napoleó I. que personallssima del novellista angles que poesesea.
eemcerätireies d'un Govern que ea
ene Es d'hemenatee.
El Cosiere Sintiere que promogue du republici
enes que un ere/ad. Es un pre
;d'ojo:te un nie inassa en creure que els franceses elan empris anth un en- va cenada erra) el retrat ele l'autora, i
que a e s d,ferenc.a
el conflicte de c ompetencia, está rus(en la präctica un larg capitol) de a Catalunya hi Irania un sentiment tusiasme 1 un ritme extraordinaria que immillerablemeht
en res dels de la Monarquia, planta
editada en paper de fil, per- st ara a reco ntixer-la
al Parla- cara i talla, simplement - . En, posada
la conegudiesima "Histoire de Fr an- nacional pu:piante:u català. ( Hi era, obeeixen — Per q ué no die-ho? — a l'e- a la Illa Nitrada. Trabareu aquest ment catale, encara que propoei tala
ce s* de Mitheiet. L'autor, deep res el, però subcOnscient.)
a la práctica, i com un assaig— la
Retreure xistencia d'un esnobisme Lawrence. Al- !libre, en verela, l'aaliterial Poliglota, se tale airees nindificacions.
La Llega, mecida ja hl és posada — que si a Esd'haver escrit un bon tras de la s eva aquests testimonie poseer no és del dons Iluxley ha emir una introduccie i a les principalsallibreries.
que va empenyer el Govern Surn;-er
obra, va veure que hont no po da tot ¡importe], sobretot quan ens el3 per a redició inglesa dequestes cartes
panya pujava per un cap d'Esta t
triades, en la qual es refereix a Ves- * Maraqall. Dilluns es comen- per aquest cerní de perdició, tandoe cruent o evelutite una d i ctadura de
comprendre i menys explicar la h is- ofereix l'actualitat editorial.
tirria de França atase descriure
/e-ibis/p e format al volt de l 'a utor de çarà a repartir als SUbScriptOrs er ve,- reconeix, amb mejore o menors limi- dretes, Catalunya proclamarla la Retst
Tornant al conjunt del Tableau
país. La geograiia explica moltes ve- la France", repetirem el que diu un L'emane de Lady Chattrrley. Agyesta lum XVII de les Obres dt Maragall, racione, la competencia llegada pel peblica Catalana , i se separaria. I necesarios, ceda el paso - a quienes
guros de poseerla, seai girareis
sedes la histeria. 1 la conclicio na articulista areenen en contentar aques- introducen', e; un estimable assaig sobre eme as el nrimer de la quarta serie de Tribunal.
r
Aixe, no '-nl dir que el prOblenu guau aix0 vingués. venint en aques- éxito."
sempre. Aixi ho cornprengue Mic be - ta edició de l'Associació "Guillaume e l qu e Podriem anomenar la doctrina de la dita colleccia Reuneix els anides de
tes eircumstancies, tots els republiAssenyea desprir nf Covern
p
Jet, i un cop embrancat en la se
leude e : -Asen, que, gràcies a l'auto- Lawrence, tet i que aquesta expressió caräcter internacional i peaftin i va pro- estigui ja resolt. Pecó vol dir, indub- cene espanyels. des ee Matura al docd'eJcoltar els ccutyllers
volin
narració, va veure que no podia ti rar :me/bit. hom va en roques hoces d'una suggereixi una idea que seaurament re- logar per un eetudi de gran profunditat tablement, que la sentencia, apcdre- tor Belivar. Ira trobarien natura;
bardar
les
gada
mesures
per
de
p.:udin,i2.
molts
costase
alhora,
cau
ja
endavan t nene mostrar l'escenari d els provincia a Valtra del !lastre pele, el pugnarle al rnateix Lawrence.
me ha eserit Miquel de lenamune.
eetarien al rostet rolare, i noeiltres
a bocine.
Els xinfrrims de lo Zerra
iets que narrava.
magistral "Tableau de la France" és
els ajudariem a .enderrocar aquesta
Roques vegade; hem tingut una sen* S.yra. — Anib la clausura de les
El Parlament Mala fine després dictadura espanyola.
Cádiz Itaurien diszr u ates Per
Aquest "Tablean . ' data del t8
aci per a ajudar a veure i a compren- sació tan gran d'hurnanitat com davant exposiciens
i mentrestant
de
de
la
eravats,
sentencia
tintures
Gotera:
a
l'oh
del
Tribunal
de
Ga- l ' atalunya— tema de Iribertat— s'aia
any en que feu publicar el segon sice dre. L'obra ha servat la c es- a utilices d'aquestes cartee tue mosteen sempre, i aiguades
Xavier Nortes, M. Al- ranties , te dret a legislar sobre 14 rna.
"Nos lo aviea a los e "rt-,les
l um de la "Histoire de Frente". N 'hi d'iniciada a deegrat deis aveneoe que am is una generositat excepcional. re - varez-Coll de
corn a casa seva.
i P. Merey-Gralla. respecti- feria de contractes de comete I ha trobarien
ha una segase edició del 1852. a la la geografia humana ha fet mes tard. pler ' ceneiderables sie
Pera si la realitat és aquesta , que blicano> y socialistas. E as no se
emperit
del
seu
varnent,
la
fet
ús
daqueet
dret
qual
tindrá
llot
dissabte.
ame)
la
hei
navala
/mil Fautor ne féu modificacions re- Avui, encara, cap gula no privará mi- autor. Fl seu g
Idearán en una enteres: que pu
ran desig d'amor posan Syra dina per aceeada Factuel tem- ment votada. ,;Que aquesta hei no V3 del dimarts de Filtra setrnana la ju- cont
sus convicciones. Pero no se
marcables. La tercera edició, pe re, llo n que ella que les fronteres pro- a la p ide:tira amb
riediecie de l'Esta t espanyel s'acaba
mai asar de porada d exposicions d'art.
la que plan a la Lliga e al
Gevern a l'Eltre, el eenyor Sarnper no sei forman ron esa negat:va, sino
que és la del 186/, conté mates
rn- vincials siguin creuadee pel turista les seves caces, a lliesertix,
berant-se
Sampec7
continuaQue
hi
farem!
Aixe
* Fira de! — La venia, en
no por vol donar per assabentat, perque si aspiran a influir en ei ánimo de
portante moddicacione. Aquesta e di- cense que aquest obri els ulls i la ment de
tota propietat. Generes i enor- exclusiva,
fer variar els termes. del problema.
rió, naturalment , per ésser la darre ra intelligencia a la fesomia i a les ca- mernent bo,
de dibu j ara eertenvents ale ardones, a j are clama maese malde- gobernantes para que no tomen
melaras totes les censures t i s tes
Avui apaeeix amb tosa rlaredat que se'n
revisada per elichelet. representa p er racterístiques de les regions recorre- de la
Nogués.
cape, i l'home este atrafegat a go- camino que conduce al caelejan
Rebele
Vea-Arte/frie
valla Anglaterra. A queetes curtes
fou
un
disearat
enorme,
idlate
des vernar.
Amat, Peine Grau-Sala, Colima Villä.
"Tableau de la France" el text d e- gudes". I noealtres afegim quan el dele any e la g
salida donde los monárquicos asp
del punt
uerra a Lad y Ottoline af. Fargurs. Serran..
viese de le Lliaa Cataiinitiu. Aqueet text definitiu és el q ne serena frentes saturi a! Rceeelle, tot aforrell i de
Diem que des d'un punt de vista a meter a la República. Tratan
Con i Ermeneet, lana i delde
a Lady Cynthia Asquith
Govern Samper, el p lante- catete
empujada contra Catalufia. Saben
ha establert M. Luden Refort per • i sabent que encara és a Frene*. ¡eaé l reservada a la Sara.
podriem
quedar
con
t
ente.
Pera
iancent de la questie, da competeneie. des d'un pan;
es poden Urgir teme una admiració
fedició dele -Iteres Francais,
brä reerneixer que ja es troba a Ce- constant.
de vista republiei, ne. que hacen. Si Cataluña es, pOr ge
*
Eh /p onoristes d'actualitat, Tiene-. .Leinir que he cabia és la presentacm
Ni ha tos l'horror i el Patatie
L'obra és una de les rnillors pee es talunya? Esperen, q ue si.
A un governant con) el Sr, Samper, ral dictamen, baluarte e-e. que se al
de
la
tragedia,
Cusen
del
recurs danconstitucionalitat ;obre no
i
Soka, tenen llar, °brees a la Fira
junt amb una indeclinaliteriries de l'Insigne historiador. na
Ii
convé
a
la República. No ele ma el régimen, pongamo s a la Ret
Alfons MASERES ble fe en et deme. Cartee
algune punts concrete. Per la a rda- convé als repuhlicane
amb un ritme riel Dibuix d'enguany.
rt.tica declamatbria. Potser, contrarl aespanyols, que !dice en guerra con 51/ hace e . hab
acrelerat i inevitahlement dogmatienres.
*
Peurtg. — L'exrasicie de Pruna freria d'anudar tota la Ilei— aspira. aquests dies s'han pesas al enetat
mcs ganado la contienda. La ope
ment a la tradició francesa; pe re)
Lleita. Lawrence vol viure intensament installade a can Pares constitueix ro del foil cabriill isidrer eenyor Jau- Catalunya per sentiment de
aquesta condicid no arriba a cons ti'
lleialtat, ción, reconorcemoele. n e les ha .
amis tethom, i es revolta
me
de
Riba—
els seus enemics han per cernunitat d'ideals, perque velen /ido mal del todo. Dirigic a por ese .
tuir un defecte, en aquest Pas. p er
contra tots aquest dies el majar interés artietie de
drat el tret. Llur causa es perduda.
els introvertits, fantesistes d'una vida Barcelena.
J'interes de les coses que diu i p er
veure Espartes alliberada de centre- dio de pape: de estraza crr es Cans
interior eue es complau únicament
la operacien se ea logrando. Pero
les beiles expressions que empra p er
eandistes i de negociants."
a
traCitrina — Entre les obres Oae
*
bar-se
original
i independent.
Abans de descriure Frene a,
ta lo definitivo: el rompimiento d.
miden l'atenció a l'actual v enda de
"Com es fa un film"
EL DEBATE
Trebem tumbé en aquest epistelare mis
mátieo. ¡Embarcará el 'Gobierno
l'autor fa una afirmació molt hopo rcontra les
s ehretet en lee metes a l'artista Ernest la relleccie ('trillo a ran Pares sobreEseriu ee article molt bo, trolt
ter J. CARNER-RIBALIA
la nave que le han apanejado las
tant. Diu: La Histeria de Frau ;a
szutitteianurNr nell . Mir, Senyer. Cases
Tritt.
Traient-se
la
careto
de{
Cellings
sea
regia- recalas?
una eXp O SiCiÓ de tote els
comença amb la llengua francesa "•
(Vol. 99 de lo "Collecti6 Ponene
nalisme , te a dentarior que la Geaeraii•
Aquesta afirmació va seguida imm eLa semana en que entesamos se e
pular Barcino-)
dissolta, piase/en sobre antoja decisiva."
diatament d'una ultra que te totes 1 es
el Goteen, en el piel adató, una sbrie
característiques d'una veritat peles a:
de claudicacions:
J. Carner-Ribalta ha fet un bon ser.
'La llengua és el senyal princip al
d'una nacionalitat". ljn historiado neu al nostre púbhjc publicant dins la
"Desde aquel lanceo viaje en avión
que comenci per sentar aquests pri n- e Collecció Popular Barcino" el 1:ibret
de tres ministros del Poder central,
eiple pot inspirarmos malta contiene a. Ccnt es fa un film.
especie de enviades extraordinarios
Amb l'abundor d'arrees del cinema
Hem llegit amb place aquest "T aque fueron a "parlarñentar" a Cata- que les operacions d'hemorrol
bieau de la France", ven de cent any s que h: ha a Catalunya, cada dia era
lufla, piteando por aquel otro de hala- veden evitar-se en moles casos.
El tractament de les hemorroid
xen mine/Te en :a cmitzacie que escili rejovenit pel 1861, i hi hem trob al mes necessària l'aparició d'un llibre cam
go y adulación de unos cuantos "inUNION SALINERA DE MININA telectuales",
diver g es referencies a Catalun y a i a aquest que ens explica, d'una manera
len entre un i dos entere. Les obliga.
ein olvidar la Presiden- amb Poster:san—uneetlent o emes
Arrendarla de Torrevella
is— calma el> dciors. reba jas .
Espama que potser no estar de mé concisa i clara, el procés per qui ?lecia de la Audiencia de Barcelona, de
cierre tramviaries queden quelcom irrerecordar. En parlar de la formidabl e ed) ele films abans d'ésser prejectats
gular% en aquesta jornada: General
la que se hizo saltar a permuta ingrata inflamacians i, en fi,, cura les
MERCAT LLIURE
a:
Era
morroldes.
Si s'aplica tots eis die!,
barrera dels Pireneus diu: "Dos po - llene de les sales d'espectacles.
ronmliment
al
anarquismo,
hasta
la
forma
de
reade l'escriptura
Despees d'una piia de dieb le
vets- Tramvies per roo. 66 ( -1- r); Trara - d'emissió d'Obligacions
bles a part, que no eón realment ni J. Carner-Ribalta tresorer tècnic del reess obli&ats a repetir
lizarse el traspaso de los servicios de mati i a la. tarda, generalment
vies emissió cetubre 1025, 75 (-5), i
Hipotela
situada
pesespanyols ni francesoe, ele tuecos a Op osite de Cinema de la
simista
cärics (i'aqueola Socielat , el dia Orden público, una larga serie de proa arree un trazearnent de e
mercar d'especuiazie, este erniceie ter. 73 (-3).
ponent i ele catalana i rosselloneso e l'home indicat per a Generalitat era celebren)del
incalificables renunciaciones ha eefia- Setmants.
poder dir que la tenica
El grup d'indústries diveNe5,
gai- 27 de l'actual mes de Juny lindca lado los tratos entre el Poder central
preUnglient, pessetes 4'65. SI/pos:tez
a llevare, eón ele porten dele do explica el perfede de :quena tasca. Ens senta Ull caire
re
actiu
non
e
en
operar,
queda
en
general
a
preparació
falaguer.
Aquest
i
la
s,orteig
per
a
canse
d'un
l'amortitzamona. Obren o tanquen: porter; irei - film,
y loe representantes ocasionales de la pessetee bou.
Sostinguts, i le$ peques fluctua- ció de 550 telele.
amb els di versos factors d'actea- de reme comenea a constatar-se en la
Lacte
erb
De venda a toles es fatmecies.
tablee 1 capriciosos, cansare de ¡'aten te litat, tendencies papelees,
región
autónoma.
Y
así
se
han
ido
reunió del liorsi, i hom registre une catm registrades sien de>eassa impeniautoritzat per Notari, j co- abandonando todos los resortes mapea de les nacions, obren a Abderre - econòmiques i artístiques, disponibilitats millar disposició
tencia.
que
en
la
en
detercontractació,
041444/4444~~.*******440
mencera
mini tanquen a Roland; moltes tom - minen
a les onze del mati a teriales, morales i legales hasta llegar
De les accione nernée es de remar.
el
amb v istes a l'èxit; canvis ben or ientats. A la tarda es rebes hi ha entre Roncesvalles i la Se u el períodecancter
l'e g tatge social. Rambla dele Es- al extremo en que por encima de la
amb les pecu- feriste aquesta tendencia, i l'activitat rar la Sauna de Gas F, 94.ee
d'Ureell". Michelet posa a aques liaritats dedelaproducció,
dort Alfm
tudio, número 1, primer , essent Constitución y del Estatuto, cuando Carta oberta
assoli en alguns mernents un
passatge una nota marginal en la qua riode d'edició, filmació sonora; e l Pe desplegada
fe t per boles representatives, ea- una gran parte, acaso la mes sustanBorbó
amis els misteris del cut- nivel l força remarcable. Aixi =teja els
reprodueix unes frases d'un autor
cial i la más valiosa de la región caddSC11111 de deu Obligacious de
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:1, a al dan una.
ció del Patrimoni artistic, históric i cada any. El rnateix passa anula la insblicans d'Espanva estan amb ello.
esta
domiciliat
al
cuanvs
i
1
Moments despees d'haver estat coTanda l'acre en nora de lA v. R. el Té 3de Ciar- sega, 507. garatge. Es fin cientific de Catalunya. Sense discus- tallació del Tribunal de Cassacio. ;a canta.
rte
El senyor Pi i Sunyer, alcalde de
e^a:s aqueo' atracament, uns quants
sió s'aproven els articles de lt al 5. Alai:, —continua— són conseqüencies
-es:dent del Camita polític, senyor de
Vélez-Ru bio (Almeria).
4-s onsa dci,. que aquests darrers dies
Barcelona, (día samba un eloqüent disEl senyor ROM EVA manifesta que
Enric Bastir. Fea, un breu resum de
Es confessà autor dels atracaments votará en contra del sise per les ruin, de la iniciació d'un regim nou, de Van- cero, i alludí els actes celebrats aquests
han trebal t per a recollir armes, i
lacte i defenee la conde-día i germa- comesos
tonomia, i es va a proveir aquelles
aquests darrers temps en alels quals • cenen obligats a circular
nor entre leo forces d'esquerra del nais guns establim ents de Badalona. i elegí exposades a la Comissió. S'aprova el partides també de carácter extraor- dies per solemnitzar ¡'homenatge a
per les cs J.eteres, en tornar de resvalencia, a fi d'eseer forts per ¿cíen- oue la pistola que utilitzava per es- sise i següents fins al dotad.
dinar!. Denles, la Generalitat neces- Pau Casals, relogi del qual repetí. Dilazar un se1vei d'aquesta mena sudoEl PRESIDENT suspen el debut sita d'una y erta flexibilitat per a aten- que lambe el senyór Pi i Sunyer que
rar la Illertat en peral de Catalunya pantar els botiguers l'havia amagada
tareas dels tres atracadors. L'actitud
co cloure aquests actes amb l'Exposipoder p resentar-se al r oble valencia en MI camp dels afores, sota d'una i continua Medre del dia.
dre cenes despeses momentànies,
sospites.
i
en
esinspirà
(aquests els
cona a fuga disciplinada i segura Per pila de sorra.
per aneó utilitza les obligacions de ció de records a l'Arxiu Històric, hom
ter-los cridat l'alto els tres individuo
DE
LA
GEproclama de fet l'entrada de la. figura
ELS
PRESSUPOSTOS
tot
a la consecució de la Inertat.
Tresoreria que són necessäries a
Cada dia visitava alguna botiga dels
iug,iren ràpidament, saltant un marge.
de Pau Casals a la. História.
Entre les nombrases adhesions que abres de Badalona. Hi entrava en el NERALITAT PER AL SEGON Govern.
Eis agents dispararen enlaire a l'abSEMESTRE DEL tg34
EI senyor Fontbernat, en norn del conEn la confecció d'aquests pressude tnt el país valencia i de Catalunya rnoment que no hi havia cap parrojecte d'intimidar-los, pera un deis
sisan rebut. les més sentides i entu- quia i anal> el pretext de comprar
Comenta la discussió sobre la tota- postos ala tingut en compte d'una seller de Cultura, t'U' també un parlaatracadors conteste dieparant la seva
siastes forma les d'Actuaría Valencia- quelcom. Pistola en mi, demanava a litat del dictamen de Pressupostos per manera obligada la llei d'Ordenació ment molt expressiu CO elogi del mupistola contra els agents. Aleshores
Financera i la de Comptabilitat vigent cre Pau Casals. Tots els oradors torea
nista d'Esquerra, de Barcelona, Cen- la persona —el propietari, la mes- al sepan semestre del roa.
en d'aquests va disparar tumbé contre Valencianista de Nativa, Federa- tressa o el dependent— que hi havia
El CONSELLER DE FINAN- a la República espanyola. Una de les aplaudidissims. Seguidament els invítala
tra els atracadors. Un dels trets Va
ció de Joventuts Comunistes de Va- a l'establiment que li lliurés una quan- CES (Sr. Esteve) pronuncia el dis- obligacions del Govern de la Gene- visitaren l'Exposició, i el prcpi mestre
recar-ne un que caique mort instanlencia. Joventuts d'Esquerra Repu- titat que oscillava entre 25 i so pes- curs de presentació del pressupost, ralitat sera la presentació per a una Casals els explica el significas de atoas
tàniament- La bala ii havia travessat
blicana. Radical-Socialista, de l'Agru- setes, segons la categoría que atri- i exposa les directives qu e el Govern data molt propera de la nei catalana deis abjectes que hi figuren.
el crani.
de Comptabilitat, indispensable per a
nacia ValenciaMsta Republicana ole buía a la botiga.
L'Exposició, d'un interès excepcional,
ha seguit en la seva confecció.
Un altre s'amagà darrera d'un arValencia. Centre Valeneianista
ocupa cinc sales de l'Arxiu, i ha estas
Deia als atracats que hacia de medient que el Govern ha l'aplicació dels Pressupostos.
Comença
bre, llanefl la pistola i aixeca els
Acaba manifestant que aquest obre dividida en tres grans gimas/ el Primer
mesi i encarte altres de partieulars que nester cls diners per tal de poder pa- cregut que els pressupostos han desbracos. Fo4 detingut. El tercer tingué ACTES ORGANITZATS A aalesaren Mar adhesió a l'actitud de
el debat, i acceptari sempre els sug- compren tot alta que es refereix ala
ga r les despeses de l'enterrament de ser anuals, d'acord amb l'Estatut, i geriments
observacions que se li iacin primers anys de la vida de Pau Casals
temps de
la
seca
mart.
Arnh
aquest
truc—i
el
uerres
valencianes.
q
les
es
per aixb ha fet lis, en la manera mis
VALENCIA A FAVOR DE
Conduit ,a la Comissaria General
de la pistola— havia atracas diversos restringida. de la prbrroga que permet des de la majoria i de les minories i a la seva í °renació; és particularment
d'Ordre Públic digne que s'anomena i
fino
lambe
dels òrgans d'opinió pú- emocionant en aquest gruta una vitrina
propietario d'establiments, els quals l'Estatut. Fer altrarnent, el Govern
CATALUNYA
ea Isidor Forrielles i Herrera, que
perä, no denunciaren el robatori. ES hauria confeccionas un pressupost que blica, llevas d'aquelles persones que dedicada a la mate del mestre Casals,
tenia divuit ancs i que era fill d'Oran.
confessà autor, entre altres, dels atta- seria una cosa prematura i segura- Iran desertat del seu lloc, per a les eloqüent expressid de l'esperit selectfsEs confessa autor dels atracaments IMPORTANT ACTE D'ADHESIO
comento comesos a la flequeria de ment inexacta. (Entra el coneeller quals el Gavera fa una excepció i no sim i la aran furga de caracter d'aquesacceptarä cap diäleg. (Molt bd.)
realitzats ahir a la carretera d'Esplu- A CATALUNYA REPUBLICANA
Can Sierra i de l'estanc del carrer de d'F.eonomia.1
ta ¿ama. En el secan grua hi ha ela
Valencia. — Organilzal per -IzquierAfegeix que Catalunya va seguint trofeus, els record& de la glòria asso.aneS. Segons sembla, va donar detalls
la IndUstria.
Record el precedent del Govern
la
seva
manca
ascendent
i
l'aprova,
al
local
d'aquest
pardel
Palau
referents al Hoc on viu el tercer atra- da Republicana Ingressä als calabossos
espanyol en volee confeccionar 1111
luda pel mestre durant /a seva carrera
cador, que és el que pagué fugir. Di- ta, se celebra el dissabte passat un imde Justicia.
pressupost semestral en molt pocs ció d'aquest pressupost nou signifi- prnclizinsa, i en el tercer tot el que es
El senyor Francesc de P. Guilere
cara la realitat de la convicciO que
gua també que el mort s'anomenava portant acte d'adhesió i simpatía a Cadies,
refereix a ractivitat de Pau Casals de
Artur Fernández Detene, i que tenia talunya, representada pes les Esquerres ens tramet una carta rectificant pas:
Manifesta nUt Cris trohem davant tenim tots que estem afermant la retorn a la Pätria: fundació de l'Ord'una intormacia que publ.tävem aliar
Ilustra
autonomia.
(Aplaudiments
de
vint-i-tres anys. A conseqüencia de Catalanes.
un pressupost nora el qual el presennuestra que porta el seu nenas: fundació
les dades facilitades pel detingut, es
Feseta tis de la paraula els senyors La transcrivim íntegra:
ta el Govern per primera cegada amb la majeria.)
Obrera de Concerts;
"alolt senyor meu: Li agrairé molEl PRESIDENT suspèn el debas de l'Assaciacid
mafia que l'atracador fugitiu sera de- Forner, de Sagunt; Pérez, de Lima, i
que són conseqüencia
uns
ingressos
hamenatges, programes de fotleetts, eltngut aviat, si a hores d'ara encara Frederic Minyana, de Valencia, tots tissitn que tingui la bondat de ub•:
l'adaptació dels serveis i impostos per continuar-lo avui, a les cine de einem.
de
o ho ha estas.
me:abres del Consell Provincial d'E. R. car al pervadic de la :sera digna direcque. d'acord amb l'Estatut, han estat la tarda. Seguidament .s'aixeca la sesTots els assistents sortiren encisats
ció, la present Iletra per tal de pelear
El darrer carretee atracas, el qual,
cedits a la Generalitat per l'Estat cen- sió a tres quarts de vuit.
Tingueren frases encornifistiques per en clar el que referent a l'aesumpre
d'aquest
acte. que els proporciona el
Contribució
tom ja diem mes amunt, s'anomena
Catalunya, bressol i seeté de la Repútral. Tal és el cas de la
gasa de viure al costas del mestre Caaasi Gonzelez, acudí a la Comissaria blica i garantia de l'alliberació del Pos dels suposats fantasmee, a Grecia, ha
territorial, i en les despeses erobern
sal: recorde intimo i emocionants.
inserit al diari d'avui.
general d'Ordre Piblin, on va reconeiels serveis d'Ordre Públic, Sanitat,
espanyol.
L'Expositie, sera olleras fins a priA dos cuarts dc quatre de la rnati
passat
crim
que deinen d'ésser coniecetcètera,
xer immediatament el detingut com
Fou atacat el pavero Samper i censaI,
iners
del mes e/arana i pot ¿ser visitavan
trucar
a
,
cionats
amb
un
criteri
provincial
i
ho
19
ía
,els atracadora.
d
.
rats Lerroux i el seu partit, conlabulats nada d' ah.r
da cada dia d'II a 13 i de t7 a 2ü.
d'una
manera
global
i
amb
una
Fou trames un avis al Jutjat de guàr- amb Cambn i la reacció espanyola per p orta del pis principal de la casa de
sim
la Companyia Arrendala nieva propietat, on sine la meya
unitat ben marcada.
dia perque acudís al lloc on ion mort combatre Catalunya republicana.
22 taria ha sorpri2s dues partides imponRemarca la unitat de tot el Pressusu dels atracadors. El Jutjat ordena
Frederic Minyana, en un discurs d'u- habitació, situada als Minas. 16 al
tants
de
tabacs
post, dintre del qual cada departaläixecament del cadáver i la seva «in- na hora i maja, féu vibrar d'emoció re- del carrer de Santa Rosa, de Gracia.
de
mis
de
d'un
valor
d'elles,
Una
da:ció al Dipósit
norme massa que dintre el local, i da- per tal de sol-licitar que Pernoc te s l'e n - seixanta mil pessetes, a bord d'un va u- ment té una fesomia premia amb les
seves ¿espeses i ingressos.
L'atracador que fou detingut despees vant els altaveus exteriors, ovacionava arada a la policia per passar a ;a :ce!! estranger.
TtSaha
lel tiroteig va dir que el que
constantment la Repüblica d'esquerres, terrassa. Vaig acudir inunediatament
Record a els prirners press'uposto'
L'altea,
carnposta
quaranta-tres
descalç i a :Mg vestir, acompanyan
inort Ii havia proposat ratracament en Campan a s, alaciä, .Azafia, etc.
fardells de tabac, a bord d'un vaixeli de de la Generalitat, que no eren altea
personalment
els
esmentats
policies.
cosa que la juxtaposició deis quatre
vista de la critica situació que passaven,
Es fé-ti notar la traició a Catalunya
vela.
I que l'arma la hi hacia facilitada un i a la República del partit radical, acab- puix que per ésser Ilindant redific.
Fas dos carregaments ¡oren conduits preeeupostos provincials aprovats per
A la Seeció Tercera i davant
aerne conegut del!, a la taverna que dilla per l'apóstata Lerroux, i que Sanan' amb l'anomenada casa dels fantasmes. a la Companyia. Es dona compte de la l'Assemhlea provincial. Ara—conti- el tribunal del jurat, se celebra la
els convenía poder practicar tota menua—
portería
un
pressupost
ordenas
que
es
titula
"autonomista",
hagi
iseqüentava, que li diuen el Pintor.
però
jo. per la niev& sorpresa del tabac a la Delegació d'Hi- no per provincies, sind per cada de- vista de la causa centra Enric Marín,
Ahir a la tarda, parlant amb
Anab aquests antecedents la polia atemptat direetament l'autanomi a cata- na d'observacions:
Part, vaig fer tot el que ein fou pos- senda, als efectes oportuno.
partament governamental. I això, no aculat d'haver assassinat Florencia els periodistes, el Conseller de
arta al barri de la Torrassa, on vic,en lana i l'Estatut, servint els interessos de sible per a facilitar la seva tasca.
tarda
del
dia
Santos
la
1
4
d
e
maza;
cenha de representar una mostra de
Treball, senyor Barrera, digu6
els detinguts i el mort, i pogué trobar el la marcia monàrquica.
tralisme, ans la plaernació de la imitas de l'any tg,33. Florancia era una veneAcaba l'acte amb una arerga del se- Després de mitja hora, la noticia es
P.ntor. Es diu Josep Garres Oliva i té
41 1 e el conflicte seguia igual.
va retirar. excusant-se de la molestiP
diaris
que
vivia
al
carrer
del
de
dora
que
té
la
Generalitat
i
el
sets
Poder
nyor alinyana emplaeant tots els repu42 anys.
Es referi a la "retenció" dels
ue la seva gestió havia pogut ocaCarme. A casa seca tenia com a
q
Executiu.
(alca
bé.)
esperquè
El detingut, al principi negi qua lla- blicano i bornes prozressius
membres de la Junta de la Fedesionar-me. Passada una altra mala
El pressupost que presentem. pera, rellogat Enric Marín.
gues lliurat l'arma al detingut. Despees tiguin advertits i disposats al primer hora van presentar-se de nou, car
significa una transicia„ cae, per cir.Aquest declara a/ surnari que es ració de Fabricante i ¡li gue que
don acarament manifestà que, efectiva- avis a la defensa de la República i la desajaven fer-me unes preguntes.
cumetancies estranyes a la Generan- troba a casa de la víctima aquell dia havien estat deixats anar le
rnent, tenia el revólver, que l'hl havia Ilibertat si el traidor Sartmer intenta Vaig llevar-arre per contestar-les. Eiretat,
hi
ha
departaments
molt
mes
ben
des de les quatre de la tarda fino a tarda del dia abans. degut a les.
denat un altre individu i que per a des- atropellar Catalun ya autanorna i repu- ruedes les dites preguntes, van predetallats que airees. , i es perque hi les sis. En arribar aquesta hora Vio- gestiono del President de la Gefer-se'n, sabent que el detingut en volia blicana.
gar-me que un vestís per tal d'acomha serveis que encara o bé no han réncia se nana a la vaqueria a cercar neralitat, senyor Companys.
La multitud. entusiasm ada i posada vanyar-los a la Prefectura, don no
en. Ili Iliura, sense creure que el volestas traspassats o bé la valorada Ilet. Després d'haver-ne tornat i en
Respecte a la vaga, inanifeat
eses per a realitzar atracaments.
eis peu, tributa una ovació clamorosa he sortit fins a les tres de la matinada
no ha estat cedida a la Generalitat. el moment que omplia un got de llet
L'escercoll gUt I pslicia efectua ahir a n 'arador durant força minuts.
d'a v u e
que no podia dir res fins que
Aixi, el departarnent de Governació per al processat aquest, arnb
mati al domicili satt vivan el mort
la
relamió
verídica
del<
una
perfeccid
Aquesta
és
ja
els
patrona no li notifiquin els
és el que presenta
AGRUPACIO VALENCIANISTA
planxa, Ii pega uns quants colas al
el detingut Fernández resulta infrucfets. Per tant resulta inexacta la noss
REPUBLICANA
Ahir, a les cinc de la tarda, va en el seu pressupost, i és degut a que cap i la mata. Després d'haver-la acords adoptats en Eassernblea
tens.
Valencia. — El propoassat dia 15, a p ublicada en la qual es diu que el mórir a l'Hospital Sant Pau els serveis d'Ordre Pcrblrc r policia, morta encara continua pegant-li cops. que havien de celebrar ahts a la
Tumbé la policia es present i a la Tort ingué lloc a res- detin g ut Francesc de P. &tijera. a,. Linfa Altimires i Franquet, de guardia civil i d'altres. com l'AdminisA lacte del judici el processat va nit.
asta per detenir l'inclividu que prime- les deu de la nit,
el Hl de l'amo de la quadra de la
ja han estas traspassats.
tatge
social,
placa
Rodrigo
Botet,. 8, ual es deia que apareixien els fan- 20 anys, a consectfitincia de les trada Local, n t de Justicia no hi negar tot el que hacia dit abans al
rament lliura l'arma, segons declarasió
q
Al
departame
l'acte de cordraternitat republicana
lesions sofertes amb motiu dels ha encara retas serveis que hi han «biliar. La prova testifical, per altra
te Garres, però no ho pogueren der. Paria envers Catalunya. en prova de su- losares.
El que subscriu es el propietari de !veis que li dispararen els sub-- de figurar; en canvi n'hi figura un de banda, no resultä interessant, degut a
Sassegura, pera, que ja han trabas la lidaritat amb el Govun de la General-das
la casa, la gual ocupa els números dies al carrer del Vidre, quan nou: el del Tribunal de Cassació de no haver-hi cap testimoni presenpersona ¡ no trigarà en ésser detingut.
16 al 22. Enric Pérez, as el mara de sorba d'una escala, deepree alba- Catalunya.
cial.
Quant a l'alee atracador, immedia- i el Pable Catali.
Comença lacte amb un discurs d'An- la portera de la casa de la meva pro- ver intentar atracar una venedoAl departament d'Economia figuDespees de les proveo el juras va
tament que la policia va saber qui era
geli
Castanyer,
el
qual
remarca
la
necon, !lo dels ser- dictar un veredicte de culpahilitat, per
del
taller
cine
tinc
ren
certs
ingressos,
p
ietat
i
onerari
rama al seu domicili, CM manifestasen
sponia a l'As installat ais baixos. Ni l'un ni l'altre ra de dacirns de la Rifa do Ma- veis d'Indfistria, els quals fins ara no
cessitat
i
deure
que
li
corre
apreciar que el processat era l'autor
que no lela pas ni un quart d'hora g....e grepació ValencianistaRepublicana
alió que drid.
hi figuraven.
'cavia marxat, desases de mudar-se de
de l'assassinat.
aritat envers tenen res a vence amb tot
r un acre de solicl
dorganitza
Afirma
que
aquest
pressupost
es
reix
a
iantasmes
i
sobre
lela
es
refe
que
guardava.
uns
paquets
Li fou imposada la pena de vintm'ea i agafar
el poble català en aquests mornents en
un dels que amb ntés recança presen- i-cinc anys, nou mesos i onze die,
Es té la impressió que no és molt lluny que el gavera centralista interpreta la tue es diu ocorren a les cases asseta
el
Govern,
car
hi
ha
serveiet
que
0.
nyalades
amb
els
números
24
al
3
de Barcelona, ja que no té diners per Constitució, que tots els Poble s ibé
de presa' i dotze mil peeeetes ‚le
A
estan dotats d'una manera molt mi- multa per a indemnitzar la familia
llindants amb la meva.
L'ajudant del capita Iglesias. senyor
iugir.
-rico‚'luand-,ebrital
grada, pera espera el Gavera que en
de la seva arnabilitat la
Esperant
Juan Reus, i el secretari de l'expedició
Les diligencies han passat al Jut;at
•
un sectarisrue indignes de qui diem- Publicació de la p resent ilesa, li dono
el de t935 podre dotar-los deguda- de la víctima. El jurat considera ex- a l'Amaconee. senyor Lluis Hernandez,
tat
i
Je Sant Felits que és el que ha d'ins- e republicà o governant con) a tal s'acessiva la pena.
ment.
s
les mis expressives gracies. Atentavan arribar ahir de Madrid en avia, per
t.-sir el surnari.
tribueix, per go lean en eixir en defensa ment a les seves ordres.
Detalladament esposa algunes
nn••n•••nn•••••411••••••nnnn
tal d'esperar a Barcelona el capita
•
1
les modificacions introduirles en els
dun poble ibèric ultratjat, el País VaFrancesc de P. Guilera."
Iglesias. el qual va arribar amb el valencia dernostra un amor envers la seua
preseupostos, en virtut de l'Ordenació
Queda complagut el nostre comapor "Amazzon i a", proceden t d'Amèrifinancera que ha seguit el Govern.
arOpia llibertat, que el fa, de tot punt,
Espluga
ca, can ariis amb la Comissió internacionicant.
El Comite de vaga dels minaires
que
hi
ha
seccions
que
Manifesta
digne
de
merèixer-la.
Ha
de Sallent, el director de les mines encara no han estas objecte de cap
nal del territori de Leticia, en rnissid
En nom del Partit Republicä Radicalespecial ene li va Ssser confiada P er la
i el delegas de la Conselleria de Tres valoració, i afegeix que aquesta
Sucialista parla Vicenç Manzanera, el
Societat de les Nacions.
ball, es van reunir abans-d'ahir a la l'obra que la Comissió Mixta de Trasqual iéti una Ileugera disstrtagió sobre et
ea per discutir les novese bases.
El capita Iglesias ha vingut per ulpassos ha de realitzar abano del coinovime n t catalanista, i remarca la deles
prototes
ecoproper
exercici
timar detallo d'organitzatia de la meEls obrers acceptaren
mençament del
sercii, d'aquells elements que. malgrat
reel
posicions
de
l'empresa,
o
sigui
jectada
expedició a l'Amacones.
contra
de:a
en
nbmic.
dir-se catalanistes. obren
glament de treball, primes, producció
intcressos del noble i de l'ideal redempCreu que amb aquest pressupost no
Els oent'ors Reas i Hernandez van
Subscrit pel Iletrat Joaquim tor que diuen Sentir, sense cap mei producció per equipo.
pot comparar cap d'anterior, car
Tarragona, 20. — A l'Espluga asser alar a la Generalitat Per ,n1El reglament de treball consta d'un aquello han estar modificats co nstant
ir. Mirambell, ha estat presentid na d'escrapol, només pesque la grandiode Fra nonti, Jattme Veluirell, plimelatae l President, i fosen rehuts
crédito
de
m
e
n
t
p
r
a
s
f
è
c
i
plec
de
vint-i-cinc
pagines.
En
aquest
sitat
del
poble
estalla
adonant-se
del
el primer remira davant el 'Trireglament s'irnposen sancions als procedents de les valoracions, que conrerge del Sindical Agrícola, pei conseller de Cul/ura. senyar Venainial do Casisaccid de Catalunya. moment históric i de la necessitat de
mentre eslava revisant els cupo tura Gassol.
obrero que no compleixin algun dels s'anaven realitzant o cedilla
Cual que el Tribunal no ealä viure una llibertat a la (vial s'ha jet
Despida d'una reunió, presiPassa a demostrar el Capital de del g allee, tingue la desgrlteia
L'`Amazsonia" va entrar al part capnica, a totalment conatiluit, per digne i gran mereixeclar ropres poble dida primeratrient pel senyor Ca- articles aprovats.
Actualment els minaires tenen as- Despeses, i manifesta que per raä de de cauce dinlre un eup. La seca al-tard. Tot seglar atraco al moll de BaCatalunja. en tot 1 per tot, i que el
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nagiatrata 1 Irem indo que Pan i la fide! interpretació del seu idead, de Treball, senyor Mari( Barrera,
una pesseta de prima. L'empresa vol tribució Territorial. la Generalitat ha pose, a chilar dentanant auxili. lears.
l'Asser-ho fiar oposició assenya- lluitar tostemps per ralliberamem dels a la qual assistiren representade subvenir les necessitats d'Ense- Acudiren alguna veins, per ò no
El capita Iglesias fou reiste per diuna producció de Leo() quilos, i fiara
lada per a primero d'octubre, es Ales iberies.
Ci011b del Gremi de Transportia- an jornal de eats pessetes 1 una prima nyament.
pogueren prestar-li noxili a ron- versos perodistes i pel 'esa aiudant el
S'ocupa de la Contra/mas') territo- saqüèticia dels gitana produits
!reu que fina que sigui conohi
Pel Partit Socialista féu tís de la tes i de lit Federació Textil pela de tres cantints per cada deu quilos
tinent d'aviada senyor Joan Retas, i el
rial, la qual—diu—si be está valorano es veurb-tau Paraula el Omitas constituent senyor la- patrona, 1 del Sindical de 'nana- a eomptar des de 0200
quilos.
.
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manifest l'error amb que procedeixen, Sindicals, pela obrero, les es- quilos de produccia, perla cohen co- cions als Municipis per als serveis gueetm extreuro el ces del vol,- sil ansb quaranta caixes amb rarisiima
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representaciona
Niguades de la dissolució de les Constituents
exemplars d'anintals. destinats al pare
hrat el jornal gut cobraven, o sigui
Enumera detalladament el Capital intoxienció i aefixia. — C.
La
els governs que l'han sueceit. eis anal, ten un aeOrtl en el quid s' U ta nou pessetes darle. 1 ama pesseta de
zocaagic de Madrid.
de Despeses, i explica les xifres que
-bleiXaPdevuithor, prima.
iban caracteritigt Pele nombrosos fra.
s'assignen als diversos capital, i seccop hagué disposat la tramesa
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anide eapanyol. Qualifica de monstruo.. als carretera de 75 por en - hacia
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el
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Despenes,
En estat alliberada, desprgi; sitat la decisió del Tribunal de GuauNo podem publicar les notes
capiti Iglesias emprengué el val
En gene, sl, les assignacions comd'haver dipositat la finnea de t,ies, riel qual formen part elemems este ftrs. TarnbA s'eslableix que en d'Administració.
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Ces mil pessetes que li havia es diuen republicans, i censura aquesta
non
loores,
pera
els
obrero
una altea reunió, de la qual hl havia teriors han pujas considerablement, crites en catalä i amb un la qual lomera part ele la projecta
e s tat asaenylaadn la senyora actitud per eo com as obra del flOVerr balla'.
llavors son de 70 i la impressia *que emetiria la enhiele, degut ala traspassos i valoracions rea- `.1mbre o signatura coneguda
Afasia Lafulla. proeessada per espan vol. u. trista paradoxa. d'un govern cobraran
expeclici6 a l'Atuauoass.
litzades ja d'acord amb l'Estatut.
definitiva del conflicte.
80
pesados,
resuevlicainenta
at racament simulat.
asida per un senyor que no té ver;

tests,

un

tirant tot el dia d'ahir seguiren
rebent-se a la Generalitat telegrautee
i teiefonemes d'adhcsi6 per la suya
posizia en el conflicte anal) l'Ese«
Central a conseqüència de la Scatinda del Tribunal de Garanties en el
recurs contra la Llei de Contractes
de Conreu votada pel Parlament de
Catalunya.
Entre el darrerament rebuts hi ha
els següents:
DZ MADRID
"Salvando diferencias ideológicas
nos separan ese organismo enviamos
entusiasta adhesión actitud rebeldía
adoptada esa Generalidad pro campesinos Cata'asaa, unimos nuestros votas movimiento protesta iniciada esa
región. — Partido Sindicalista Madrid."
DE VITORIA
"Asamblea general celebrada Agrupación Socialista acordó unanimidad
ad'nerirse su actitud protestando incalificable determinación Gobierno Santper, antparado Tribunal Garantias."
DE VALENCIA
"Salvadas dlferenzias doctrinales, la
Connseión oreasiaadora Partido Sindicalista Valencia envía adhesion movimiento protesta en esa región defendiendo derechos campesinos."
DE MONTEVIDEO (Uruguai)
"President Generalitat Catalunya.—
Estem arnb vosaltres. — Casal Cauta."
ALTRES ADHESIONS
Tanibe s'han rebut adliesions de les
següents entitats i corporacions i particulars: Ajuntament d'Inca (Balean); Ajuntament de Tolosa sGuipúscoa); Agrupaeió Socialista de al aó
tBaleare); Ajuntament de VillarrealUrrechua; Partido Republicano Democrático Radical de Burriana (València); etc.
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La XVI Volta Max -Baer, campió de dancing i de COPA DAVIS
boxa del 'm'in
semifinals
a Catalunya
La sorpresa de les

La cinquena etapa Lleida - Andorra (163 km.)
fou guanyada per l'italià Rogora.
Caiiardo
perdé el primer lloc de la classificació general
i passä a quart
Sea d'Urgen. 20. — A l'hora de la
sortida deis corredora, a Lleida. a les
0'50 del mati, hom ha confirmat la
retirada deis corredora Trueba i EzqUerra.
La carretera que condue:x a Urbins,
on passen a un quart de vuit, es dolenta i plena de pols. Hi ha alguna
incidents sense gravetat, corn, per
exernple, corredora que es Paren Per
a reparar la bicicleta i tohorn es crintornera a reszarnot que arriba a Baiaguer a les 750. Sense que els corredora s'ho pensessin, un Comise loaal ha establert control cravitual!amena i malgrat la curta distancia ja
efectuada. els corredors han fet honor
a tot cuan sels havia preparat.
L'arribada a .Artesa i Rana s'efectua sense novetat.
Després de la sortida de Bona comenta la carretera de muntanva, andi
molts desnivells, que conduela a
Seu ¿'Urgeil. A dos q uilòmetres de
Pont, trobem ja diversos corredora
despresos, co que significa que ha comentas la batalla. La carretera continua en mal estat i abunden les padres del quals obstacle els corredors en
soferixen les conse q üències. Bachero
Vicent Cabria, sofreixen punxades
també molts secunden. Més tard és
un grua de quatre bornes, en el qual
figura Gonzalez. de Tolosa. zoo metres mis amunt Blanch i Alvarez, estan rep arant una punxada. Nicolau
és tarabi víctima d'una punzada.
El cap el porta ara un escamot en
el qual van Pujol, Catteeuw, Romanatti, Suarez i Destrieux; segueix a
poca distancia un altre de cinc corredora, entre ells Sella, Gimeno, Chane,
Canyardó i Digneff. Ambdós escamota s'ajunten, pera no tots taran
junta, puix que al cap, amb uns vuitcents marres d'avantatge, es troben
els italiana Rogora i Canavessi i el
belga Alfons Deloor.
'airaba Canadessi ha estar el que
ha iniciat la batalla, arrossegant al
seu darrera el seu company i el belga. Els dos italiana es relleven en el
comandament, mentre Dekor esta vigilant. Poc després el belga ha de parar-se per haver-li saltat la cadena.
Els italiana mamen sois.
A Oliana els dos fugitius tenen un
minut 25 segons d'avantatge sobre
els immediats seguidors, i alai es
mantenen fina a les immediacions de
la Seu d'Urgell, on a Canavessi Ii salta la cadena, i Rogara disminueix la
marxa per esperar el seu company.
Darrera seu, Canyardó, Gimeno i els
belgues fan grana esforços per aconseguir els dos italiana, perra segons
sembla, no hi ha molta concòrdia entre els seguidora, o millor dit, hi ha
una diles-anda de nasse.
En afecte, quan el belga Deloor va
davant, igual que Canyardó i Digneff,
el tren és molt més rapid que (mal/
iii van els altres. Els dos italiana Sella i Romanatti mantenen una actitud
passiva. L'esforç deis perseguidors és
veritablement admirable, i el tren que
porten fa molt aviat algunas V ÍCtimes, com el francas Chane, vencedor
de retapa d'ahir, el qual queda andarrara, i igualment Gimeno, que s'havia mantingut molt valent amb els
primera.
Després de la Sea d'Urgen i abans
d'entrar a la frontera andorrana, Canadad punxa, i Rogora, faltant nomas
quilòmetres per a l'arribada, s'escapa
sol. L'altra ¡talla repara lavaría i segueix amb uns loo marres d'avantatge
sobre el grup perseguidor. En aqueas
momear punza també Canyardo, i ala
belgues continuen la persecució deis fugitius. En un moment donar, Delaor
aperada Canavesi, i pensant que es tractava dels dos que s'havien escapat, augmenta el tren, pena atrapa solament Canavesi. Canyardo, mentrestant, es llanta
a una valenta persecució.
Mentre Rogora entrava primer a la
meta, a un quilòmetre del grup deis perseguidora surtí demarrat Sella, el qual
aconsegui un lleuger avantatge sobre els
altres contrincants, que arribaren quelcom esnalata.

Classificació de la cinquena
etapa
i. Rozara, 5 h. 20 ro. 6 s.
2. Sella, 5 h. 22 Tti. 47 s.
3. A. Deloor, 5 h. 23 na 46 a.
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4. Romanatti, 5 h. 24 m. 54 s.
5. Digneff, 5 h. 25 rn. 5 s.
6. Chane, 5 h. 25 ni. 24 s.
7. Canadessi, 5 h. 25 m. 59 s.
8. Catarlo, 5 h. 26 m. 19 S.
9. Alvarez, 5 h. 29 ni. 39 s.
ro. Larrinoa, en el mateix temps.
rl. Jimeno, en el mateix temía.
12. Pagés, 5 h. 31 m. 20 s.
13. Escuriet, 5 h. 32 m. 1 s.
14. Catteuw, 5 h. 33 in. 17 S.
ta. Capella, en el mateas temps.
16 Salo;, 5 h. 33 m. 29 S.
17. Tudela, 5 h. 34 ni. 2 S.
18. Chira. 5 h.. m. 5 a.
19. J. Gascó, 5 h. 35 m. 46 s.
20. Cardona, en el mateix temps.
2I. Pujol, en el mateix temps.
22. G. Deloor, 5 h. 36 m. 49 S.
23. L. Trillo, 5 h. 36 m. 55 s.
24. afeana, 5 h. 38 m. 28 s.
25. Ros. 5 h. 3 8 na 12 s.
26. Forns, en el mateix temps.
27. Pou, en el mateix temps.
28. Bachero, 5 h. 38 111. 19 s.
29 F. Figueres, 5 h. 38 nr. 22 s.

Classificació general després de la cinquena etapa
1. Rogora, 23 h. 8 m. 45 S.
Sella, 23 h. u M. 3 S.
3. Alfons Deloor, 23 11. 12 M. 49 s.
4. Cafiardo, 23 h. 13 ni. 18 S.
Dignef, 23 h. 17 rn. 34 5.
6. Canavessi, 23 h. 17 m. '8 s.
7. Jirneno, 23 h. 21 m. 39 s.
8. Romanatti, 23 h. 25 /U 8 s.
9. Catteuw, 23 la 25 m. 46 5.
to. Escuriet, 23 hu 26 rn. 42 s.
Tudela, 23 h. 29 M. I S.
12. Gustau Deloor, 23 h. 34 m. 18 s.
13. Chane, 23 h. 36 m. 5 s.
14. Alvares, 23 h. 37 ro.
15. Barbero, 23 h. 38 M. 45 5.
2.

L'etapa d'avui

Fa cosa d'un any, en éaser preguntat Dempsey sobre quin dala boxadors que estaven Inés en boga alesllores als Estats Units, era el que
reunia més condiciona per a assolir
el Campionat mundial de bosta, va
contestar categòricament:
—Max B a er.
La seca resposta no va convèncer
ningú. En canvi, tampoc no va sat;sier els enrasas. Per qua? Parque Max
Baer, tot i esser un bon boxador era,
als ulls dels entesos en l'esport de la
boxa , un bala de vida; un borne donat al plaer fati) , a la xerinola... i
rnolt pot ansia de sotmetre's a la dura
disciplina i menys encara a la vida
metódica, d'esclau gairebé, que solea
manar els boxadors.
—Li agraden massa les donas i les
,--ardes d'un ring Ii produeixen angoixa.
Fa cosa d'unes tres settnanes, quan
va comenaar a circular pela diaris la
nav a q ue Baer, el qual havia d'enfrontar-se dintre de poc amb Carnera,
anava curt d'entrenament i que taifa,
p er tant, ajornar el combar. Guss
a-ilson, l'ex-estrenador i honre molt
expert en boxa, també va ésser interrogat sobre Max Baer.
—No sé si esta ben entrenat o
no—va dir fent l'ullet — el que us
p uc assegurar és que és el borrador
tue Pega més fort de tots.
Heu-vos ad que Max Baer, el boxador-boy, rúnic borrador al qual
reca calcar-se els quanta de combat
i es daleix. en canvi, per saltironar,
agafat de la cintura d'una 'gin"
rossa. damunt l'encerat d'un dancing

Després del matx
Carnera-Baer
Primo Carnera es va veure
mal secundat pel seu manager. -- Hecatombe de pronòstics. -- El gegant seriosamen avariat. -- Comentaris de la premsa estrangera

nocturn, es va acarar al ge gant ¡talla
i it va nezar una pallissa considerable.
Ens hem q uedar veient visions. El
etaant de cent vint quilos s'ha esfondrat com un sac darnunt la lona,
cada negada q ue el boxador de noranta-cinc li ha posas els guants al
ces o a la cara.
Qui és aquest terrible Max Baer? —
ens hern Preguntar sorpresos—. Aleshores ens hem assabentat de les
Darticularitats de la seva vida. 1 ens
han/ trobat darant d'un boxador per
al qual rexercici de la boxa sembla
Que no compti i que no li interessi
adhuc que la defugi. Un boxador que,
més Que els svings i els directas, el
q ue ii interessa són els flirts: que
cona a conse a iiancia d'aquest interès.
VII455M1, li agrada actuar en películas,
anar de nits i ballar pela dancings;
q ue més que els guants de guatas
unces, p refereix els altres. I del qual
no cal dir que entre rstuoking i les
calces curtes, tria el primer vestit.
Un borrador que no s'entrena gens
o, almenas, tan poc com li és possible. Que no és gens ansia de dur
una vida regular, p er q uè está plena
de limitacions enutjoses. I que, finalmena nomas es decideix a pujar dalt
d'un ring quan en ficar-se ma a la
butxaca s'adona que és buida.
Aleshores té un ensurt i es decisleix
p er fer una vida metódica durant
una tem p orada. Pensa que li cal refer
les seres Enancas i ClUe no té altre
remei que tornar a calcar ala guants.
I Densa més. Que rendar:1a del combar —per no dir el mateix vespre —
datara a tornar al dancing, pel qual

sent una enyorança enorme , a fer de
les sayas...
¡Puja al ring i ja ho crec si cona
pleix! Estén damunt la boa Frankie
Campbell, i per la resta de la seva
vida. i posa lt. o. Ernie Schaaf, amb
un la. o. empeltat de toma, que Ii dura
guarra dies; o lié ajeu Schmeling
p er (marre o cinc horas..,
en afecte. quart el combar és
acabas. cuita a treure's els guants i
(Mg ca p al cabaret, on s'agaia del
p rat de la primera "giri" tire se
Posa al davant, amb la qual balla com
un desesperat fina a la n'atinada mentre li jura estimada eterna.
• *•
Aquest és Max Baer. En el transcurs de la seva vida s'ha divorciat
una infinitat de vegades , amb la particularitat que rendentà, o el vespre
mareix, ja baria tornar a omplir el
buit del seu amor anterior.
Un critic, referint-se als seus divorcia, diu q ue és impossible esnecificar-ne el nombre.
Davant d'abre, hom es pregunta:
sCom és p ossible que hagi pogut arribar a ésser campió del món, i d'un
-asara iustament, que és el mis dur
de tots?
Sembla que, almenys pel que es
refereix a Max Baer, les reales fallen.
Als boxadors els cal menas una
vida regular; els cal apartar-se de les
dones, es p ecialment en l'apoca de
l'entrenament: els cal bandejar les beandes i el tabae., i no cal que pensin
tan sola, anar de nits. Molt bé.
.Ccsm queden, peró les susdites reg les davant del cas Max Baer?
Jaume PASSERELL

teressant que va excitar i terroritzar
alternativament els espectadors."
"Sporting Lige". — "Max Baer ha
provat que les seres prediccions atrevidas respecte al resultar del seu combat amb Primo Cansera no eran un
"bluif", LI boxador sac jo, hacia declarar. i Carnera /10 es mas que un
qualsevol que hont ha empès vera el
campionat del rp ón. Jo el trauré a
fora etunig de la satisfacció general."
"Ningú, en la història de la boza,
no ha igualar Baer. Ni Sullivan amb
els seus crits i gestos, ni Jada Johnson, el negra arrogant, Il arriben a la
sola de la babara."
"Pera darrera la seva máscara suairosa Id ha Baer, el combatent ¡ terrible colpidor."

tol que no pas per guanyar el combar,
i això li capta antipaties entre els espectadors. Angelmaut ataca des del priraer round i sa dominar gairebé coastantment. En els tres darrers rounds
Brown, eixint de la seca passivitat, va
prendre l'ofensiva, i, malgrat no harem
domina; gaire, els jutges el beneficiareis
amb un fall de mata nul que li perir.eté de conservar el campionat.
A la mateixa reunió Seaman Watson
vence el l'ostra conegut Matchens per
punta en 12 represes.
ISIDORO CONTINUA..— El base
asidor° continua afegint virt aries al sea
récord. En la vetllada en la qual Sangili féu mata nul a/2lb Young Pérez,
celebrada darreramer.t a Oran, Isidoro
aconsegul barre el francas Al. Sauvage
SANGILI HA TORNAT A BATRE
per k. o. al tercer rourd. No deixa d'asYOUNG PEREZ
ser in resultar brinant. malgrat SauFa mes de dos anys que, a Valen- vage no siga! 1111 pe; rara 5iM3 irr rnig
cia, Sangili va batre Young Pérez. íort que ha guama pes.
Sangili es l'actual campió peninsular
deis galls. Aquesta primera aja/aria
VARIA
sobre un borrador que havia estat
Huat, el gall francas que darrdament
campió del man del, pesos galls va
produir sensació ca els media pugi- fou batut per Disciao en match de camliarías, j va portar el valencia al calo- pionat de Franaa de la categoria espionat d'Europa de la categoria es- mentada, ha vençut darrerainenta a
mentada enfront de Petit Biquet. El Nancy, 'Italia Maglinzi sense que la
cantpionat es va celebrar a Valencia decisió donada al combas fos del post
i Sangili va guanyar... pera la I. B. U. dels espectadors, els malla haden vist
va armilar el fall pretextant que el yantar ritalia.
públic valencia s'haria manifestat durant la Iluita en termes que influiren en
el descabdellament del combar. Va- Eareursionisme
lencia fou així suarda desqualificada...
Sangili, després d'aquest
Secció de Muntanya del C. M. B.
resta bastant eclipsar. A Madrid, enfront de Carlea Flix, no arriba pas a La Secan, d'Esports de al untanya del
convéncer. Ara bé: Sangili acaba de Club Muntanyenc Barcelonas prega
reaparaixer a Oran enfront de Young a tots els seas socis que se serveixin
Pérez, el seu mateix adversari d'ara assistir novament a la junta general
fari tres anys, ¡ el resultar no pot ordinària de la dita Secció, que tindra lloc asma dijous, dia 21, a les
haver estat mas convincent,
ha vençut per punta un borne que s'ha deu de la vetlla, al local social del
assenyalat darrerament per una adrig Club, plaça alada., 3, primer.
ininterrompuda de alca:irles, a les
quals, és el cas de dir-ho, el negra
Al. Brown va posar un punta, i se- CURSES DE LLEBRERS
guir. Pérez fou batut sola per punts
per Brown, el que vol dir que Sangili ha trobat un home semen
CANODROaf PARK
Nosaltres ens pregunten' ara si
Sangili, en una noca embranzida, poCAMP DEL SOL DE BAIX
drá abastar el campionat d'Europa
Després d'intensos entrenaments per a
dala galls, que de dret Ii pertany. 1
ens Soneto una resposta afirmativa seleccionar els llebrers que prendran
solarnent condicionada a la necessi- part a la inaugurada de les curses noctat que hons el dirigeixi arias pru- turnas, el Comita organitzador ha selecdència.
cionar tot el bo i millar dels llebrers de
cinquena i (marta categoria, i els ha
distribuir
en la següent forma:
Camera haurà de fer tres
Primera cursa per a Ilebrers de talmesos de Hit
quena categoria (5oo iardes). Prendran
Un telegrama de Nora York assa- part els segizents: Morito, Mora, Cobenta que l'estat de Primo Carnera a/seta, Turca, Zarina, Barrera.
Segona cursa: L'armara de cinquena
és molt precari i que Ii seran necessaris tres mesos de Ilit per tal de categoría (soo jarcies): King, Maja,
Sana,
Pelota, Junker, Lista V, Flarestablir-se completament. De totes
manares aquesta aova necessita con- menca,.
firmada.
Tercera curaa: Llehrers de quarta eategoria (5oo ¡ardes): Zoraida. GolonJACKIE BROWN CONSERVA EL drina IV, Caudillo, Peralba, The Queen,
SEU TITOL : SEAMAN WATSON Hangara.
BAT MATCHENS
Quarta cursa (obstacles): per a Ilebrers quarta categoria: Sardinero,
COM anuncias-em ahir, Jackie Brown
Tuna, Bandera II, Rondarla. Guitarra.
va reeixir a conservar el seu titol de
Cinquena cursa, per a 'labrara de terCampal, del nión deis masques en fer cera catad-ida (300 ¡ardes): M'aterió°,
mata nul amb Angelmann. El mata de 13. B., Apa noi a Golondrina I, Gola.
campionat, a 15 represes, celebras dil'una a afanxester, aplegi vint mil esUltra resplandida ~binada de les
pectadora, i la decisió de mata nul és esmentades curses. et prepara una magpral-tarde que afavoreixi l'anglas, car els nífica revetlla i sopar a l'americana
sei:; mateixos compatriotas protestarem tot el qua'
farä sine el p ablic que vulel fall. Brown es va subjectar tal cega- va fruir (ruina agradable revestía tintara
da durant el mata a un mirada massa el seu pum de reimiA al Cal-Miami Park
rigorós. Boxa mas per conservar el ti- (del earnn del Sol de Baba.

La sisena etapa, que es correrá avui,
La premsa de tots els paisos seés la següent:
.Andorra, Seu ¿ 'Urgen, Isobol, Puig- gueix ocupant-se amb extensiú del
mata
Carnera-Baer i de les perspeccerda, Ribes, Ripoll, Sant Joan, Olot,
Sant Esteva, Sant Feliu de Pallerols, tivas que el seu resultar assenyala per
Amer, Anglas, Girona, Seinà i La Bis- a l'esdevenidor.
Hotst convé que Carnera va mosbal.
trar durant tot el combat un coratge
Total, 259 quiltimetres,
digne dels minora elogio. Ben pocs
!sacadora haurien resistit el que ell
va resistir. Ultra les fractures al turrnell ¡ al cartilag nassal que hom pagué constatar a primer cop d'ala la
radiografia ha descobert dues aoves
fractures en altres tantea costelles.
Horn culpa Luigi Soressi, manager
de Carnera, de l'aplanadora derrota
del gegant. Aquest senyor, ve a dir
unànimement la critica americana, deu
entendre de finances, pera quant a
4111
boxa no sap pas de qua va.
Heus ad qua diu Léon See, antic
essmiumfflui~mw manager
de Carnera, sobre el parLA PREFERIDA
ticular:
DELS CAMPIONS
"Carnera és un motor de gran poPREUS ESPECIALS DURANT LA VOLTA tencia quan té una bona magneto.
COMERÇ, 2 - ISARCELONA - Tele. 15337
Ara bé: clavara Baer la magneto no
sa existir. Airtó s'explica perfectamena car dala dos actual; managers
1911
de Carnera, l'un is a la presa, mentre que raltre no és més que un cobrador
de banca."
CURSA MOTORISTA AMB MO"El gegant tenia al seu davant, no
TIU DE L'ARRIBADA DE LA
pas un campa; del nsam, sinó dos:
VOLTA CICLISTA DE CATAMax Baer i Jack Dempsey, que és
LUNYA
el seu rentable manager. Ami) un
L'Associació de Corredora atorad- bon manager al costat 'lauda estar
alistes de Catalunya, demostrant un cop el vencedor, car Carnera obeeix insmis el seu entusiasme per a les coses tanainiament les ordres que hom
de les dues rodea ha volgut adherir-se diana."
Hom constata igualment, després
a les mostres de cooperació arta) qua
compra la Volta Ciclista a Cataluaya d'aquest memorable combar, que mai
organitzant una cursa ele motos soles de memada ¿'borne els pronosticaper a abata: de l'arribada dels corredora dora no l'aviar' estat desmentits pels
¡eta en la proporció que ho han estat
a alontjuic.
La dita cursa es denomina "Gran Pre- suara, Un sol periòdic, una publicami Volta a Catalunya" i es disputara ció mensual que /un als Estats Units,
sobre quinze voltea al circuit del Para ha estat rúnic que va arribar a preper a les clames 250 c. c., 350 c. c. i reune la victòria, molt dificil, de Baer.
500 c. c. La sortida s'efectuara conjun- Tots els altres diaris americana anglesos i francesos van donar Primo
tament.
Carnera com a segur guanyador, el
La cursa començarà a les deu del que prova que la campanya que es
matí, després de la cursa infantil.
fati per alguna interessats a favor de
Per a la (lita cursa es compra amb la Carnera ha estat una de les manioinscripció ea ferm dels següents corre- bres més habla que coneixen els
dora:
fastos pugilistics.
A. Flores, A. Moixó, J. Iglesias, L
Heus aci ara qua diuen diversos
Sant, R. Butxaca, J. Pérez, J. Prats, diaria sobre el combas i els seus acE. Terradellaa, J. Grau, M. Sima, J. tora:
Gili, els quals en Ilurs classes respec"New York Herald". — "Els estivas cal esperar que batin els rècords pectadora americana que durant
de motos establerts al circuit de Most- aquests darrers anys no havien vist
ja; c, si es té en compte les reformes Inés que combata de pesos forts meefectuadas.
diocres, han assistit a una molt bella
Per a avui esta anunciada rúnica ses- exhibidó de boza. Raer durant el
sió d'entrenaments oficials de (marre a combar es va mostrar un colpidor
terrible, mentre que Camera, que
sis de la tarda.
hom tenia per més cientific, es va
esfondrar coxis una massa d'ençà que
va rebre el primer cop. El combat
fou, mas que una altra cosa, una exhibida en la qual la brutalitat va
INTENT DE RECORD
triornfar en detriment de la boxa."
AL C. N. BARCELONA
"Daily Mar. — "Baer és l'home
Tal earn s'ha vingut anunciant, adra mis estrany i més compita, més
chasma, a tres quarts de vuit del vesi al mateix temas més irritable
pre, a la piscina del C. N. Barcelona, dels que hom ha vist dalt d'un ring.
tindrà lloc l'intent de minora deis
no es increíble que un clown murecords de Catalunya u d'Espanya dala sical, un actor de cinema, un hallan
800 marres Iliare rellevaments (4 Per mundà, tina mena de rei dels caba200), les marques actuals dala quals rets nocturna sigui un campió del REVETLLA DE SANT JOAN
86n 10 M. 17 s. i 10 ni., /6 s. i 5-10, man de totes les categories?"
respectivament.
"La boxa ha tingut diverses figu8 CURSES NOCTURNES DE LLESRERS AL
Aqueas intent el provaran els de- res remareables. Fins Carnera, ami,
fenders del C. N, B. Carulla, Lepage, la seva estatura colossal, el seu pes
Bruil i Sabata.
formidable, els seus peus ¿esmeroPer part del Corlear; Oficial d'Ar- mats i ami) la veu de dable-baba ha
bitres ha estas Romeras el segiient estat eclipsas per aquest inversemJuras:
blant Max Baer."
A les deu del vespre, Inauguraol6 de les o aaaaa de nit
Jutge ärbitre: Joan Gamper.
"Chicago Tribuna". — "El califor.
Starters: Josep M. Soler.
nii ha hatut el seu gegantí adversari
Entrada general: UNA pesseta
Jutges: Salvador Espriu i Armand en una magnífica exhibici
ó. Ha estat
Domingo.
un dels combats mis atractivols que Autobusos
des de la Plaga de Catalunya, 80 céntima fin. al final
Cronometradors: Josep Muntaner, s'han vist temps ha en un ring moTomäs Bataller i Josep Lebrero.
de la Diagonal
dern. Fou una batalla salvatge i in

otorisme

Nata cid

Kennel Club de Barcelona
•

FRANÇA perd contra AUSTRALIA
TXECOSLOVÁQUIA üuanya ITALIA
Resultats i comentaris
FRANÇA - AUSTRALIA:
De momear, dos cops teatrals: Boussus batut, i Media vencedor!
Vet aci uns resultara que ningú no
podia prevcure. Que ningú no podia
preveure i que tenen indiscutiblement
una gran importancia.
Es clar que Mac Grath va barre un
Boussus sobreentrenat i ;martaja pera
tanmateix la victaria de l'australii és
null meritaraa.
Ara be el resultas sorpresa. el gran
resuitat inesperat ha estar el triomf de
aferlin sobre Crawford, la formidable
roqueta australiana.
Aqueas triomf explica i cid/a la raó
a Lacorte, que va situar-lo en primer
pla i ii obrí un cradit de confiança quan
ningú no esperara gran cosa de les sayas possibilitats.
Realment — els fets ho confirmen a
cada pas aferlin no és el gran eixelebrat, el gran toca-campanes, qut tothom creia, O. almenys, cada dia esta
mis lluny de les disbauxes i de la pedanteria dels primers terapia.
Hom diria que ha tingut lloc una Iluita sorda entre Merlin i el tenis. Herin valla desequilibrar el nostre esport,
i el tenis maldara per equilibrar-lo a
ell.
El tenis ha pogut més, i avui Merlin
ja no és el d'abans. Tot i conservar alguna dels trets mis típica, ha perdut una
bona part d'aquella posats que el feien
antipatic i quasi intractable.
"L'entrada de Merlin" — escriu Jacque; Goddet —, "el seu posas decida,
el sets furor fred, tota aquesta energia
amuntegada en la calma de la cambra
de vestir-se i estimulada pel perill que
apareix subitament el fan aparèixer com
un brau al qual la fam, la redada) i la
vista de la sang el posen en un estat
de follia en llançar-se a la lium i
veure's acatar de gent expectant.
Aquesta entrada de brau va ésser la
característica de tot el "mata". I quin
mata!
Crawford, gran executant, jugador
ben dotat, equipier ple d'expedir/da,
era desfet per un borne que li mossegava les camas implacablement. i no li
darlas-a un segon de rapas va a refer-se."
• ••

més falla la lógica... francesa. Els aus.
tralians s'empollen el partit pez 6-a
6-4, 5-7, 4-6, 6-3.
• ••
Amb l"eere" de 2 a 1 per a Australia comença el tercer i darret acta
de la semifinal de la Copa Davis. (Fran.
taa - Australia.)
Després de la darrera performance de
aferlin, hom podia encara obrir una finestra a l'esperança si Bousaus hagués
yogur superar-se o almenys mostrar-se
tan perillas com en algunas de les seves darreres exhibiciors.
Pera no fou aixf.
J. H. Crawford, en plena forma. ei
bat amb una contundencia aclaparadora,
en la darrera represa. El resultar e
xifres és prou eloqüent: 2-6, 6-2, 4-6,

Futbol

La selecció del Brasil jugarà
diumenge a Girona

6-4 6-0.

Per contra, aferlin confirma la seva
la indiscutible classe en obligar V.
Mac Grath a inclinar-se davant crea
d'una manera decisiva: 4-6, 6-1, 6-3,
6-o. pera quan es juga aquella partida
la desfeta de Franca és palesa, i Meran
obté solament un punt de consolada per
al seu equip.
Franca, dones, és eliminada enguany
de la Copa per Australia amb el reata
tat total de 3 victbries contra 2.

585

ITALIA - TNECOSLOVAQUI.A.
A les pistes centrals del T. C. de
la s'ha jugat la primera semifinal de 12
Copa (zona europea), en la qual e:t
tacas han aconseguit desfer-se deis ira.
nans d'una manera brillant.
En acabar el segon dia de joc, i der.
pras de perdre els italiana el "doble'
(alanzal i afarsalelc havien batut la ion
mació italiana Taroni - Quintavallea
tot depenia del resultat de la partid:
Hecht - Rads (de resultat imprevai.
blea despris d'haver-se presencial e)
triomf del jugador italià G. de Stefa.
ni sobre el campió txec, R. Manan
La gesta de l'esperança txeca Hecht
ha donar l'entrada a la final al seu pals.
G. de Stefani ha confirmas la seas
bella forma actual en les leves magna
laques intervencions.
Resultats del segon dia:
la. Menzel - Marsalek (txecs) bate:.
Jaron¡
Quintavalle (italiana) per 6-5
6-3, 6-0, 6-4.
Resultats del tercer i darrer ffia:
De Stefani (Italia) guanya Menea
Resultar dels matas esmen:ats:
V. B. Mac Grath (Australia) guanya (Txecoslovaauia) per o-6, 7-5, 6-2, 5-7.
Boussus (França) per 6-3, 0-6, 6-8, 6-3.
6-2, 6-2.
1 finalment la gran esperança tata
André aterlin (França) guanya J. H. Hecht bat Rudo amb l'"score" esplinCrawferd (Australia), 4-6, 6-4, 6-4, 6-2. did de: 6-2, 8-6. 6-2.
Resultara totals: Txrcosloraquia, 3
• ••
victòries. Italia, 2 victóries.
se.
Una partida ben indecisa fou la jugada entre Crawford - Quist i BorotraLa final Copa Davis (zona europea\
Bugnon" Al costat d'u nBorotra, el qua( atar-ara. Australia amb Txecoslosiquia.
Aquest acarament tindra lloc els die!
nomas juga bé en certs monteras, produint un rendiment acceptable a inter- 1 1 14 i 15 de julio!.
rnitincies, Brugnon ya fer el que va
Els d'es 20, 21 i 22 es jugará la final
rodar. La precisa francesa tenia posa- loten- eones,
das toles les seres esperances en el reI la gran final els dies 27, 28 i 29.
sultar d'aquest acarament. Una vegada
CABLES SINDREU

L'homenatge a Joan Gamper
BARCELONA - ATLETIC DE
BILBAO
El club espanyol que compra amb
mas simpaties dintre el nostre públic és
sens dubte l'Athletic Club de Bilbao.
Per aquest modo no és estrany que el
F. C. Barcelona rhagi escolla en ocasió deis actes a homenatge de la meebria del seu fundador i de la scva
maja diada económica.
Aquest partit promet ésser interessantissim, car permetri retire actuar els
nOus elements que integren requip dal
Barcelona i fer-nos arrea de la Seva
valua en ésser enfrontara a un club de
la potencialitat de l'Athletic, que, segons ens anuncia, es desplaçarà cona
plet.
Els jugadora veterana del Barcelona
han volgut associar-se a l'homenatge a
Gamper en un encontre contra els jagadors veterana del Sabadell. La rivalitat que existia entre ambdós equipa en
els temps en qua els que els integren
tren jugadora en actiu fa preveure una
lluita forta interessant.
En havent acabar els dos encontres
tindra lloc l'acta solemne del descobriment de la lapida que dóna el nom de
.Toan Grapar al carrer de Crisaterns, de
Les Corts. Han pramès la seva assisrancia les no‘tres autoritats. Després hi
haura una bailada de sardanas a arrea
Se la cerda Barcelaia, oficial de la Generalitat.

CANOLI ti 0M-PARK
Revetila de
Sant «loan

Dleaable, :Ha 23, a les 10 n'e:
INAUGURACIO Ce LES CURSES NOCTURNES DE LLLLL ERS U CC LA

Com sigui que no han donas resulut
les gestiona que els dirigents de la relecciò brasilera estaven dectuant per

celebrar un partir a Valéncia, la Perleració Catalana ho ha aprofitat per a oremir a l'esmentada selecció un nou parhl. el qual se celebrara a l'Estadi de
Vista Alegre, de Girona, i Ii sera opo.
tat una selecció a base de jugador; de
l'Espanyol, Sabadell, Júpiter i Gircaa

Una reunió de la Federaciá
Espanyola
Madrid, 20. — El Comiti azacana
de la Nacional ha celebras una rema,
afolts assumptes de tramit. Pocs aeordt
i canri d'impressions. Quasi tota la sea
sió ha estat consagrada a l'assumpte
dels ponencistes ¡ antiponencistes.
bligació de la Nacianal és cornplir
que es va acordar en rassemblea extra
ordinaria. Pera hi ha l'obligada maral
d'aconseguir que desapareguin les di
-vergèncis.Iom,egn
nostres noticies, els senyors Garcia Duran i Irazabai per tal de tractar de
conciliar sense perdre temps els aura'
de vista. i de no aconseguir-ho celebrar
el torneig de promoció, que comencara,
si no el diumenge vinent, el se-gent,
Tumbé sisa ¡racial de la campanya
internacional a realitzar en la temporada vinent, esbossant-se les gestiona n'-'e
és aporta realitzar properament.

301 do ESta. - Telrfon 33 5 14
Tramvies: 7 I 15. Autobús 110trä E
I
GRAN COPAR A L'AMERICANA a noloar
sis renareesistes d,..1 DES( AsioEnSAN, Ile METRO OCLDINVN MAYOR.
anal) assIstencla deis principals cine-

matografistes cl'Etpanya

PISTA LUMINOSA

restes I mole popular.
ORQUESTRA NAPOLLON ZATA. I GRANE ATRACCEONE
DESFILA,» De MODUS DE DANY DE LA CASA VILARDELL 1 IICRTE G
D'ALCURE EMITE ENTRE ELE CONCURRENTE
PRIMA GINIARZL DI 1/1117118 GINIMATOGRAFIQUell De LA PISTA, A LA
QUAL AISIITINAN LEE PRINCIPALS "MIES" DE LA CIUTAT
Tiquet per al sopar
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I
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10 atea. Entrada general .51 id 1
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INFORMACIO D'ESPANYA
portarà el dia Senda que la
d'avui?

Qui ens

Comis- La premsa i el consiú Mixta de Traspas- " te ami' la
Generalitat
Crisi o "sssión pa- sos ratifica l'acord
triót ca"?
sobre la radiodifusió ¿Quina és la misteMadrid, ert. — Acabada la sessió han
tinuat sets passadiseoe els cementarle sobre el plet entre la Generalitat i el
Govern central. En un deis oaesadiesoe
es trobaven el dipute autonomista valencia senyor Just, i el d'Izquierda Renublicana. senyor Rodríguez Pérez.
EA ceneueara en general ractuacie del
cenen Samper. primer proveeant el conflicte i ara re facilitant-ne la selecta.
Es considerad rete cae rrincipi de so•
padria ésser una eriei o canse raseral de política: erinciei de enlució so.
lament. ja que secres ha dit una persenalitat. es tractava de crisi d'instituCien,
EA

parlava de crisi governamental per
a demä; en cas centraei. a la tarda
e 3 la nit es discutiría preposesie <le
eoniianea al Govern ç e, rrnduiria ranunciada secs patritica, ne sense que
facin constar llar distonformitat els
eocialietes. Izquierda Reeuhlicana i
just altre grup dels netament republi,ans.

clerecia no cobra
els 'laven; i els
reclama
Madrid. 20. — Les minarles
'parlarnentariee de Renovarid Espanyola i tradicionalista s'han
reunit avui per tal de traetar
dels /le y ere de la clerecía.
Han acordat presentar una
proposició a la Cambra cb-loanant l'aprovació d'un cri2dit extraerdinari per tal d'abo n ar a la
,q erecia els havers reconeguts
per la hei volada a la Cambra.
Aquests hu y era no han este/ sotisfets per no figurar consig:iació en els pressupostos.
El diputat eenyer Molina Nieto
'ha entrevistat amb el ministre
de Finances per tal d'intereesurse per la rapida solucia referent
ale /m'ere de la clerecia.
El crbdit exil aordinari necessari per a satiefer els havers
sera presenta l a la Cambra immediatament. perquè ja va quedar aprovat en ei Consell de ministres crahir el deeret, corresponent. que es publicar ä alma a
la -Gaceta".
El ministre ha ofert que abans
de les vacances parlamentaries
quedarla resolt aquest assumpte.
•111•1111.n••n••nnn•.......n

111 HA QUI DEMANA LA
SUSPENSIÓ DE LES VACANCES PARLAMENTARIES
Madrid, 20. — Sigilada en primer terma per hez-conste de
Vallellano s'ha presenta/ a la
Cambra la següent proposició:
"La anunciada clausura del
Parlamento para fin de mes, una
vez aprobados los presupuestos.
pone en grave riesgo de aplazamiento la resolución de problemas urgentes para la vida nacional, algunos de los cuales o
ya figuran en el orden del día
o se hallan a estudio en las Comisiones. Tales son los de paro
obrero, revisión de de:diluciones
ele funcionarios, represión de
delitos con explosivos y a mano
armada, arrendamiento, crédito
para los haberes del cirro, reforma de la Ley de Reforma
Agraria , proyecto de Ley aplazando la substitución de lenesfianza religiosa y problema ras-

Madrid, 20. — Aquesta tarda, a les
cinc, <ha reunit la Comissió Mixta
de Traspassos de serveis a la Generalitat, sota la presidencia del senvor
Calor. S'han ocupat de traslladar.-se
a un edifici existent al carrer de Sant
Agusti, que reuneix millors condicions que els locals habilitats al Ministeri de la Gocernació.
En la reunió celebrada sha tractat
del projecte de radiedifusie. Segons
les nostres noticies s'ha rebut a la
Comissió Mixta un avis del Govern
pregant que la Comissió revisis l'acord que prengué darrerarnent la dita
Cornissiii Mixta en relació amb la eadiodifusió.
Com sigui que els vocals nomenats
ignoraren la tramitaci6 de l'assumpte,
el temor Sbert ha exposat CIS punts
de racord pres per la Ccnuisió, i Con',
fou aprovat per unanirnitat. Sembla
que la COMi5Sió Mixta, en la seca

totalitat, ha cregut ben fonamentat
l'acord i la reaolucié adoptada és la
de ratificar-le. contestant al Govern
en aqueet sentit.
Denle hi haura una mara reunió en
la qual se tramare de la valorad?" (Sets
ser v eis de carreteres.
El qui ens ha informat d'aqueats
acorde ens ha dit que hi havia hagut
unanimitat en el si de la Comisaies,
els vocals nomenats pel Govern han
mostrat :a seca bona disposició.

La U. G. T. pren
acords respecte a la
qiiestió de Catalunya
Madrid, 20. — Amb caräcter
extraordinari reunit aquesta nit el Comite Nacional de la
Unió General de Treballadors
d'Espanya. amb assistència del
senyor Largo Caballero i altres.
El secretari general ha informat
del conflicle existent entre la
Generalitiit i el Liovern centra: i
de les derivacions que aquest
pugui tenir. El Conute Nacional,
despres d'un M'el/ canvi d'impressione, ha acerdat concedir
un ampli vot de confiança a la
Comiseid Executiva perque actui
coro cregui convenient en defensa de la classe treballadota que
represent a.

Les cent calmes han
arribat a Fontainebleau
Madrid, 20.— L'Agencia Radio
publica un deepatx dient que els
objectes pertanyents als ex-reis
d'Espanya. i lue no són propietat de l'Estat espanyal han wat
tramesos en 100 caixes a Fontal_

nebleau.

ENS EL PODEM CREURE?
Madrid, 20. — En arribar al
Congrés el ministre de la Gobrrnació ha parlat niab eis perio-

distes, en conversa amistosa ha
dit que no sois s'aplicava la censura per part del Gocen , sima
que lambe per part d'alguns periòdica, cilant el cas d'un qüestionari de preguntes que li envia
el dibuixant Bagaria, ¡ algunes
de les quals respostes en esser
publicadee han estat tatxades.
Referint-se a la censura pròpiament dila, ha dit que sofreix
ul certs detectes, per esi,er una
(uncid esperadiea. Ha anunciat
Sionero.
que el ceu mes gran dasig es que
Diferir su estudio a pretexto deixi de funcionar la censura.
de lo largo de la etapa parlamentaria o de las imperiosas vaca, iones cte estío. sería prestar un
flaco servicio n1 interés nacional
par el Me/metimiento, por parle
PETROLI
dcl Parlamento del deber qun le
impone la nrreSidad de rectificar
errores pasados o prrvenii males
Madrid, 20. — En la nota Ohfuturos. En suma, e trata dp eissa del Conaell d'aliir es parla
legislar en bien de E s pa ñ a . gliP que ei Gocen' ai,irda
designar
'Jan eso le eligió, sin descanso una Corniesió per tal de realitzar
ni fati g as, sin indiferencia, con estudie relacionats aulb l'obten2ntuFin g mre. con fe, sin mira- ció del prtroll sintelie.
mientos de poca o mucha actursEl senyor Samper ha rebut, la

UN PROCEDIMENT PER A
OBTENIR
S1NTETIC

eión.

Por ella loe diputados que
suscriben solicitan <pie no eie
uerre •1 Parlamento sin la apto_
lesión de Ins proyeeleis suyo In-Ice mínimo ‘a reseñado, y para
mayor eficacia y seguridad de la
abor , se acuerda la euspensión
de las Ilantarlaa vacaciones parlamentaria, y la celebración de
sesiones dobles, hasta ver convertidoS estos proyeCtOs en le!ea."

visita de l'agregat de la noslra
arnbaixada n París. capita censor
diam;a1 Nao:teces:ida. L'ariainpanyava el se nror Batel ufien

nedet, quftnic aragonas, que ha
residit medie asiese a París. Armen
serlyor eF el que he ofert un pr o cediment per a obtenir el pe/roli
eln t hl ira ment.
El fa'overn espanyol teniasegurn
la primacia del procediment, ¡ la
Comlesita nomenada reatudiara
im Medio la ment.
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riosa soldó?
20.— "Infcnrmacicnes" diu
ave no creu que s'hagi acabat la
Madrid.

fórmula jurídica de qué es ve parlant
des d'aWr per harmonitzar el cdte n del Govern i de la Generalitat de
Catalunya, sobre la Llei de Contractes
de Conreu dictada neI Far l asrlsrlt ca taba. Et POS g 5ibie O U e firls de nla a la
tarda no podre saber-se en que consistirà.
De totes malteses, a persones que
es troben en situació de saber les
oriantacions sorgides de l'una i
banda. hein sentit dir que potser sigui
el mitje d'afrontar la eriestie el que
el Coreen recorri davant el Tribunal
contra la noca Llei, és a dir, contra
Enrocada recentment aqueats darrers dies, pesque d'acinesia manera
l'esmentat Tribunal pu g ui condensar
mea la seca doctrina que be podria
encaminar-ce a garantir la propietat.
cerque sigui sempre l'Estat qui la determini i p er tant. cerque desapareguin
leS Juntes arbitran i la part processal
de l'esmentada LIC. Aixi la "rabassa
monta". inetimció privativa del dret
català. no aorrira cap menyspreu, pub
desap areixerien les 'deis de laerganisme extra arbitran i els procedintents
de g arantia del dret. Algunes d'aquestes consideracions van esaer ja
onsi gnades als vots particular& IlegUs
ser deu dels vocals de! Tribunal de

La vaga de

camperols
Madrid. 20.^ El ministre d'Agricultura, atenent els requeriments que
ahir li va fer el di p utar socialista seeyor Lamoneda p es q ue als presos amb
motitt de la y aga de camperols
facilitessin mitians de traslladar-se als
as nobles una segada Pn e ate e n Bi
-entahmifsdreoa
que el Govern, a inetencia sera hacia acordar donar les ordree oportunes nerq ue es facilitessin els mitjans
demanats. Es dóna el cas que se'ls
rosa en llibertat i po Poden sortir cap
als seus p eblee a treballar a les lasq ue' del camp.
Han comentar a eeser alliberats
nombrosos camperols que van esser
ietinguts durant la darrera vana i
trasIladate als penals srOc.atea i Burgos. A pericee del diputas socialista
sensor Larnonesla han estas auxiliats
ner q ue puguin tornar als seus Roca
d'orige.

FETS SAGNANTS A MOTRIL

Madrid. 20. — Els diputats socialistee p er Granada han rebut a darrera
hora noticies del poble de Motril
d'haver ocorregut sagnants sur rasos
anda ele obrers camperols. Malgrat
estar resolta la va g a, la guardia civil
va carrerar contra els treballador
van resultar diversos ferits, un d'ells
erete anomenat Josep Esteba Ganz,er. S'han entrevistat els diputats amb
el senyor Salaran Alonso el qual ha
(lit que faria una informació de recorGarantice en referir-se a la sentencia. reg ut. També han dirigit un prec per
‚aires al ministre d ejustIcia demanant
EL QUE DIU "LUZ"
;a depuració de reePoneabil ita ts m'ab
urgencia, a la qual cosa ha accedit
"Luz" d'aquesta nit dia a aquest el sensor Cantos.
mateix p rueben que estero en el seEL TRIBUNAL D'URGENCIA
gun dia de la settnana pareamenterie.
craqueeta setmana que era eseerada
Salamanca. 20,— Davant el Tribuanda tanta expectacie, perque en ella
es resolgués el Problema d e Cata- nal d'Urgència s'ha vist la causa peis
lunya. la qual solucia bamba convin- successos de Castalpino. ocorreguts
gut que fos ten el repida que ha d'es- amb motiu de la vaga de camperols.
eer la eeleció d'un problema de tanta Han comparegut al processate. i han
eetat condenmats dotze d'ells a la
aracetat.
Els tainisterials afirmen que hi ha nena d'un any i vuit mesas de ;1"e›..
hast estat absolts.
saludó i que aquesta eere res menys En alees
nue jurídica. Així. dones. ni governaMULTES
mental ni política. Fina jurídica.
Celebrariem que rafirmació fos cerGranada, 20. — El governador ha
ta, pene no pc>ilem oblidar l'aspecte multat amb 250 pessetes un propiecont la Generalitat planteja, o per tari de Villanueva, senyor Joan Cua'
ntillor dir, els fonaments d'aquest iras, per hacer presciadit de l'oficina
eles, que no san juriclice. sinó essen- az collocacie obrera. També ha mulcialment politic s : l'ofensiva de les dre- tar altres tres patrons de Monteir:o
tes a través del Gaseen contra l'obra ner pagar jornals per sola de ;es bade les Constimente,
ses de treball. El governador este
s n'ese:- ara el Coreen aa a express (Esposar a no perrnetre aquests abucae el seta respecte a l'obra de les Cons- SC15.
tituents? Es que es va a desfer el fet
es aquests mensa, de la qual cosa tant
s'ha vanat el senyor Gil Robles? Cal,
dones, que la fórmula que té el senyor
Samper sigui justa. Sigui d'això el que
vulgui, el cert és que per a arribar a
aquesta saludó el <cuy oc Samper i el
seu Govern fan sacrificis que poden reprendre en de sprestigi de l 'Etat de
obra de la Repehlica, i encara en
FA MOLTA CALOR
aquest cas hacinan de ccmptar amb la
benvolenea de la Ceda
Madrid, 20. — E 5 reben noticies de
EsPese ta, dones, la fórmula del Go- diferents províncies d'Espanya acucen, fórmula que. segons els radicals, saat una excessiva calor. A Sevilla i
es tara pública dema.
Cáceres ha arribat el termometre als
39 graus. A Madrid i Granada als 34
EL SENYOR AZABA ANIRA
graus. A la provincia de Badajoz ha
AL PARLAMENT
deeearregat una aparatosa tempesta
El senyor Barcia, parlant ame ets que h causat tlanys a les collites.
periodistes, ha dit que cierne assistirà
a la reunió el senyor eszai ia, per haELS FEIXISTES ASTURIANS
ver-li-ho indicas ell aixf.
Oviedo, 20. — S'han practicat nonabrosee detencions de feixistes que rep artien clandestins. En vista de
dels feixietes que el goverLA POLICIA S'INCAUTA l'actuació
nadar considera pertorbadora, ha ordenar
la
clausra
de tots els centres
DE 50 FUSELLS DEL TIR ti e "Falanje Española"
que hi ha a
Oviedo
i
Gijon.
NACIONAL

Noticies de Madrid
i províncies

Oviedo, Quan el cornissaz. / de policía Pera Clieoa passaca en autorn4i1 pel carrer del
Naranjo va veure un individu que
travessava el carrer amb dos
fusells. El cornissari policía
va haixar del cotxe i va seguir
el desconegut. Aquest va entrar
en una casa da apecte pobre, situada en aquel l mateix carrer.
El comisaari entra Ah seu (farrera
i practisit un escora-mil que dona
per resultat la troballa de einquanta fusells.
Ieinquilf de la casa va manifestar que els fusells procedien
de la fabrica fralUTIPS i eslaven
deslinals al Tir Nacional per tal
da fer ha instrucció. Coeli que la
/ariete', no eslava prou clara, fou
del uni el! i una dona amantenada "La Bruja". Tols dos foren
part»ts al Juljat.
Sembla que el dirertor del Tir
Naeiona 1 ha reinfirmat la declara...te del dptingut.

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin

entes en català i

es -

amb un

timbre o signatura coneguda

S'inicia la batalla
de l'ensenyament
Madrid, zo. — En la reunió qua ha
celtibrat la subcomissie dlnstruccies Publica, a la qual han assistit tots els thputats representants de les minories, ilia
tractat de la substitucie de l'ensenyament
religies, problema aquest en el q ua l te
les drctes en que-nedcirpomt
quedi totahnent resolt al sets faltos.
El diputat cedista sensor Pavón,
colzant-se en les disposicions de rexininistre d'Instrucció pública, eenyor l'arejas Yebenes, ha combatut el dictamen
quasi en la seva integritat. L'ha debatut
el' dliputat soeialieta senyor Salaras.
Conaequencia d'aqueata dissuasió lia
estat que els diputa! eedistes han Iliurar una fórmula que pot dir-se transitada i moit eircumetancine Els diputits
cedistes han celebrat una rennie a part
Per acordar eis punts de la fórmula que
desuses sotmetran a la subcomissló. Els
diputats socialistes s'han reservat el an.2
recaigan acord uns a consultar amb is
seva l'emerja.
La fórmula preposada pels cedistee
consisteix en qué no es voti mes que
el 75 per loo del •consignat en el meseupoet per a la eubstitució de rensenyaeca religiosa mentrestant no es presenti
el sie ei :e:se sea-ea-, ,„ .
Scgona ensenyança.
Els milites han manifestat que han
de quedar lambe en suspens tots els
anuncis de concurs, oposicions, etc. Els
diputats cedistes han manifestat tanthe
que aqUeSt criteri era irreductible. i que
ells arribat el cas 110 votaran mes que
e! 75 per roo per a la substitució de
Vensenyanea. El5 dieutats tradicionalistes i de Renoració Espanyola hanituanifestat llar total discodormitat anib
aquesta fórmula, puix que ella tencleisens
a que tos torni com era abans de Eadveniment de la República. Els diputats socialistes han fet mi re el que en maténa d'ensenyament havia fet la República i han pcsat en parangó les duna
Espanyes, J'Esfuma que secularment
tenia amoreassat el pensament, lliurant
l'educació a les instituciens religioses, i
l'Espanya nova, que vol incorporar-se
al progrés i a la civiliteació mundial.
Han anuncias el propesit de presentar
nombres.): vots particulars i esmenes,
car en aeueit problema es ceneideren
innamentals per a la República, tant
ells com els altres elements republicam
d'esquerra estan dispesats a que no
prosperin les maniobres de les dretes.

Les Corta de la República

S'aproven tots els capítols del
pressupost d'Agricultura excepte
l'addicional
Una caixa misteriosa que intriüa
els diputats
Madrid, zo. — A les quatre i cinc
nenute s'obre la seesió asta la presidencia del sensor Alba. lli ha cinc
diputats als e:cons i al banc blau el
ministre de Marina. Els tribunes es
troben gairebe buiJes. Un secretari
Ilegeix l'acta de la sessiei anterior, mie
is aprovada. Es Ileaeix a rontinuacie
el despatx ordinari. Seguidament s'entra a l'ordre del día. Entra el ministre crIndetetria i Comerç. S'aproeen
definitivament els següents prejectes
de Ilei:
.1provant el conveni de conierc i
navegaciil i els acords complementaris d'aquest convern, firmar a l'aris,
entre E s panya i Franca: aprovant el
conveni internacional de telecomunicacia, firmas a Madrid el 9 de desemhre de 1932: aprovant el conveni de
radiodifusiO firmat a Lucerna el 19
de jimy de 1933, ami) el pla i primo col final anea; concedint un 'suplement de el-Hit de 20.823.ee01e pesse.
tes al pressupost de la secci6 amena, s Ministeri d'Obres Pelliliques-;
cedint a l'Ajuntament de Saragossa
redifici de la Universitat de la dita
capital, a canvi de determinades
gacions.
EL DEBAT SOBRE L'ACTUACIO
SANITARIA

Es remara e: debas sobre el dictamen de la comissie de Treball cejecenit al projecte de Ilei coordinant
ractuació sanitesia dels Ajuntaments,
Diputacions i Estar, i atianeant el dret
deis professionals rurals. Pren seient
al banc blau el minare d'Obres Pesbliques.
El senyor PRIETO (Lluís) fa as
de la paraca i exposa algunes observacions sobre determinades particularitats del dictamen en retada anda els
metres rurals.
Per la Comissió li contesta el senyor FERNANDEZ LABANDERA,
i a continuació intervé el senyor
GUALLART, sacerdot.
El ministre d'OBRES PUBLIQUES puja a la tribuna de secretaris
i duna lectura a un projecte de Ilei.
Durant la lectura uns nxiers entren
un envolum estrany que colliequen
sobre la taula presidencial ame, molta
cuta. Els diputats surten dels seus
escons i formen grups davant de la
taula i miren i remiren la caixa mistericea. El senyor Alba lambe la
mira, fregant-se les mans. El senyor
Guerra heI Rio deixa sovint la lectura ser a posar la vista sobre la caixa.
collocada gairebe a la seva esquena.
Els periodistes tamice es mostren pee.
ocupats. Di ha qtti diu que ea w aparen d'altareus, i tanate:: qui assegura
que es tracta de la campana per a
acabar amb els eecandols.
Tant fa enraonar aquesta caixa. que.
el President ordena que es retiri. Els
diputats tornen als seus carona, i la
gens s'adona que no is ultra cosa sinó
una caixa que conté diversos projectes
:eme imponencia.
El senyor MORAYTA diu que, com
sigui que no és possible que als pobles
Ii hagi especialistee de tosa mena, smposa una mancomunitat o courslinació regienal de meses pereue les necessitats
sanitáries eetieuin atescs en els medis
emule, sense perjuSici dels professionals.
El senyor ALBISANA interve a
continuació. Diu que aquest projecte és
tan dissortat que eolatnent ve a la Cambra e:1 vigilies de vacances, de crisi
o as terratrenuil. Despees ningü no seit
torna a ocupar, comal si es tractes dun
aseumpte etuse transcendencia. Ahigeix
que C11 aquesta miestie tan intereseant es
l'aepecte teme: cuna l'administratiu, puix
que es refereix a la salut pública.
El senyor RAMOS ACOSTA tatoté exposa breument els seus punts de
vista sobre rassunipte que es debas.

ES FARA DEL PROJECTE
OUESTIO DE CONFIANÇA
Als passadiseos ha esta; n'oh cementada l'oposició de lee dretes al
preseunost d'Instrucció Publica oposi _
ció relacionada amb la substitució de
l'eneenyanea religiosa. Han mantingut
una extensa conversa el miniatre
d'Instrucció Pública, rex-ministre socialista eenyor Ferran de los Rio,,
rex-direchm. d'ensenyança senyor Rodolf Llopis. el diputat radical senyor
López Varela i el d'esquerra republicana senyor Ames Salvador. Els reunits han coincidit en la necessitat
que el pressupost d'Instriseció Pública s'aprovi tal cona esta redactar. S'ha
parlas de roposició de les dretes a les
panales relatives a la subetitucie de
rensenyanea.
En el enes d'aquesta rellVeesa el
ministre d'Instruccia Pública, senyor
Villalobos, ha dit que mantenia el
projecte de pressupost tal com este
redactar, i que esté decidís a fer qiiessis; de confiança la sera aprovació.

Mmrtinez Anido demana dliners al Govern i un any (le

lIienca

DIJES CRIATURES NORTES I
Madrid, 20. — ihm un perhadic
UNA DE FERIDA PER
del metí:

motiu d'haver estile a
la frontera tranco-espanyala
senyor Martínez 'Anidn, sita vingut aseguraut aquests dies que
l'ex-ministre de Gocernació de la
Iiirtartura havia sollieital el sen
reingrés a l'exéreit I2Spanyol. El
quo ha neorregut és que l'esmentat senyor ha tratin. s un escrit
Ministeri de la Sitierra, en el
anal sollieila que se li ahanin
qualitat sie classes passives les
raensualitals que, segons ell,
dou l'F.slat espanyol. Es a dir,
UNA BOMBA A LA DRETA
d'ench que ton separal de l'exerREGIONAL VALENCIANA
cit en proclamar-se la RepúbliValencia, so.— Aquesta matinada ha ca. El senyor Martins , z Anielss
estat colIncada una bomba en un deis sIlicua titutbd utt any de perlialcons de la Presa Regional Valen- mis,
ciana, situada al carrer de Jesús. L'exL'estrit, que ha eelal tramiep losid ha ermitas gratis danys a l'e- per mediaeió del nosdre el', I1S01 a
'Erice pere no ha causas cap víctima. du:ui, is ja al 3Iiiiisteri de la
UNA MANIFESTACIÓ COMU- Guerra, i el senyer Hidalgo nss
ha romeneiat mirara a estudiarNISTA A SEVILLA
lo. Ignoren) la resolueiö 11110 soSevilla, 20. — Aquest matí sisa for- bre aquest punt adoptare el mimar una manifestacie de enniunistes nistre de 14 <enerva, per 1 que
p er a dentarias la llibertat den pre- Ita erriem equivocar-nos en afirsos soss ials i la tornada dels traslladats mar que lea pelicions del qui
a Ocatta. I.a mandestaeió la presidia governador civil de Barcelona
el diputat eenynr Bolivar. Alguns iidreastiles al (aoven' de la lieptiZ.TUDS han anedre gat diverees establi- bliea seran denegades."
ments i han trencas les titanes. Hl ha
acudís la guardia d'assalt que ha dio•••••
solt els manifestants i han resultat
alguna ferits
AUTOMOBILS

Sevilla, 20. — Un cernió de viatgers,
a la carretera de Carmona, na atropeHat la nena de 9 anys, Cònsol Pérez
l'amero, la qual ha resultas morta.
.el carrer de Castilla, un camia careeg at de bidons d'oli ha mort el nen
de 4 anys, Francesc Rodríguez Navarro, i despees. percluila la direcció,
ha puiat a la vorera, i ha atropellas
la nena d'II anys. Júlia Vezquez Perez. ha qual es troba en eetat reas
víssim.
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EL SENYOR ROCHA ESTA
DE MAL HUMOR
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convertint les
terres de secä
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BOMBA BLOCH

lt resoldra el
problema econämicament.

ES REPREN LA DISCUSSIO DEL
PRESSUPOST D'AGRICULTURA
1.3 Com:ssee accepta un vol particu.
lar del senyor Amado a lande pri.
mer del capitol primer. Es senyors Vi.
dal i Guardiola i Alvarez Mendizebal
retiren diversos vots particulars.
Ei senyor HUESO defensa una es.
mena sobre organització del personal
afecte al Iiinisteris Despees de contestas-ti la Connssb5, la retira.
El senyor HUESO defensa una aura
esmena dernanant que se suprimeixin les
deereses ele representacie als directers
tècnics d'Agricultura, Monto i Ramaderia.
El senyor ALVAREZ MENDIZABAL li contesta per la Comissie. s s'hi
oposa.
En votacie ordiniria es rebutjada
proposta del sensor Hueso per 46 vots
en contra i so en pro
El senynr HUESO defensa una altra
esmena dernanant la reduccia de les partides censignades per a pubecacions del
ministeri d'Agricultura. La Comissiö
s'hi oposa, i a pesar d'alzó es acceptada
l'esmena en votació ordinaria. S'accepla una altra esmena del matei x seeenr
en la qual demana la reduccia de colsienacia per a altres publicacions a pesar d'oposar-s'hi la Comissió.
El senyor MARTINEZ HERVAS
defensa una eemene a l'anide primer
del capítol I. Manifesta que totes les
direccione del ministeri depenen del
preesupost d'Agricultura excepte el
Reforma agraria. Demana que el director de Reforma agraria ligan i al przasupost. Manifesta que en el pressupost
anterior es consignaven els fons per a
aquesta Direcció, que abans era d'Acció
Social i depenia de Treball. La eei de
Reforma agreria este serene encara que
no ho sembli alguna cops. sPreeideix el
senyor Casanueva)
La Ilei de Reforma agraria dispesa.
que el Govern determini el nombre d'assentaments que hagin de fer-se Cada
any. Es queixa csue deis aguanta uniliana destinats a assentaments sen dese
penguin set per a personal de la Reforma agreria. i diu que afee cal modificar-ho en el sentit que aeuests cinquanta miiions de pessetes s'apliquin inls alsuseentha7epnrtess.e.lAtatäixii lestt a
tm
dte,gi xra zIne sitn
El :sensor MARTI (Pese/ : f contes

-taperlComisó,butjaen.
El MINISTRE DE LA GUERRA,
des de la tribuna de secretaris llegeix
diversos projectes de Bel.
El MINISTRE D'AGRICULTURA diu que rúnica conclusió que ha
tret de la intervenció del senyor Marfil/re Herves és que (raquees' cinquanta milions de pessetee no se'n
pot distreure cap quanritat per a altres conceptes i que la quantitat integra ha deinprar-se en assentamentse
Acaba rnanifestant al diputat socialista que li sis impossible d'accedir a
aquesta den/anda. per no haver-hi forma viable de rer-lio.
E/ semor VILLANUEVA demana
al senyor Martillee Hervas que retiri
la sera esmena.
El senyor MARTINEZ HERV.aii
demana votacia nominal.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA reeorda que per a raprovacid
d'aquesta esinena ja ialta malaria absoluta de vote.
En votacie nominal queda rebutja-

da per 103 vots contra 13.
S'accepten alguns vots s'articulara
e,,menes que queden incorporats a:1
dictamen.
El senyor MARTINEZ GIL deien.
sa una altea esmena de senyor Martillee Herves soNicitant que es conapleixi la Llei de Reforma Agraria es•
la seva totalitat.
El MINISTRE D'AGRICULTUClli..stielse Clitele'x'reit2rd a2isei,itiP2tsal'It0,-sionse a l'aplicació de la Llei de Reforma Agrätia. En el preseupost hi
ha consignada la quantitat neeesseria
per a l'aplicacio de la dita Llei,
En cl pressupost anterior no s'aboluy en aquestes quantitats perque su, posaren augment, i aixe el ministre,
sense autoritzaci e de la Cambra, no
podia ier-ho. 1.a Reforma Agreria
sella aplicas ande mes intensitat que
en epoques anteriors, ja que s'itan fet
assentamente en 40.000 hectärees,
quan als ans nomste seis terca en 25.000.
Conste dones, per a coneixement de
tots.
FI senyor elARTINEZ GIL retira
reameng.
hl ha siiversos vots particulars del
eenyor Alvarez Mendizebal que queden incorporats al dictamen.
Sintiera rarticle primer.
El senyor HUESO defensa dicesses esmenes a l'anide segon.
La comissui n'accepta alguna. modificada, i les altres les retira el diputes popular agrari.
S'alarma larticle segon.
Sense discussise queda aprovat han'
hie tercer.
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Madrid, 20. — Els peroslisles
han observal ;tuesta larila que
o
de Quintana, 7 (prop de la Rambla) - Talaron 12117 celebrare n una conferencia ela
aenyors Prieto i Rocha.
Els informadsirs han pregun
OBERT TOT L'ANY
SALONETS PARTICULARS lal
al ministre de Marina soboe jAumE cuixART
Aquesta ensia continua elaboran!, rnm sempre, les t'e v os es p e - eta tenue/ 8 de Fellt " visia ,
MARAGA L L. I/ AL 23 - BADALONA
visiblement molestar, els iToNDA
cialitats: BELLAYESA marsellesa, Armas B. Temps, Sopa B. Temps,
SANT PeRt 22 - BARCELONA
ha dit que la conferancia no haque tanta anomenada li han donat
944+144444.41144444+1144444+6444.114414444+1144444.04444444 via Ungid cap importancia.

BARCELONA

(Pren seient al banc blau el cap de'
Governa
Se suspen aquest debut.

El senyor ALVAREZ al E.NDIZARAL defensa utt y ot particular a l'artirle quart referent al sou del persona/ subaltern.
El senyor VILLANUEVA el reliuda en nona de la comisad'.
Ambdós rectifiquen sostenint els
seus punta de vista. En votació ordinäria queda rebutjat el rol particular
del senyor Alvarez Mendizabal. A
favor de la proposició han votar sncialistes, esquerra republicana i alguna
agraris.
S'afirma rartique quart, i amb ell
el capitol primer.
Al capitol segon, article primer, es

t.,.

J:1.2)

L. •

L.

ESTRANGER
Treballs per

El moment polític internacional

res-

catar els presoners El
dels pirates

viate de Barthou a Bucarest i Portanització del Locarno oriental

xillesos

Les entrevistes de Shra no han «Ionat cap resultat

01011113

AMB AQU E fT P E RUM
D EI XARÁ
PER ON PAffl
UN RAfTR E
DE DIfTINCIÓ

nazis continuas ataPcvscs hores despres de l'arribada política económica i militar semblant a Els
cant Austria ::
la Peana Entesa. Es a aquests
afectuosa dispensada a Barthou, o
desitjaren veure i nSún posats en llibertat carest s celebrat un Omita': oft.'idi tics que els elsoviets
Berlín, 20. - Res no demostra fins
gavera francés.
deis ministres de la Perita Entesa,
teresaar-se
ara que deaprés de l'entrevista de
Stra la propaganda nazi contra el
el qua el ministre francés ha pronundiversos individus
canceller Doll fuss hagi disminuir.
ciar ría discurs que no maneara d'ilsser L'arribada de Barthou
Taluto, 20. - El Quarter Ge- contentat pel pie din sobre el dret romaLev -cap dels hitlerians d'Austria,
Bucarest, 20. - El ministre de Nerefur.eral del nord de Nina ha infor- mjs, la importancia de la Perita Entesa goeis Estrangers francas, senyor Bar- senyor Franenfeld, que es troba
promment a la Legació britànica que 1 la voluittat de Pruno d'evitar licgento- ilion, que des que entra al territori giat a Alemanya, continua
discursos
violente
contra
el
reItiCS
en
Aqueslcs
Pa.
lt zona dammiana.
romanes hacia estat ovacionat calu- ciant
lar h tot. el possible per tal de
railes poden esser una resposta hsh- rosament a cada una de les estacions gir!' del canceller Dollfuss.
rc bar els que foren raptats pels recta a a!gun acord ocult que potser
S'afirma que el senyor Habitch fou
en qué es detingue el tren pels habi- rebut
,ara tes.
altir pel canceller Hitler, i hom
pros en alguna cifra banda.
tants, que Unten vestits de cha de
El abrís/A general japonés ha
La prenisa anglesa, que n o regateja festa ha estat rebut a Bucarest pel espera amb interés veme les reitera
autoritats
les
eigit unanata a
la sera aprovació a l'obra dc Bart/ion, Govern romanas en ple. gairebé tot ei cussions que sobre l'actitud dels naLneses le Tien Tsin sollicitant observa que ha ¿fanal un 1/011 impuls a Cos diplomitic i una multitud coni- zis i del Reicht podrà tenir aquesta
entrevista.
s'esfnarcin a trobar els cap- la politice pacifista de Briand. Es, en posta per unes vint mil persones.
Eins ara no es té cap precisió oiiefecte, degut a la seta tasca que sitain
os japonesas.
Despres d'hacer firmat al Palau
cial sobre la invitació feta pel senyor
1:Watt-e avions efectuen role poont rralit:or un Locarno orienta!, ea reial, el senycr Barthou ha assistit
Hitler
al senyor Mussolini de venir
un dinar al Ministeri de Negocie Esreconeixement al llarg de les cl qual fins participa hissia.
El sprojectes de Roosevelt
I despres d'aquest jet ja aconipiert, trangers, al qual han assistit lambe a Alemanya.
Preparatius per a la Conferència naval de 1935
atnb permís del Govern
Amb tot, circula el rumor que el
n'hi Ira un altre en gastacni : cl Pacte eis senyors Benes i Jevtitch.
al Duce d'entrevis
canceller
proposä
báltix, al qual fa shau adherit Lituania,
Al final del dit dinar, i contestant
. el vinent mes de seLcuinia Estania. Pera perque aquest al senyor Tituleszu, que ha expressat tar-se amb e h
Illiberac16 de dettnguts
se celebri el Congrés
taita es reatitzi cal la participació de la calurosa i pregona simpatía de Ro- tembre. quan
de Nuremberg.
lista
'«ei Hai Wei. 20. - En dele Poiania i d'Alcinanya. Berlín ha respo..it ntan:a per Franca, el senyor Barthou nacional-socia
r2,bdits britänies que els pirates negativament, i Po/Jata
ha agratt amb paraula emocionada Detalls de l'entrevista de
Disien de Londres que Bart ¡tos de tor- aquestes manifestacions, aubratIlant Stra
ren presoners el dia 18 ha
surten del quae'.at posat en llibertat junt amb nada a Paris. soca/ara Jaqueare qües- que certes visites se
Viena. 20. - Segens noticies de bon
tió, esperant cont' ‘'HCCr Bock j Pilsualsk, dre del protocol per estar-hi oyesen:,
:n s ins que tainbé harta est,.I. de reprendre la sera pülitica anterior, i e:1 elles, el cor. corn ocorregue en .5 origen. el Duce demana al canciller Hitpresoner.
Stra que la independencia d'Ausfer present a Berlín que les inanipsta- recent estada del senyor Tituleacu a ler a
De l go v e rn a le També es confirma que diver- cions partítares no peden roduir-se,
Paris, en la qual es demostrà la torea tria i05 re:cnegmla
Hitler contesta, segons
;-.s individus dele que foren fets Sti tt sinceres, a expressions merman! durable i sólida del, Ilaços que une:- many. El senyor
sembla que no calia tini acte especial, car
E,'s governs interessats ja han comen- d'Inglaterra, i representant els Esxen Franea i Romania.
;:esoners pele pirates, han po- eerbals.
independència del dit vais estava ga- at a preacuPor - se de la Canferencia tats L ruta, af r. Norman Davis, na
-:.1 ésser reseatats mitjançant
Ha afegit que les se' es tradicions se- la
Els que han temut per la fas no porantida per l'adhesió crAlernanya al Pac- fV atal de Eany 1935. MiteDonald ha Pres estat represes aquest mati al deparWashington, 20. - Ei presiden (laxar de recoat'irer que l'obra de culars tracen el mateix cann en els Peemprament d'avions.
nacions.
,nieiativa de ean y is dc ptint de vista tament d'Aiers Estrangers a Downing dent, senyer Roosevelt ha signat
ríodes de pan que en els temps agitats te de les quatre calla que quedes dilluBart/zeit ha estct d'una gran eficacia.
Street.
Hitler afegí c,ue
prelintinars. que. segons el desig expres
un projeete de Hei pel qual es
Paris, 20. - El vatge de Barthot a Franca i Romania. que igualment res- rifada la qüestiö de coneixer la voluntat de Tapu jo, tindran cararter bilateral. La
Assistien a la reunió els experta concedeixen al Govern crédito
a Bucarest ha interessat en gran ma- pectuoses anula la independencia i dignitat Politica de !a població austriaca.
d'arn'adós pulsos.
dir
ministre
anglas
:al
primer
idea
del
Als cercles arnericans es considera per valor de 2.800 nülions de dbels cercies politice internacionals, de les altres nacions, mantenen fixos els
El canciller aleman -v aiirrnii. seseas ue As oportuna, perqua les diverganNGLATERRA 1 HOLANDA nera
que hi han vist la possibilitat que les :imita que et Dret els assiana, i no sa- senahla que cap dirigent
alemany no lta- q-ira entre els tensos firmants deis con- que ha arribat el mornent que An- lars durant l'any fiscal que coadmetre res que pugui atemptar tía dit res de de:/agradahle contra el
glaterra doni a conèixer el seu pum menca el dia 1 de juliol vinent
iAN CONCLOS UN PACTE darreres converses tingudes entre ele brien
. mis de Washington i de Londres s'ha,; de
homes d'Estar europeus cristallitzes- al seu a-Qtrimoni. - Després el senyo, Govern austr ac.
vista, fent remarcar respecte aix../ per a la concessió de socorsos
/11,` S, i sense una Posacentual
cada
dia
saludar
en
el
Sr.
Titulescu
OBRE L EXTREM ORIENT sin en uns acords internacional; fac- Barthau ha
Hitler no sembla que convences el sibilitat d'entendre's per anda:una la que el Govern britànic no hauria con- caràcter general, socorsos a les
espolitica
la
de
no
sois
el
cata
eminent
vocal
les potencies naval; sino tin- vietimes de reisut i treballs
tibles de salvaguardar la Pan.
Duce en estalair un parallel entre la si- Conjerncia no podria sitia isser un ¡raPer primera regada un ministre trangera de Romania. sinó el represengues proposicions concretes per pre- blies destinats a ajudar l'obra de
trohava abans Frre- ids.
es
Toquio, 2 - L'Agancia Renen
qué
tuacii)
dafers estrangers de Franca va a Bu- tant de la Perita Entesa, que per l'amtentar
anuncia que els Governs carest a manifestar ll'ajut de la sera plitud deis selle nunts de vista leg turnt dentisme italia respecte d'Austria i la en
El tracia t dc Washington ami Preeeopinió més generalitzada és que reconstitució.
dit d'ateos estudis, pan', canü alguits en la reunió prtaxima el senyor Mau.
El senyor Roosevelt ha signat
Anglaterra i Holanda han en- nació a l'obra d'aconseguiment de la s'aferma c:da dia més amb forca cada qué es troba ara Austria amb respecte
out •
Alemanya.
Mussolini
no
nueda
a
aquella
Conferencia
nue
virtut
en
en
errare. Fou
exposara clarament les pro- ;taxi mateix un altre projecte de
pau, que han empres els dirigente ro- cap mes r an com un dels jamona es.estit un pacte seeret
Otte els atemp. S,.-hanzer. ministre italiä de l'Exterior, Donald
convenent
en
afirmar
per
d'Eues
comprometen
a
pormetieses. El partit de l'organítzació sencials de l'ordre constructiu
hei en el qual es preven la creaqual
tate terroristes carteaos fina ara creo abtingue lt paritat turra! artth Franca. posicions britaniques.
Horn creu que les discussions navals ció d'una Comissió federal per
r a cap un "front únic " per a de la pau es, a Remada, el partit li- ropa. Ha aiegit que la politica francesa d'ori gen carnunista.
mcntre que el lapa tinque d'arel:ten- celebrades aquest mati han revestir de
qual
Tittfescu
és
el
gran
prossegueix
amb
absolt:ta
claredat
la
resberal,
del
militare
qüestions
tes les
tal de reglamentar la indüstria
Afegeixen les noticies rebudes que el tar-se, contra la seva rohodat, amb un
animador. Quan s'escriura la historia
nou un cariicter general, i no sha fet
..aneeres que puguin afectar- po:itica d'aquest tetnps es podrà veu- tauració econòmica de la vall del Dallaba senvar Hitler s'In declarar disposat
comunicacions.
3
- 5 en proporeid de la Gran Bretanya per cap de les dues parta una proposici,S de
en
la
solidaritat:
el
programa
de
França
e a l'Extrem Orient.
Et president queda autoritzat
re amb sorpresa que eis Balcans hart trobar el seu lloc cense abdicar da,tit nrohibir novament teta iutervencit; del i deis Estats Units. Pm-ti ent ra Franca deiinida.
s'arribava a lit: acord amistas
e-tat els que s'han posat coratjosa- cap supremacia o hegemonia lgualtat Reich en els afers austríaes, a condi- i
La Delegació americana qualifica les Furt, posar sota el control absolut
ment els primera ,a organítzar d'una en la solidaritat: el progrm de Franca c.it; que la nreinsa austriaca cessara Oil el SCIliff de na rettstrn_i_r arinis vai- clacussions de satisfactóries, per be que del Govern tots els mitjans
el
en
ele
seus
atacs
contra
A:emanya
u
manera seriosa la pau, ient callar Iltirs és el de la Petita Entesa i el seu exit
xells, costosissints i poc luis en la guer- encara es traben en una iase prelimi- comunica ció, g zt cas de guerra,
OUMERGUE REP L'AM- vells odie nacionals i reconcil:ant-se es necessari: la pau vindra sebretot per re gi m narinnal-socialista.
ra rara! moderna.
nar.
en interés de la de/enea naciofin; al punt en que ho són ami,
S'arriba a la Conferencia de Lonconseqüencia de les garantice unte la El que dlu la premsa
Hom sap que han estat discutides di- nal.
BA1XADOR ESPANYOL
a dir, fina a la conclusió del Pacte Petita Entesa no cessa de denar-li.
dres de! i932. pera les condirions da- verses dates i llocs de reunió de la
francesa
balean:e, en e: qual els participants
questa no foren neeeptades per Italia. Conierencía, sense que slagi adoptat
Considerant que el senyor Titulescii
Les compres d'argent
Paris. 20. - Els corresponsal; del;
Paris. 20. - El cap del C;o- es garantitzen mutuament llurs tron- pugui reivindicar legitimament la sera periadias franceses a Roma envien que volia ampliar els sns armaments cap decisió, i tumbé sha tractat de les
teres.
batpart
en
la
constitució
de
l'Entesa
uare/s. En aquel! momeo entra r en en grans ¡Mies del programa a deseabdeEl Departament de la Tresovern, senyor Dournergue, ha reinteressants
detalls
de
les
entrevistes
Franca ha participat als diversos canica, en la qual, al costat de lugoslajac raons mis erial politiquea que tacreria esta. preparant la compra
avui Ea rnhaixador d'Espanya.
que
Hitler
i
Mussolini
celebraren
a
Manes. I aixi els efertes do la ConfeGoverns rl seu projecte d'organitza- via, es troben els dos paltos amics Turd'argent fine al Hmit. de 1.300
senvor Chrdenas, amb el qual ha
nar. posició Japonesa ::
aneja de Londres quedaren restringits a La
ció de la segu:etat. Barthou tingué. quia i Grecia, el senyor 13arthnu ha ma- Venecia.
milions d'unces, o sigui 40.434
Segens el corresponsal de "Le Pe- Franca, Anglaterra, Estats L'itits i
en electe, el dimana passat, una con- nde/lar que el pacte d'Atenes ha enteTauro, 20. tj Ut representant
tones.
versa amb Earnbaixador anglas, lord trat a Europa que àdhuc als paisos on tit Pacisien", les converses tingueren
Ealmirallas japones ha replicat un arA fi d'evitar els efectes de
onstaitt-se la Conferancia del ticle de ralmirall Pratt, de l'Estat MaClerk, el qual ha tingut tamb é llar- la guerra causa destroces en una altra en alguna moments una gran v isadEespeculacid es mantenen en el
gues converses amb alts funcionaria época, és cada regada mes ferma la ve- tat. i després de la primera entre- 1935. Italia ha romencat la eattstrucrid jor nord-americà, en el qual el dit alDOCALEV SKI GREUMENT del Quai d'Orsay. El mecanisme de luntat dels Governs d'estendre i man- vista es cregué fermament que havien de dos prons cuirassats de 35.0 00 fnnct. //Mal' negara que calgues per al Ja- mes gran seeret les quantitats i
iraca s tat .
fcrqril ‚in. ca fetçbrar-sa. la Coniern- pó modificar les relaciona existents en- la data de les adquisicions.
la seguretat assegurat pel joc deis tenir els beneficia de la pau.
MAL ALT
.Aquest fet es dibuixa de Praga a AnAquestes manifestacions de "Le tia, ja hi hani aquest fr consuma,. En tre la importancia de les flotes anglesa,
dos Locarnos. occidental i oriental, és
a la zo- Petit Parisien" vénen confirmades rel aquestes condirions, sera dificil un nennt americana i japonesa.
La situació del governaParis, 20. - L'estat de Farn- dins el pla de Briand, i furia la segu- kara, al ratón encara pertorbat
pels Pactes la solidesa dels per:Odie "Le .Tour", el qual afirma f
El representant ile l'almirallas japonés dcr del Banc Federal ::
senyor Do- retal si tothom la volgués sincera- na garantida
Av
quals acaba d'afirmar-se en la Confe- que a y ui ja no es cap secret per a
Per In seta banda, el lapa exigeix declara que el Teertet de Washington,
el qual. com es reeor- ment. Naturalment, Eacolliment que rencia de Ginebra per la proposició que,
Washington. 20. - El senyor
f,m operat recentment, alta fet a anuest projecte és fina segons l'esperit dels Tractats, ha fet de ningú que després de la primera en- !a t'arito a:7th :Inglaterra i els Estats que te una antiguitat de tretze anya, no Eugene Blaek, governador del
discutí
entre
la
delegad.;
trevista
es
del
meUnits,
que
hi
disrnteixen.
la
a
les
exigències
ja
correspon
.r. rioses inquieluds. Hm-in ara negatiu a Berlin i glacial a Var- la seguretat per a tots una condició es- a'emanya la conveniencia de la seva
Franca es partidaria que Riissia
ment. i que el Tractat de Londres ha- Banc Federal de Reserva, renun.e acinesia tarda seria pu- sOvia i a Roma.
sencial del desarmanicnt.
ciarà el seu Arree el dia 1 d'atornada.
/mi part a la Conferencia. i sentida ,7iie ría estat acceptat amb reserves pel
Per-6 lee posicions franceses sobre
cornunicat facultatiu
Després dhaver subratllat la complegost vinent. st abans el senyor
Els morilla d'aquesta decisi5 e9n el lapa flti oposa.
pó.
el Locarno oriental - nus del siste- ta identitats de punts de vista confirma- els següents: El canceller alemanv
..os t at de Eambnixador.
[inri apuntar ,TOItte'S (Ale
dr les
Avui ha estat feta una declaració sig- Boosevelt no aconsegins persuama, car is per aauest arte que Tur- da a Ginebra sobre els problemes inter- planteji a .Mussolini la qiiestió
ilizergineies; p.,i) encara n'hi ha d'al- nificativa pel portantreu de l'ah/Mallas
perqut, contintit en el seu
quía i Rússia eón Iligades a la segu- nacionals i les precises afinitats intelrava del Duc e que acoll - tres. i Per aira les erniverse.ç prelimi- japonés, en la qua es considera absohtlectuals i monis que uneixen fraternal- selladaesaP'
retar europea - seran mantingudes.
proposades
san
prudents
i
oportunnr3
Dolifitss la dimissió. Mussotament neceasari revisar el Tractat itade Barthou a Bucarest ment França i Romana, el senyor Bar' lini dona' a Hitler per teta mena nes.
/al de Washington.
REI FUAD VISITARA noLaésvisita
res més que una vil/este a thou ha acabat manifestant que parla- d'explicacions sobre la meVa decial.;
Ha afegit que tenia la convicci.; que
1.0
binIfirt',.
so.
LOS
Converses
robra empresa pels gaverns halcanics va en nom de França semen, formant ,Ivaguardar la indepcndancia d'Atis- lateral: preluninars relative s a la pre- el Japó ha de passeir ute foro naval
TURQUIA
en el fons del seu e r vota de signifi- tria. i sembla que fou llavars que la paracití de la Cenferencia naval anun- suficient per a salvaguardar les seres La sèquia a Europa
perquè
cal
que
siguin
sostinguts
els
-esforços dels coverns per a assolir cardó excepcional a favor de la familia conveua arribil. al seu punt blind litt- ciada per a l'any 1935. i que ve ce- posicions al Pacilic, i ha jet ressaltar
Paris, co - Les noticies que arriAnkara. 2 0. - Circula el ru- una politica de "statu quo-.
retal del Govern i de tot Romania, i ex- lrrès
Fi Fuhrer es mosträ melt ir- lebrant-se entre cl primer niMistre que en temps de guerra les obligacions ben de totes les nacions europees asz-a' que el rei Fijad, d•Epipte,
pressant el desig i l'esperança que cenRomania realitzà. la Petita Entera,
1
ara Turquía a les darreries si té en 1027 el general Averesco sig- tinui paciiirament la seca ruta animada, ritat de l'actitud de Mussolini i ex- MarDenahl i el primer lord de 'Al- del JapO, toril a país neutral, atignienta- senyalen que les temperatures que es
nacional i p ressa el des iar de sertir immerliata- n'ir:1111f. sir Eyres alonselh. per part rien considerablement.
registren aquest atiy san' extraordinia l'eatitt.
na un tractat d'amistar arab Italia, Ti- con/ França, per un esperit
nn•
ella, a la con- ment cato a Berlín.
ries i que ieia anys que no se'n recorpesada.
com
s
europeu
i
di
renova
perquè
has
tulesco CO 1932 no el
El
peri.idie
legítims,
"Le
'M'atila'.
assegura
dar en d'iguala.
els interessos
••nn•••,•n••nn••n•n••••-n
na desfer Eamittat mula Iug,es- tiliaciét de mis
Repressälies
politiques
per
de
tots
de
les
entrevistes
de
Ves
raci6
lleial
Als Estala Units la secada amenaea
desnré
que
t
la
collabo
lacia. Cal tenir en compre, demés, la m i tl an Can que (mitren sincerament la nécia Eamistat entre Italia i Austria
la collita i s'han pres tota mena de
Estats
PROFESSOR EXPUL- situació interior de Romania després de els
l'assassinat
mesures
per tal d'evitar que els danya
5111
d'un
ministre
enfartit, i que per tal de donar
la erial política del mes de ma j a, en pan del rn6n.
siguin majors.
tina mostra de consideraciét a Doil.
AT DE LA UNIVERSITAT la qual jugaren les intrigues de palau
del Consell
El municipi de Praga ha invitat
fues. el cap del COVerli italia es
polonés
i de camarilles. Fou necessari la ninó Acabament
Insbrucla, 20. - Durant 13 nit pas5ahabitante a aprniitar l'aigua per tal
invitar aviat el canceller ausDE L'HAVANA
Bucarest, as, - El Canaell Perma- pesa invitar
dels partits liberals i nacionals-pagesos
cometeren té atemptats o tempda
es
d'evitar
el prendre mesures de resVarsOvia, 15 - Atith mot in de
perrilla s'exigís la continuació de Tm/- nent de ia Pentita Entesa ha acahat triar a Riecione a fi ale posar-se d • a- tatives d'aternptat a la provincia de Yotriccia.
7 Havana, 20. - LA-cord sobre la futura política a ae- rarlherg.
l'assassinat del ministre de l'Inleste a la cartera d'Afers estrangers, i aquest //latí els seus trehalls.
A París la temperatura maxima
En un comunicar facilitar a la premi- mi:r a .austria
.diants de la Unta-e! e 'tal de per tant la continuarde de la política
La major part d'aquests atemptats terior, senyor Pteraoki.
estar, en alguna llocs de la regia paha acordat expulsar de internacional de Remania. que tan l.ons sa. els tres ministres d'Aters Estran- L'entrevista entre Dollfuss
anaven dirigits contra conduccions clec- :010111:it mesures energiques eon- risenca, de 34 gratis. Una temperatura
gere dealaren considerar que un tretriques í ponts.
.iversilat el professor de resultats ha donar.
Ira els partlts de l'oposici ii do igual no salaria registrat des del mes
collectiu i continuat asseguraria i Borthou
Els danys ocasinnats per les explo- dretes 1 contra les 0egaiiiieueiens de juny de l'any 1900.
--myor Antoni Sanchez BusEl 28 del corrent Barthou reprendríi
pau.
l'aria
20.
Se
sal'
,
la
en
la
breu
de
que
manteniment
sians
san
considerables.
Paris, 20. - El termametre alar atto, membre del Tribunal a París el curs de le, converses sobre el
tierattinnes
torroristes.
Han decidit consagrar tots els seus conversació que sostingueren a l'estciä
Aquesta tarda ha esclatat una bomba
*.:icional de Justída. Afines- l'organització de la seguretat europea. esforços a que la Conferencia de la deViena els senyors Barthou i Dollias
La polie in ha prael tea I nom- rita', a assenyalar 33 gratis a 1.°Mbra.
harrt
de
Scguretat,
al
al
pis
d'un
agent
Franea, especial:sil.) es fonamenta en Yac- Fins Ilarnrs és segur que les cancelle- Pau pugui realitzar la sera missió, aquest invita el ministre francés a debreara detencions d'elements que _-\ niusttes regions de
.-hrer d'Ir/si/rack.
ment al sud-est, la calor es molt Reta.
del senyor Sanchez Rus- ries no restaran inactives, i no seria ami cona organitzar la seguretat i ei tenir-se a Viena de tornada a Bucapertanyen
als
partits
ifoposició
Les autoritats tiroleses han ordenat
A.,uest mati linstitut Meteorolagic
impossible que els italiana fessin algunvs reasorgiment econOmic d'Europa.
rest.
- 'Je. duran! la Dictadura.
Pomoritnia t ‘'arstivia.
ha detenció rle diversos hitlerins i el set/
ofertes de noves bates de negociacions.
assen Y ala un canri de temps en sentit
Finalment. el Censen, que es renni.
El
ministre
francas,
agraint
la
imiinternan/ent
en
un
campament
de
vigiSlanislas
M'ow
la
!anhela
ha
algunes pintes.
que
els
alemanys
d'anunciar
Horn pensa igualment
t'a nevainent a Ginebra al aetembre, tara.", del canseller, ua amentat no - lancia.
,telingut un ..entenar de persoPoques regarles en el mes de iunV ha
podrien sondejar els cercles franceses
ha realirma t la se y a decisie d'oposar- der accedir els disigs del senyor DonEl Tribunal marcial ha cande/wat a nes perianyenfs a areanitzadons iet tanta calor cenn aquest any.
per participar en "gentleman's agres- se a la tornada dels Habsburg.
fuss que li indica que seria convenient
dotze anys de trehalls foreats un hitlePraga, co. - Una atta de calor exACELLI, DELEGAT PON- ment“ franco-anglo-alemany, pel qual
que ell aties a Paris, on se li reservaria rià al poder del ,nial lores trobats ex- neranianes.
traardinaria i una insisteut secada
es comprornetrien a no ultrapassar la Imprestions franceses ::
un
gran
acolliment.
AL
CONGRES
TIFICI
regnen actualment a Txeceslevaquia,
I programa de 1'2plosius, i a la de catorze anys de la TOA xifra actual de Inc
Paris, 20. - El viatge del Se /1y« VVeygand a Londres ::
posant en greu yerta les cellites.
idiota pena a un altre hitleri6 que 11111armament.
EUCARISTIC
Romania
i
a
I
ugoslävia
pot
a
Barthou
A causa craquceta ona de calor, a
primer.
s e xplfAilIC .11
Bariton a la seva tornada troharà
Londres, so. - A la sera arribada en ra el
MR. ROOSEVELT REMONE- diferente reg:ons del ¡taus &han pro1 ..intat. del Vahea. 20. - Als una nava entitat creada 7 FAlianea Bit:- tenir grans repercusions en la políaquesta
capital,
el
tica
internacional.
general
WoYgand
duit nombre/se/e incendia, un dels
rcles vaticarustes s'afirma que rica que se signara un diaquests dies a
TITZA L'ARGENT
Es fa notar el canvi extraordinari estat rebut pel cap de l'Estat majcr
quals ha destruir mes de dues-centes
secretari d'Estat. Mgr. Paeelli. Korns entre Lituania, Letnnia i Esta- que el ministre d'Afers Estrangers ha peral. general Montgomery afassinbnra.
cases en un poblet situar prop de
estal nonti-mal delegar pon- nia. esprés del darrer cop d'Estat
UNA
OBRA
DE
RAFAEL
des
que
seu
departament
Durant
la
sera
visita
a
Londre
s
imprimit al
. a la
Wa sin ng ___ _ II rommick.
' ,fie l per al Cnngrés Eucarístic aquests tres paises temen la invasi6 de el dirigeix havent pres Franca una qual s'atriburix un caracter enterantem
la política nazista i s'uneixin per una altra regada la direcciO total o con/- privar, el general Woygand s'estatjtra ALBERTI SERA REPRE- denl. senyor Roosevelt , ha sigBuenos- Aires.
na' una Ilei per la qua l s'atilaCONCEPCIÓ SUPERVIA
partida en moltes Miestions de ca- en lin hotel fins al dimarts vinent. Ila
SENTADA A PARIS
rilia el Iii,%orti por a romonelitrácter internacional, la qual cosa és maní festat el prom.-Hit d'entrevistar- ne
OPERADA
zar Eargent.
deguda a l'extraordinaria activitat del Eambaixader francés.
non ministre.
Es premien les compres de
I.Orldle›. 20. - La celebre
El Director del
Parts,
20.
Es creu que el senyor Bartheu traeGrup literari avantguardista metall argent per valor del 25 cantant catalana Concepri6 Su-4
1
/ara a Romania i a fugoslaria espe"L'Elan", senyor Roheit Lam- por tnn del total de la reserva pervia, que no fa gaire va sofrig
segurede
la
les
notes
Totes
pregade.;
cialment del inecanismc
una picadura d'un insecte
hect, ha adunes 'uta comedia del monetaria deis Estala Crils.
ARMES CURTES 1 LLARGUES, A PREUS ESPECIALS
tat europea, que se suposa trobarà
inls, ha sofort tina petita operapoeta espanyol Rafael Alberti,
I FACILITATS DE PAGAMENT
bon acolliment en aquella dos paises, han d'ésser trameses
.
a
Berlín
robtingut
deshabitatitulada "El hornbre
contràriament a
C111111111111111111111111111111111111111111111111O11111111111111111111 cid per tal d'expulsar si yeti.
mtalit
i
abans
de
les
nou
Per be que anit es trobava un
Varsi.via i Roma. En resum, es trac
da", la qual ha estat Incluida al
Llegiu cada dijous xiii malament, Concepció Superta de perfeccionar el que ha vingut del vespre, a la Itedarció
frances per Jean Carnp.
RAMBLA
FLORS,
12
a dir-se el Locarno oriental, satema
CARRER DE FIVELLER 1
via va donar un recital, i
L'obra SAI`it representada prodiplomàtic per al manteniment de la Corts Catalanes, 589, L o bablement el mes d'octubre en
TelMon 10183
Inri no s'adonà que actuava etk
Telèfon 14667
pau ale Balcans a base de 1-Statu
Les d'esports, a Barban, n un teatre de Parte.
11111110111111111111111111O111111111111111111111111111911111111111 condicione summament
quo".

Les converses preliminars (rèdits per a
demostren que la Conferencia treballs públics
donarà molt
compra d'argent
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El terrorisme hitleria

en acció
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BARCELONA AL
Pels Centres Ofie:als
pecials (Sereh'n Nord - segona
SENEBALITAT
demareació). Anunci.
Direcció d'Obres Públiques
Consentirla de Governaaló. -Girona. — Subhaetes d'obree de
ri senyor Dences
migdia als peri o distes que »o 0 . 71 11SPI'VlIC ti -S te diverses earretlet • Pla res mes d'anormal qun temes de lea 'emarques . de Giea troballa trarmes , segons sein- nona.
Junta
Claesifieoció i Res
rija. d i elements monàrquics.
Gironal: Circular.
Degut a que confirmen lee acDelegarle)
elaril¡rna de Barre.
illacions no volean, deinar mes
lona (Tros de Vilanova i la Gehpoticies sobre aquest
Relaciö d'inserits nutrí.Un periodista li pregunte si 1
'sabia algtlna (mea 415 Sabmlen, tirns.
Ad miniel rae ile miiii ic i pa
—
ja que durant et mati es digne
subbaeles i concursos
que a Festneid del Nord no havien estat admesos els paquete d'Ajuntaments de Catalunya.
Administ ració de ,juei fria,
de diaris destinats a aquella ciuSentencies i edictes.
tat, a conseqüència de la vaga
lriele transports que hi ha plantejada.
COMISSARIA GENERAL
Digué que no en sabia res, 1
D'ORDRE PUBLIC
Si regí que això deninstrava que.
eilmenys pel que es retet la a
—
fordre públic , no passava res
En deis senlinellea de la
que fos digne d'esaer esmentat. Preso va observar elite que un
* Al vespre els digne que 101 individu, des del carrer, Ceta seels nerviostsines d'aquests ches nyals a un dele reclosos que esi a la labor que pesa daniunt la lava a la reixa dir na cena.
El sentinella Ii ,, riele peno,
rMiria, en l'atraearnent que ahir
el mati es disposaven a reelit- albura que de la Preeó sorlia
eer une jndleadne a le carretera ((Tea. la qual proeedf a la deeltspluguee i en el que intenta- tenció del sospilds. Es (carta
ren realitzar lau re dia a una d'un individu que ha eetat develleta venedora de bitllets de la tingut diverses vegades per (pies' o lerla. alía aconseguit la deten- tions de carecler social.
' • ió (lela autors. encara que hi ha
* Seda la presidencia del C))ta agut dos raerle.
missari General d'Ordre Püttlie
Això demostra — afegi — que es reuni ahir la Junta d'Eepeeno fallen els ressorts que té el lactes ¡ quedaren aprovats alguna
¡eeder.
assumples de trama.
Es referí despees ale conflieEl senyor Coll, despees de coies plantejats ¡ digné que segons municar això als periodistes, els
Ii havia comunieat el Conseller digné que no tenia noticies por
de Treball el confliete del ram comunicar, puix que la tranquilde transporte de Sabadell es po- litat era absoluta.
día. considerar resolt, puix que
* Segueix el rondi especial
estaven a punt de signar record.
Afegi que les impressions que de policía posat a les ordres del
Cap
dels serveis de la Comissatenia de la vaga dels contrames'tres són que d'un moment a ria d'Ordre Púhlic ocupan( armes Hurgues i curtes, aixi corrí
Jahre quedara reeolta.
But.ileti Oficial de la Genera- inunicions.
Durant aquests dos darrere
litat. — En el seu número d'ahir
dies passen de 2.000 les arme,
publica el següent sumari:
Presidencia: Llei sobre la ca- largues recollides. moltes inupaeitat jurídica de la dona i dele nicions i unes 1.800 armes curtes.
te-mjuges.
La reiollida s'he 'et princiDecret acceptant la dimissió
patmeet
a ieln poblacions de la
kiel senyor Pere Cavaller i Llagostera del càrrec de Comiseari -provincia" de Barcelona, sobreDelegat del Govern de la Gene- tot als pobles Cestellvi i Vilanova, que és on rne:
ralitat a Tarragona.
Decret nomenant, amb caräcter inferí, Comissari Delegat del
Govern de la Generalitat a Tarragona el senyor Joan L'uta Pu- DELEGACIO ESPECIAL DEL
jol 1 Font.
GOVERN DE LA REPUBLICA
Justicia i Dret. — Decret no A CATALUNYA
Ynenant Procurador de Catalunya, interi, el senyor Ot Duran
i d'Ocon.
Ha tornat de Madrid el delegat
Decret nomenant Secretari in- especial de l'Estat a Catalunya,
ferí del Tribunal de Cassacid de senyor Carreres i Pone.
Catalunya el senyor Josep Barba
Parlent amb els periodistes.
Perret.
els digué que eslava satisfet del
Concurs per a l'ingres al Cos seu viatge a Madrid, i que tenia
de Funcionaris judicials al ser- l'esperança que el plet entaulat
vei de la Generalitat i anunci entre el Govern de la Generalitnt
de provisió de guatee places de
el de la República se solucionala primera categoría i vuit de la ria d'una manera satisfactenda,
segona del Gos esinentat.
inspirant-se la solució en l'amor
Finances: Derret jubilant, a a la República, a Espanya i a
instäncia propia, el doctor To- Gatalutiya , ja que les dues parts
mes Busquet i Teixidor. Director Iran donat furores de serenitat,
de la Clínica Mental de Santa prudencia equanimitat.
i
Coloma de Gramenet.
* Els agenls de Vigilància
Economía i Agricultura: Deeret autoritzant el Goneeller afectes a la Comiesaria de l'Estat
IfEconornia i Agricultura per a van detenir Georges Glasatov,
encarregar a la Cooperativa Po- sübdit rus, el qual els va infonpular de Construcció la realit- dre sospites. 'Vistos els seus anrack, de les obres de reforma del tecedente, resulta ésser desertor
pis principal de la casa núm. 7 de la Legió francesa. Actuaba-1dd
del carrer de Fontanella. per a eslava mancat de documents i de
habilitar-li les oficines d'agrien recursos.
Departament.
Pels mateixos agents fou deDepartarnent de Treball i Obres tinguts Arnerico Fernändez da
Públiques: Bases per a la regu- Silva. porlugues el qual s'inleciú del descans dominical en solen t e. anib les autoritats conels establiments del Raro de eolars del seu paie en aquesta
l'Alimentació cJe Reus i del seu ciutat, i del qual s'ha provat que
part it judicial.
esta enancat de mil puse legals de
Edictes de Jurats Mixtos de vida j de documentació.
Catalunya.
Tots dos seran proposats al
Recaptació de Contribucions Govern de la República per a la
de Girona: Edicte del Recapta- seva expulsió.
dor de la zona de la Bisbal.
Delegad() d'Hisenda de Lleida.
Anunci.
AJUNTAMENT
. Administrad() Principal de
Correus de Lleida: Subhasta per
Visites a l'alcelde.— L'alcalde,
a la conducció del corren, en senyor Garles pi m Sunyer, va
eutornbbil, des de l'oficina de retire ahí' la visita de la cantaCervera a Vallfogona df; ltiiicorh. triu senyora Merce Plantada.
Concurs per a l'arrendament
També fou complimentat pel
d'un local destinat a estafeta de senyor Alfred Vinyes, gerent
fes Borges Blanques.
la Companyia d i Aplicacions EleeConcurs per a Farrendament friques ) el qu a ] al e enpanyeva el
d'un local destinat a estafeta senyor Devececk, arquitecte prod'Artesa de Segre.
er I ceta de redifici (11)e vena itviat
Administració Principal de eorneneara un construir-se a la
Correus de Reus: Subhasta per Plaça de Catalunya, el qual •
a la conducció de la correspon- ßoriyä ra y a ntproleele i els Otitis
dencia, en automòbil, entre la tel hl ron fui al senynr alcalde.
Vilella Baixa i La Palma d'Ebro.
Visita de protecol.—L'alcitide.
Districte Forestal de Tarragne
na-Castelló (Servei Piscícola de senyor Carlee Pi ¡ Snnyer, acompanyat
del cap de Cerimonial,
Tarragona). Anunci.
Circuit Nacional de Ferms Es- senyor Manuel Albee, ha jornal

la visita al senyer Santiago Govern, president del Tribunal de
Cassació.
Dies de visita del conseller de
Circulació. — En prenclre peeseesue de la Conselleria de Circulació i Policia Urbana, el senyor
Vicenç Bernades ha aseenyalat
els diesables, d'onze a (lotee, rom
a dia ¡ hora per a relee el pnbite, si be creu convcnient recordar que les exposicions per eserit tenen l'avantatge dessen
mes precises ¡ coneretes i de no
prestar-se a oblits involuntaris.
Plecs de preposició. — Per tal
de preveir cte &ny)) l'Escorxader
de pores, de la hit al, el ro/tseIler-regidor le Proveiments convida tots els industrials que desitgin presentar plers de proposta per al suhminisframent
7:0 tones de pialan seo, a que se
serveixin presenter oferta al Neeoeiat. d'Estadistica i Política dr'
Provetment. tole els dies feinere,
fins al 30 del corren', de les den
del malí a la 111111 de la larda.
Les ofertes ha»ran d'reeer presentaies (nutre CiP pires entivenientment lacrals.
Acords de la Comissió de Govern
en la Sessió del 20 de juny del 1934.reetoritzar els Coneellees regidors
d'Ingressos, despeees i patrimeni. Proyennents. Contractes eeervels publics
Urbanització u Ei x ampla . Migu e Me Seile a les Comissione cons iet oriale cor
CA--respnt,alqu es
rniesinns pueril elevar-los al Ple, dillur cenepetencia.
versos assumptes
Obrir expedite al procurador de l'Ajuntament, eenyer Lluch, amb motiu dele
conceptes continguts en el text de re,crit per ell presentat en la querella
contra el Coneeller municipal senyor
Granice Barrera, nemenant-ne ¡urge instructor el Conseller regidor senyor Duran i Reynals.
Assabentar- se amb satisfacció de la
sentencia del Tribunal Suprern revocant
la del Trietinal Comencieso-Administrater provincial de Barcelona. referent
a l'excepció d'arbitris municipals d'inquilinas, sobre solare sense edificar i
ee plus-vetee a l'ex-teeme municipal de
Sarrie.
Acord que l'Ajuntament compareixi
com a coadjuvain en divereos recursos
contencioso -administratius interposats
Pe r diversos litigante contra sentencies
del Tribunal econemico-administeatiu de
Barcelona.
Obertura de concurs-oposició per a la
prov i$115 entre funcionaris municipal,
deis cerrees d'inspector general del Negocias d'Inspecció fiscal, dos inspectors
de Circumscripció. un oficial segon encarregat de l'Oficina de Rodara del Negocias d'Arbitris. d'acord amb les normes d'adaptació de Personal, aprovades
pel Ple Consistorial,
Desestimacie d'instàncies en les quals
se sollicita l'exclusió de diverses finques de la imposició de la contribució
per minores.
Fixació de quotes delinitives, a conseqüencia de reclamacions formulades,
en l'aplicació de l'arbitri de plusvelua.
Baixes en el Padró de l'arbitri
ouilinat, anullació de talons per circe
de traellat de meten. desestimació de
recursos de reposició formulats centra
disposicions municipals i imposició de
penyores per manca de declaracie de llomuere.

CAUSES VISTES AHIR
--A la Secció Primera es va suspendre la vista que eeteva asseryalada,
per malaltia del !letras deienser.
* A la Secció Segona, ¡ a porta
mancada, es velé una causa per viofacie contra Francesc Costa. Tot i
haver estar perdonas per la víctima
i per la seva mare el fiscal va eosrente i aconseguí que el
Jaral dictes un veredicte de cuipabihrat ¡ que el Tribunal de dret condemunes Francesc Costa a la pena de
catorze anee de presó.
* A la Secció Quarta, i a porta
tancada, es veié la causa contra el cree Ciuselles i Carolina Riiä, per infanticidi. Després del veredicte d'inculpabilitat entes pel jurat, toreo
absoltes pel tribunal.
VARIA
Alee Rosa Llistosella va presentar
una denúncia al Jutjat de guàrdia contra un subjette al qual Heme una
quantitat perque bes esmerçada en
prestees i ha resultar croe aquell Ii ha
eetafat meció peseetes.
* Al passeig de Grecia, centenaria a la Diagonal, tres desconeguts
preposaren a Francesca Pla si volia
bescan y iar-len un ballet de haue estranger. En el mornent que esteva a
j mut de deixar-se convencer, uns
guärdies detingueren ele tres timados, ele quals ingressaren a la preste.
S i anentenen Salvador Pibes, Rafel
Garcia i 1.1orenç Durros. Ele foren
ocupars, ultra une ganivets bastant
grossos, moneda falsa i resalte de
diaris.

bidILLORS
marca

Ex igiu aqueira

8ITUA210 023111JIL 41'M032ERICA
D'EUROPA A Liad 7 1101116 051. DIA
20 DE JUNY Dl 1144
Degut a una apresad baromatrlce situad* • Escandinavia 1 d'un minim secundar' al nord d'Italia, he
empitjorat •I tempe • gran part
d'Europa, pula quo ha augmentat le
nebulosas' a tot arreu I es registren
aludes de carear tempeetude da del
golf de Oleosa fine ale palea Salt I cs.
Al nord d'Arrice I al centre I sud
de la Penlaula 'barloa domina cel
seré I temperatura alta d eg ut •
le Influencia de raticida centra
• les Hin AÇOn 011,

0111. TIEMPO
CATALUNYA A L11.1 VIJIT
Na allerhalgat tu notrulooitat a tot
el palo I s'estebletsen vente del primer quadrant.
En 1011 datara 24 hora s'han
registra rulsate 1 alguna amast

u

a lea reglen& planifiques.

Les matutea preclpitaions han
estat de 13 Mas per metro guara
• Parla 1 11 a C.epillelle.
Temperatura malme d'ahlr, 98
tira" a fiera; mlnlma d'aul, 7
urea, al

Port

de la Santigua.

Lea «rae, raciona iiel ieinpli a
Barcelona, • neu set. van a III CapClueca te la pruners 1243 n 1n 43

Jubilacions, llicencies i excedenci es de
funcionaris municipals i concessie, de
pensión< i pagues de gràcia a viclues de
funcionarie.
Auteritzer la inversió de la quantitat
pressupestada per a racabament de les
nbree del Mercat del Ninet.
Altee. baixes u rettificaciens en el Paere de yeins.
Acordar que es procedeixi a netejar i
estucar el Ocol de la torre del campanee de Grecia.
Ohertura de cenare ver a la celosa
en bronce de reetetua de Bonasentura
Carees Arihau Acljudicacie. en metete del Concurs
celebrat , de l'execucié de les obres d'urbanitzacie de la plaça de Molina, i les
ute pavimentació dele carrers 'Moyanes i Juliä Romea.
Installacions d'illuminacie pública a
la Via Amista i als carrete de Coreetic. Lluís Amemez i "tfelcior de Palau.
Suspensió d'obres particulars fetes
5emi t e permís. condicionement de la coastenerle i d'airees al que fixen les Ordenances municipals i imposició de penyores ver eincomplienent d'acords consistorials, referente a la construcció d'obres particulars.
Obertura de concure-oposició per a la
provisie, entre funcionarie municipals. de
rlues places vacante d'oficial segon dele
Negnciats d'Obres Paliques i de Contrileicions, de la Secció d'EixamPle,
rietI amb les normes ¿'adaptare; de personal. aprovades nel ple consiste:del.
Adquisició de parcelles afectades per
eohertura de viee rebliques, venda de
1-arcenes a propietaris cellinelants i requeriment a diversos propietaris persree
formulin proprieicione cte meto, de fingere. afectades per l'obertura de la
Grenvia de Renda.
Tornada de quantitats pagades indegudament per diverses laxen per la
Caixa d'Estalvis i Mero de rieras de
Barcelona, i ,.'acorda la balee de l'esmentada entitat en els arbitris sobre taXeS. de les nuals Ii corresnon l'exennecie.
d'acord amh les disposicions legals.
Autoritzar la Banda municipal Pe r que el die 22 doni un ceencert per
redio, de clausura del cicle dele oreerezare ner la Ferd-efotor Ibérica, de
ennformitat ame) lee condicione establerte s en aquests casos.
Concessió de copes ver als Camelona s s de Catalunya de Rem, de Futbol
amateur i de Besetrethl.

Trihunals i jutjats

Galefe/ BiRBA
LES
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ASSENYALAMENTS
Servei Meteorològic
PER A AVUI
de Catalunya

* Ahir al mati, datara el Jutjat
número sis, va declarar el director
del settnanari dretista "D. I. C. e . denunciar per injúries a les autoritats.
El testimoni digué que l'autor de
l'article injuriós era el diputas a Corte
senyor Gabarro, i que el dibuix, que
balee estat també denuncias, era repredult d'un airee setmanari. A mes
digué que la llegenda q ue in hacia al
peu del dit dibuix eren unes frases
pronunciades pel president de la Generalitat en un acte polític celebras
darrerament a Berga.
* EI e:temiere de la Junta Directiva del Sindicat Autemom. senyor
Robuster, va declarar alije al Jutjat
en el qual s'instrueix el sumad per
la desaparicie de documents del dit
Sindicas. Manifieste que si havia retirat la documentació ¡ els moldes ion
perque comptava anth liautoritzacie
ds la Junta, i que els qui ele rectamacen, segons el reglament de l'entiter, no poden éseer considerats Com
3 SOCis, ja que en feren expulsase.
* efaria Ascont, ha denuncias el
seu montés perquè despees d'haver-lo
mantingut durant una Ilarga temporada, degut a no tenle feina, ha acabat
fugiat i a mes emportant-seer una
cartera amb dues mil pessetes, que
eren delta i que tenia guardades a
casa ceta.

Dir44,

Butlletí Pecliat;eit

AUDIENCIA TERRITORI%L
UNIVERSITÄT AUTONOMA tual d'aquel! pealen :s reunir.,
Sala primera. — Divorci: Elvira
el darrer dissabte 1
entes e:
Guinard i Orriols contra Antoni Es25 Ilegi
Facultat de Medicina. Catedri de l'oble Nou. En la re .
merats i Borren i ministeri fiscal. Psiquiatría.— El piropee dillan5 ci5- report de tetes les gi
01: q ue ha
elajor quantia: Josep Coll contra Jo- nlenC2rà un nou curses prepa•atori transcendit a l'op inió . . ithike
s'han p ortas a cap fine la data arr.
sep efestres. Incident: Josep Rovira per als examens d'infermers
contra Daniel Morder.
ntle constare de 30 Iliçone, les relució al problema eementat. Tare,
Sala segona. — Incident: Antoni q uals es donaran tots els dies feiners, s'assabente ale reunir% dels teche
San Gil contra Eusebi Carreres ¡ Co- de set a vuit de la tarda, a la Clínica meritoris que individualment
rones. Mejor quantia: Tomás Josep de Psiquiatria Municipal, Llull. nú- entitats han dut a cap. Els ree6„...
C arbe i Vila contra Joan Navarro i mero 8. Al final e i atorgarã un certi- acordaren, davant el projecte de e.
Navarro.
ficat dassistencia a les p ersones que lucions ueesentat ner l'entitat come
Iti ha g in concorregut amb assiduitat. radón, cae aquest projecte fos
Les inscripeiens poden fer-se a la a totes les entitats del roble Nou
AUDIENCIA PROVINCIAL
al seu estudi. També s'acordà que
Seeciä primera. — Dos orals per Clínica de Peieuiatrie Municipil el projette tic eolue,ons es Poses a ee,
mateix dillune. dia 25 , pretver dia dr
vagabundeig i vielacie de morada ela es e.
cuesie en la nova assemblea q ue tir.
centra Júlia Ortega i Francesc Linadre II« a l'Ateneu Colom el dia
Provea
d'ingrés.—
Set,
cenvonts
res, respectivament. Un divorci:
s'anunciarà ovortunarnent.
ele asoirants mscrite al grup de CienBarcele contra V. Pujo!.
Seccie segona. — Un juran per abu- cíes role haain aprOvat les proves ensos deshonestos centra Francesc An- mUneS per al divendres. die 22, del ASSOC I ACIO PROTECTOR
cerreras, a dos quiere de guatee de la
gulo Sir/diez.
DE L'ENSENYANÇA
Seccie tercera. — Dos orate per tarda. al Paraninif de la Universitat, a
lesions i un per estafa contra Manuel fi de practicar el primer exercici
CATALANA
les p reves de Cienciee.
Pecases, Joeep Auteni i Ricard MaEls aspirante hauran (Feriar proveirs
teo, reepectivament. Divorci; Isabela dr plema estilo g ráfica o d e llaels
Conferencia a Holla.— El prepti
Disitertreni,,,c co ,n2trrata..e_
lextenndri e
P optleer, do. tinta i portar la papereta de preves el:veneres. die 22. a les deu deis
urat
corre a pe n en t.
ere, al cinema Unió, de la plae
lacro contra Joan Gelabert. Un ore!
El creuer transatlàntic sota el, Eiveeea tHoetail. el senyor Fi n Re
per tinença d'armes contra efanuei
me y a, donare una conferencia eobre
Medina. Divorci: Maria Colet contra auspicis de la Universitat Autònoma ' L'obra de la Protectora'.
de Barcelona.— Per a poder realitear
Josep Arfan,
eesi ess reeeeihe eeeeee , i es " ees eje; Aquest acte és organitzat per e
mee t „ peti c ione fori„ei e„ , e . eee„_ eeeemissió Delegada de leAseociate
P-etee tera de l'Ensenyança Cateare.
cien quatre mitges beques per
creíste transatlentic que ha de rea- d'Hoste, Guinarde i Santa Eulíee.
ANUNCIS JUDICIALS litzar-se
sota els auspicie de la U rli Donatius per a les Colònies Eses.
y :rallan Autenoma de Barcelona. Ele lars.— A les oficines de l'Asseciate
q ue soHicitin 1 obtinguin vira d'aques- Protectora de l'Ensenyança Catalav
EDICTO
tes mitges bequen, hauran d'abone/. ;a tires, r , pral.). a la L1Ireria Eav
En virtud de lo dispuesto por el se- meitat de Fimport del viatge en das. nos
u Pelayo. 52/. a la Llibreria
fier Juez de primera instancia numero se turietica, que és den ' total de mil (Ronda de la Universitat, sil, a :;
cuatro de los de esta ciudad en provi- q uatre-centes pessetes. Queda entes. Llibreria Catalenia (Ronda de San
dencia de ceta fecha dictada en los au- dones, q ue els afavorits amb la mitja Pure, 3). a la Llibreria Verdagur
tos de procedimiento judicial sumaino beca hauran de pagar set-centes pes- (Rambla del mies., e) i al despatx
eetablecido ell el articulo r31 de ha Ley seres. La durada d'aqueet creuer será senyor Josep Botev (Bruc, 4.1), e
Hipetecaria, Mesados por la e Union Es- de cinquanta dies i es vieitara Valen- reben donareis per a les colònies
pañola de Explosivos S. A... contra don cia. efälaga. Cediz. Las Palmas, San colare aun ceda any organitza la 'Pie
Kainón Reoe Pía, se arnsiltia la venta Juan de Puerto Rico, Santo Detnin- rectora .' per al; alumnes necees:tse
en pública subasta, por tercera vez y Ro, La Guaira, Puerto Cabello, Cu- que assisteixen a les encoles del se
sin eurem- ren a tijo y término de vein- raçao, Puerto Colombia, Colón, Puer- oatronatre.
to Limón, Puerto Barrios, Humana,
te días:, de la siguiente fieca
Els rebuts darrerainent són dele a
URBANA, sita co esta ciudad, ba- Neva York i Palma de Mallorca.
guents senyors o entitats:
Les instäncies per a sollizitat una
rriada de Grade, con frente a la calle
eietells i Plateria. S. A., Joan SÉ,
d'aquestes euatre rnitges beques hatv Joaquint Cosí, Gil Boinbardó, Ratee
dc Cercega, señalada cen el número
ran
d'ésser
dirigirles al senyor Rector Marte Enríe Paimada. Lluis &Letrescientos tres, integrada por un edificeo cempuesto de planta baja y un piso de la Uaiversitat Autenoma de Bar- Remen Comte. Joeee Bruguera.
y en parte de planta baja solamente, celona en el termini de vuit dies.
Ferrer i Vidal. Catalana de Gas
Electricitat, efiquel Marigó, 31a7
ocupa una superficie de terreno de set ecientos noventa y tres inetros setenta
B. Cortes. Joaquim Vaquee, Jer
ENSENYAMENTS
y seis decímetros equivalentes a veinP. Fàbregues, F. C. Barcelona. Mace
Aiguader,
Arenen Enciclopèdic Po.ee
tiún mil seis palmos, seis céntimos, cm.
ESPECIALS
lar. doctor Francesc Ferrando, Rafe,
yero, según los títulos antiguos, tal exCuse
Joan
de D. Molinete Reme.
tensión resulta ser de setecientos peleen.
d'Esperanto.— La Seccíó
loan Cerda. Alions Siee
ma y tres metros ochocientos setenta y EeCurset
p erantista de Vesteneu Encielcpedic Puricernau,
doS 11Biniletro ; y linda por su frente Popular (Carrne, 30). cornençarä, el loan Cases. Marcel Bese, JOSen CO.
vell,
Joan
Ventosa
i Calvell. Ferricon dicha calle de Cercega; por la iz- cl:a 2 del provee juliol. un eureet elequierda, entrando con una finca del se- mental de l'idioma auxiliar Esperanto. Montserrat. Cohen; Creixell,
Francesc Badia. Jaume Rife
ñor Marqués del Puerto Nuevo; por Les desees es donaran de vuit a nou
Joaquim 'terne.
la derecha, parte con una finca de doña del vesore tots ees dilluns, ditnecree
Joaquina elir y Pujol y don Pablo Pro- divendres. La matricula és gratuita.
044+.44+144+64444+11.411fflee
sa. y parte con un antiguo Camino: y
por el fondo, con una finca de los heREVETLLES DE SANT
rederos de doña Julia Bosch. Inscrita
ELS MESTRES
en el Registro de la Propiedad del
JOAN I SANT PERE
Norte, tomo 1.193 del aerhivo. libro 416
Associació del Magisteri Particular
Les millors coques a
de la Sección primera o de Gracia, fo- de Catalunya i Baleare.— E l passat
lio ter, finca número 5.84 inscrip- diumeisge, un bon nombre de mestres
LA MONTSERRATINA
ción te. Valorada en 350.000 pesetas.
de mestresses de l'Associació del
Se ha señalado para el acto del re- Magisteri Particular de Catalunya i
Comtal, 15'
mate de tal finca, que tendrá lugar en Baleare, van fer una excursió a Arenes
le Sala Audiencia de este Juzgado, sito de Mar i a Arenys de Aunt, i es van 1444+.4444+.44444444444.44
en los bajos del Palacio de Justicia, ala deturar de paseada a les poblacions de
AMMI.M.M.M.1•••n•••,M.1
te.
derecha, segundo patio. el día veintiuno Bada:ona. El Masnou. Vilassar
de julio próximo y hora de las doce, Mar i Mataró, on van esser rebuts
previniéndose a los licitadores: primero, vels associats del dit Magisteri i van
que los documentos y certificaciones canviar intoressions sobre diferente asdel Registro de la Propiedad a que se sumptes d'interes p er a la nasse. A
refiere la regla cuarta del artículo t3t Arenes de Mar, van ésser rebuts pel
de la Ley Hipotecaria, esteren de mani- delegar del districte, senyor Arxer,
fiesto en la Secretaria del infrascrito; i van visitar l'Ateneu, Mont Calcar:
segundo, que se entenderá que todo li- i l'Eecola i Granja d'Avicultura "Pacitador acepta como bastante la titula' raiso". Despees els excursionistes es
drin que resulte de autos y que las cal, van traslladar a Arenys de Munt, i
gas o gravemenes anteriores y los pre- van dinar a la Pineda de Lourdes de
ferentes al crédito del actor si las hit- Subirans, i van tornar a la capita: al
hiere, quedaren subsistentes, entendién- vespre molt sansfets de l'excursió.
Conferencia d'Odö Hurtado
dose que el rematante acepta las mismas y que queda subrogado en la resAvui, dijous, día 21, a les den ae
VARIA
ponsabilidad de ellas sin destinarse a
la nit, a! Centre Joventut d'Acció
su extinción el precio del remate; terEl problema escolar del Poble nalaila Republicana del chete.cte le
cero, que los postores que deseen te(Valencia, 5691 donará una conesr.•
mar parte en la subasta, a excepción Nou.— Convocadee per la De;egaceo cha el conseller-regidor senyor
del instante, deberán consignar en la del dietricte Nee del P. N. R. d'Estado
el qual deseubdellare e:
Caja General de Depósitos (Delegacien guerra (Passeig del Triomf, eo), i
de Hacienda) el diez por ciento del ti- amh la finalitat d'expoear l'estat a y - "elissió de la Joventut".
po de le eeeunda subasta, que fumé el setenta y cinco por ciento del precio de
valoración, para pee.er tomar parte en
la subasta, devolviendose la cantidad
LA
c ensignada a los postores. a excepcien
Xocolata amb hat,
hecha de la correepondiente al remad'Elgorriaga. Cacao
tante, la cual quedará co su caso corno
riquissim. Liad pura.
parte del precio del remate, y cuarto.
que una vez aprobado el remate, se InSabores° i nutritivo.
ri saber al adquirente para que dentro
del plane de ocho días, contados desde
la notificación, consigne la diferencia
entre lo depositado para tensar parte en
Altr•s cl
la subasta y el teta] precio del retinte
y eme los netos de subasta. otorgaren
PR 'MOR, N. P. U.,
de la escritura, en su caso, y denles
CUMBRE, MANA, AVhasta la entrega de los bienes al remaMETLLAT, A LA P1DRÁ
ren t e serän de carro del mismo.
Barreteen, diecieeie junio de mil me
-senjrtiaycuo.

l'activitai polític2

XOCOLATA
BERFNAR

DEL

El Sateetario

JOSE mnt.INA

* El sastre Manuel Escuder,
cansas de no cobrar una factura de
eeixanta pessetes que li devia Josep
Vila, el trobä alije ä la tarda al carrer
de la Creu Coberta i el comminà amh
duelo al Jutjat si no el pagaya.
El &idee Ii demanä la iactura Per
a pagar-ia-hi, i quan se la treia de
la butxaca la hi prengue i per torna
encara l'agredí.
Als crits que donava el sastre acudiren els agents, els guate ele perraren al Jutjat de guàrdia, on es convingué el pagament del deute. L'afer
ha p essat al Jutjar municipal.

Gran assortiment de garlandes, fanals i foca infantils per a Revetlles
Sneresor de .1. Mi litt
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e "PALESTRA"

El

Teatre FANTASIO El Cinema
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-Carmelita", ainb càrrega gene- A la Rambla de Santa alanica. a
ral, cap a Palma; et "Pone Mar- LES ESTRENES
deeco.erneida
Martín
González,
dos
Avui estrena
Cras aa vin,gut anunciara, el diCbservaolons meteerolbalques: ti", etnia ctirrega general, eim
negute.
p
orate:ti:nene
de
les
misses
ci
jous -a .8 de juny comencará un
el "P0pil 0", a inb arraiga Poliorama : "Divinas palaMutti;
raen(
vent
a
l'E.
fresca
cerA
Sül
curs de a -.tala al local de "Palestra-, van aconseguir estafar-li unes 5 0 0 Pes- ele serniesibert; al migdia S. S. E. g eneral, cap a N'inerte; el "Cala
Del Congris orza:titear per M etro
bras", tragicomedia en pro- un
ei qual „ adra, una durada sie 25 lli . setes en metallic i diverses iöies.
• PARA ni
Centesa", amh eärregit general,
Goldwyn Mayer. - Deme, divendres,
Li van lliurar el censabas paquet tresquet, eet anal cemulus, i
cns. gatees donaran tots els dimerts
PAR•lerlIVTAR
a la tarda, medra lloc la inaugurada
dijous. de dos uarts de vuit a dos dient-li nue no l'obris fine dien'e dos eid ponent S. trese, mar mare- cap a Palie; el Ilagut "Ampa- sa, de R. de Valle Inclán C011 LOCUIIA
oficia; deis Estudie i Oficines de Me.
quarts de tacar del vespre. L'esmentat dies i en efectuar-ho ahir va vetare jada del S. E. i el cerdo queda ro", amb cärrega general, cap a
reneany
de
qué
ha
estat
victima.
La
d
esunan
Valencia;
els
pailebots
el
"Ceprosa.
Tragicomedia en
tro Goldwyn afayer, tensiderats eres
curs és per toses aquelles persones
semicobert.
- Al Passeic de la Indüstria a FnL'obra es
encertada.
nació
es
certamen
els millors d'Europa. Han estat inrieue voten ripicianient eserture arnh
merejo",
ami)
eärrega
general.
Baremetre,
754.
Termòmenue
camió
torreccia el canela. La matricula val tac Garcia i Vida. d'un
nades en aquest arte les autoritats
cap a Sant Feliu, el "Malvarro- d'un grotesc que esparvera. L'autor es
tre.
247.
van
tenia
na
rat
li
sostreure
una
manto.
i
física
monstres
12 pesseres per a tot el curs; els soEn aquesta ocasia es demostrara coril
se", amh càrrega general, eap a complete a crear
zis de "Palestra" nomas en paguen leta on portava robes p er valor d'uMoviment de vaixells a poeta Valencia.
rals ; a mostrar un segura d'escenes rees realitza la presa de so i el treball
nes mil pessetes.
pulsives. llefiscoses, alltscinants, d'una
latir
.
,, a l'E, des
de
la vertió espanyola, tema interee
de
sol.
Demor
- Salvador Pasea López, va haver
Inscriviu-vos a la secretaria de -Pasensualitat morbosa i agr a . i a imposarsant.
pailebots i una goleta que van
lestra". Corte Catalanes . S.02. pral., de d'ésser assistit ahir al mati al disadmirable.
S'hi eroPe,a
les arnb sin art
Dissabte tinada lloe una vlsita en
un berganti goleta
MOVIMENT D'AVIONS
dotze a dues o de set a nou del ves- p ensad d'Horta d'una ierida al bree de holutaa,¡ amb
d'esborronar, i Ito aconsegueix resi'
autocar de la ciutat i un interessant
popa. Pol S. un
dret nur li va ere:luir en ésser mos- ata liä que ve
pre.
que nn podria
ja
sembla
mena
Quena
partit
de fuelbol de l'ovas> Metro
AHIR
segat per un carall. al Mercat Cen- pailehet a motor de dos pala que
enser mes enana una nova escena cine.
Goldwyn elayer. i a la nit se celetral. Despres de curia va ',t ascar al seu passa a p011 P 111. i una goleta que
ESCENARIS
mariana,
upa
nora
sensació
una
Aeròdrom
ca,
de
l'Alr
Franca. brara la revetna de Sant loan amb
domiciti. Torrent de la Guineu, 12. pasea a llevan', i al S. 0. una
PER A AVUI
Proceden', sie Tralosa, a les 8'54 nava esgarrdanea hi is afegida. Fa ;soabaixos.
Aquesta nit. al Romea, tindra Ilec el una visita a les fonts Iluminoses de
un
pailebot
que
van
en
goletas
u
certament, en Gova, a:ingle a la
sar,
arribä
revió
ainb
urutreu,
merMontjuic, un sopar a l'americana i reautomabil
trans- Abir al mate un
Peninsula, llevat de Gor ya, no ha supe' benefici de l'actriu Antonia Herrero.
Casal d'Esquerra Estat Car eta de port de l'Avia ció Militar, va agaiar popa, j dos pailebots que van de caderies i 1 passatger.
La marquesona. Eid au- vetlla que tindra lloc al Canadrom
Es
representará
al
Valle
grotesc,
en
invencia
del
rat
Gracia. - A les Da centirmecia de; Carente afassena i Penaron, de 46 bolina, dos pailebots a motor que
Procedent de Mat sella, a les Inclan daquestes escenes. Caldria per neis, senyors Antoni Quintero i Pasqual Parle. Diumenge a la tarda ele eonu: 'set de Moral i Ciutailania. a cär- atuve, domiciliada a Molina de Eta van vera la mateixa direcció
722 arribä latid antb r:orreit, traban -ne superadas pensar en un Guillén, interpretaran, excepcionalment, gressistes assistiran a respectacle taure: de Joaquim Barri. Tema: "Egoisocasionar
una
lerda
a
la
regio
tres
que
venen
al
port;
de
vela
li va
mereaderies 1 sense pass-algente. roe, en un Baudelaire en algun s Tirases. uns papers de l'obra. La nimia es per. el que se celebrara al p u henor a la
ere i altruisme".
Parietal. amb romneda dels teixits, d: !latina guatee falnIxos vers diProceden( de Casablanca, a les Perla en el grotese de Valle Inclán na Marrará dissabte amb un banemet, de plaea Monumental, e dineral', die 25.
- A les 22, cenferencia-contaever eroreastic reservat. Va Esser canduida verses dir e rcione i dos vers
Inc una exeuisiet collectiva a
1225 arrihe. l'avió amb corren, hi ha tanta metafisica. ES mes espanyul, la Comissió organitzadora, del qual for- titirita l
sia per .1. Roen. sota el tema "1'01in- al dispensari del 'irrer de Barbará, on
Kirgu filas Montserrat.
aquest part.
mercaderies i 4 passatgers.
:enes equivocades".
i per atea mis realista, a desgsat que men part des de Marguerida
se Ii va efectuar la primera cura. i
skiternant amb aquestes !este§ tinCosta i Déu. Sernbla que
A lea 12'40 sortí l'avió cap a la, presencia de la mora la seperstició, al periodista
deeprés va es:s e r trasnadada a l'Hasdurant la seta actuada a Barcelona, /a drà lloc la projeccia de les últimes
Tolosa amb correu, mercaderies el sentiment religiós i la ereeoge en el senyora Herrero, actriu de mereixv- prorfuecions de Metro Goldwrn Mayer
Pftal de Sane Pata
MOVIMENT DEI PORT
dialsle i els embruixaments passen ver
PER ADEMA
- Al dispensara de Sant Andreu va
i 4 pal:salgers.
resgarrifanca hi és ments innegables, ha descobert la pól- per a la temporada que ve, i un canvi
esser assistit Anteil Gómez i SalvaA les 12:30 sorlf l'avió cap a l'obra. 1 i5 que
darnpretsions sobre eta problemes
al
carrer
unte
viu
sovint per mitjans física Goya, vora a alguna cosa arel.
anys,
Stvdi Club (Laietana. ss). - A les dor, de8.19baixos.
Marsella amb correa, mereade- praduida
D'Avda:.
Vaixells
entrate.
1
certament, haurä estat el sea model. * Es diu que a mitjan julio l vindrà nema tOgrifies.
el :mal Presentava
icase. el &rama Sala Perxes di e ser- Valles.
1
passatger.
,
ejes
j
Un detall curias d'aquest Contras
Tarragona
amb
cartee
mineral,
,
Petate també Velazquez. L'enorme a trehallar a Barcelona :a companyia
aiverses contusions al bree dret , les
tara sebre aCcicainerriania
A les 727 sarti l'avió cap a ¡oree plästica que Val le hielan comu- Cebriän. Bon temps, el juliol és que dos deis congressistes que hi
quals ii van ésser preduldes per Maria el vaixell espanyol "Sallt lago
prenguin part secan premiats amb un
Naturista de Barcelcna (Tallers, Relea'. que viu al carrer Mas i Du- López", del eenyor I) , alumbre; Casablanca amb cerreta merca- nic n a la !esa eroducciä fa que Pensem
* Per primera segada en fundó de viatge gratuit a Hollywood, ofert per
narn. 22, segnn. segonal. - A les In, ran, 32. babeos. Despees de Curar va de Bilbao i escales, amb cerregra Series a cense passalgere.
trés que en escriptoss, en pintora. Fa tarda,
es representara al Còmic la la Metro Goldwyn Mayer ala amas
avui
cnnferenc:a pel doctor Vintró, que Pasear al seu domicili.
també en les nsvelles
general, el naitor "Allube HeiLas chicas del ring.
Aeròdrom de l'Aeronäutloa Na- pensar, perä,
congressistes.
caresques, en la tragicomedia de la "Ce- revista
d.ssertara sobre el tema "Normes
- Al carrer de Mallorca. un auto- di", de la Cia. Navatra Sota i
* Vam parlar en aquestes colurnd'eaiiientació".
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Martín; dels Estala de Parà, Las
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de:E es:a:os:esa.
assolit una civilitzacia. Hi veintena morir -Molt bel Eraio content de deba.
poc cinemetcgraiic-, resulta monbment,
r
e
El
Cirep
Renaix
correu, mereaderies i 37
abandonas
una
mena
que
ve,
que?
deixa
dona
que
a
aquest
hivern
per
a
-1
ton.
Casal del Pallars (Plaga del Tea- Wat sardanista que ja eti lakjunun no i idiota i ¡masas Paeeetgere, el med nr cerreta
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1
Gijóti,
csi
alessee Hora. Albert afevs !len- tricció a totes les estaciens de les
cara a Hollyaieod malgrat la rriei que començada l'execució d'una obra que,
ra, 1 -375: Enid; Schauen, 1.77660; insuperables.
la :11111übrú: Pls ila halls el "CelliEnric Borras fa, anda malta detalla i induhtablement per la competencia i per respecte als Menta ¡ ale &Mistes .
'Jine tee. Alfred Meyer , Jean alinSaleader
Saltes,
emea->51;
Tnrree
Her.
d'intentar penetrar a l'ea-rearxes del Nard u M S. A. per a na", mi, earrega general i trän- seria
een Deis. Rabeen Mine
i reinstrueeions, 8.9e9'04, i el seit caricaturesc reali pne habitual, el centingente travessa la Meca del ei- Sabrainguin
mentas bale, fine a l'acalument d'aquella.
qualsevulla e s ferita d'una i delira AH, cap a Gen ta va, del ennyor F. Valls i Taverner,
Pa rten de sagrada embriac i grates'. nema.
López lagar, el de vagabund, d'una
Salan separat John Gilbert i VirgiComaanyia. La dure:cíe de la validesa E. Carandini; n'alta "Mutuomanera alhora farta, esmera:la t magni- nia Brull , Jean Harlow alta sepa- •41•041~•4444.•4,404141441•41
pusealgers del port
¡ere funde de la nereida d e l t rajea nia", ami/
ELS OBRERS
vagatreu
un
altre
fica;
Enric
Guitart
i
a
Trieste
també de Harold Boston - redies fins a ton quilòmetres,-re:dos i 98 de trädiett,
Totes les notes pregades bund eleminat, wbablement un dels ras
cordem que no fa molt publicàrem
Ele earnbrers. - La &mita de i un. ha mis per cala tan quilhmetrea escales, de la S. A. E, M. A. la.;
deinen'
etilisrs papers de 'a seva ben
una Mofarais en la Igual s'asiegurava
"Numidia", jutiti rhrregra ge- han d'ésa« tramenes en
sada carrera. Porreslon fa una bona que esteva per casar; ai •O, erg gbans
n" P andent e rle l'afilen del Sin• mes o fra c cia; els dies festius no el
neral, cap a Marsella, del aella'or
ma
idhcuia
Dinsdado
Diagonal-Claris
compesicia
en
el
ducal de la Indastria Hotelera i
i
abans
de les nou
Buster Keaton ha
d'aquest divorci
C.71felPIN de lasrcelene celebrare seran conmuta is a dir, que all a rga- F. Arguirriban.
sconsegueist impressionar en l'esceria del pedal un plet -ele chmits de cinema
Inauguració
24 juny, 10 nit
del
Menee,
la
qual
enran
la
durada
del
Isne...
Pera
són
metes,
i
com
veapre, a la Redacci6:
rares ve- es veu que ele perden tots - que solVela. - El pailebeit el "M e
una aseemblea general erainäita
gades pot dir-se que tots traen ben ten- tenia amb la seva ex-muller Nathalie
cap a Vetee--tril".ambcne,
(l e ma , dia 22. a les 22 horca de cara pedra asaer prórrogada dates veCorte Catalanes, fa, 1-61 trats i ben caracteritrats.
CINEMA A L'AIRE LLIURE
Talmadge sobre els drets que aquesta
nimera convocatòria, 1 Mjaja gades mitjançant rabonament d'un cha; el "lela de Ibiza", ainb thrrega general, cap a Eivissa; el' Les d'esports, a Barbarä, 11
Domènec GUANSIt tenia am h una filia d'ella.
Seta suplement.
lira deeprés de segona.
1,414441•••••••++.444444444».1
&MECA DE MONTJUIC

D'UN FILM k L'ALTRE

1

-=-

LES MUNES

NOTICIES SOLTES

L'ACTUACIO SOCIAL

La INItisiea

R1VOLI

10

ESPECTACLE
Te

atres

•••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••n••••••••

TEATRE BARCELONA

Companyla de cc:Mella CARMEN DIAZ

TEATRE NOVETATS
t

o rreenala urbes LLUIS CALVO

Tarda, 430. Butaques des de 3 possetos: el glandins egit

La Embajada en peligro
pel relebrat don bariton
PAU HERTOGS
Cmcapc1,5
Yrini Aveill, etc.
Fi de fasta 1 , er la g ens.' rival artIsta
cennica

Aval, Mona; larda. a .un quart de
sIS. ; Mi, a Mi quart de d'onza: formidable exlt de la romedla de Quintero I Guillen

COMO TU, NINGUNA

rilvendres, /arda: (farrera de
MARIQUILLA TERREMOTO. NI ./
COMO TU NINGUNA
Intertwant per al pdbilc: En aquest
local lunclona, durant Lespeciacle,
la nova installacid de oanvl d'alee,
amb la final s'aeonseguell una
agradable temperatura
Denla.

AMALIA ISAURA
No. a lee 10. /a pronos. opereig
LA PRINCESA DEL DOLAR
per Mayral. Mame, Avena ete. FI de
lista per Lentmem al tIsta
AMALIA ISAURA
amb les sea es graos creaeions ceuni•
(mes. Peina, tarda, popular: LA EMBAJADA EN PELIGRO 1 AMALIA
ISAURA. Nit: LA PRINCESA DEL
DOLAR 1 la gentil ASIALIA ISAURA
Desnate a compladorla

Dijous, 21 de juny

LA PUIELICITAT.

• ••,•,.

GRAN TEATRE ESPANYOL

Astil, dilons, tarda, a les 5, I nit, a un
quart d'onze:
4 UNICS DIES, 4
Vespeotoole mole serwaolonal de Pany
El N11011100 n1011,113,1
L'Orne posseidor del sisé wntlt, amb
celebre mddlum de les fflusions
(pies TELMA DEL SOL
La diva de la caneó
RAQUEL MELLER
Praia popular.. Butaques a 5 puestas.
Es giespaisen lo p alitals per a dtventlres,
dI ssable 1 diumen ge a tota els centres
de localitals

TEATRE COMIC

Tarda, 400, I nit, 9 . 43, Important programa: REVISTA, DIBUIXOS. Edmund
Lowe I Richard Arlen en TODO LO CONDENA, foub V, 31arLaglen. nema. divendres: Frederich March en EL AGUILA Y
EL MALCON, amb Carl' Grant, Carate
Lombard I Jark Oakle. Et11 de Claudette
Colbert en EL PRESIDENTE FANTASMA, amb JImmy Durante. Diumenge, ma!Mal, a les 1030, I tarda, continua de
330 a 9

SPLENDID CINEMA

Telafew 11011115
Mames de 0 11a. 117
o
Avulitr ah programa:
EL ANOWfUlbilD0
LUIR!
pel ara eavallnita Rex Bell
La mas:Mara comedia en esPanY01
MAMA
per Catalina Barrena 1 Rafael Ilivelles
LJECEION DE MUSICAL dibuixo• sonora
La gran produecie, Fox , en espanyol,
PA DOY
o
LO mejor • falta de un Aloe
per 3 anet Gaynor 1 warner Bastee

Es

po rts

I SALO DE TURISME
I DELS ESPORTS

Palau nüm. 2. Ave Molas, a les 4 de la
tarda, reobertura dol Sale). Noves hostallacions de /misma 1 esports. Obsequis a
tots ets tisltants, contra l'entrada, de
PUBLI CINEMA productes
tiples de la dolcerla Catalana.
Actu•Iltats mundial:1i - Doeumentale Entrada, 050 pessetes. Nota: Els roIxes
poden
arribar fins a/ matelx palau núm. 2
Plato* - Eta. . fleuld continua
Butaca UNA
•99.9•n••n•••••••n•nnn••n•••••••n••••n•n••••••n••n.

CINE RAMBLAS

Rambla del *entre. SI - Tel..
Avul: COMICA 1 DIBUIXOS

UN PAR DE FRESCOS
deliciosa comedia en Trances

AVES SIN RUMBO

Diversos
MARICEL - PARK
Funciona cada dio, tarda I nit
Entrada al pare: cinquanta cantlms.
Funicular 1 entrada: una denote
La millor reveilla, al MARICEL - PARK

darrera gran crearle, d'Irn‘la, g ligazol 1 Dentare Sess10 continua

EL MES FRESC DE BARCELONA
GRAN TEATRE DEL BOSC
Espisndid jardi
LOCAL D'ESTIU
Cla. de mistes del Romea, de Madrid
Doma. divendr e s . tarda 1 ni/
SALÓ VICTORIA
Avui, dijous, larda, a leS 315. I ni., a
11 1 -tinques f uneiOnS, 2
les 10'15: la revista del Ala
COMPANYIA CASALS
Telafeo 722341
Valancia,
L'obra pairinti6a de gran 1,11
Avut, dIjOus, larda, a les 4'4 5 :
LAS CHICAS DEL RING
LA GLORIOSA
per
KIKI
A prens populars
comedia musical. magna cread?, de la
L PINILLOS ALADY
gentil esteella Anny Ondra, I
Maurt, Lepe, Sala. ilernandez, Casal aal.
FELIPE DERBLAY
/la. Denla. tarda, a les 5 . 13, bulaques a 1
POSSeta. 1 general. 050 pies.:
grandiosa superproducció, versió francesa,
¡AL PUEBLO:. 1141. PUEBLO'
de la celebre obra de Georges
adaptarlo
Nit. a les 10 •15
((littet -Le mailre des forges". per Gaby
LAS CHICAS DEL RING
Morlay. Nit. a Chao quarts de den : segon
dlinus de gran moda: FELIPE DERBLAY,
Es despacca ala centres de localltats
1 d'en z e a una de la mal inala, ball al
jardl d'eat/u, amenitza1 per Kestelos
Orchestra
tarda, a leS a'10, I sil, a les 1 u,
REVISTA, PECADORES SIN CAREPRINCIPAL PALACE
I TA, per Carole Lombard, I UN MAPALAU DE L'ESPECTACLE
R1DO EN APUROS, per Chante RugSALONS CINAES
Companyia di revistes de
gles / Mary Boland
CAPITOL: 4 larda 1 10 nII. « Mujeres Oh
MARGARITA CARBAJAL
triadas 1 "9onibras iragicas".. Lionel
Atwill I l'ay Wray. - CATALUNYA: 4 larAl Ui, dimecres, larda. a les 5. Butaque s a
da 1 10 ida "Forasteros en llondUras",
150 pesse t es
eeiebrada revista del
George Sidney, I "El pacifista", Le
mestre
Tracy I Gloria Etuart. PATI« PALACE:
Continua 4 larda, - Dime rolen eres la",
CON EL PELO SUELTO
"EI cofre misterleso", en espanyol, 1
FEMINA
"Iloopla", Clara Bose. - EXCELSIOR: 4
per Margarita Carbajal 1 %eta la COMpaGRANDIOS EXIT
tarda 1 930 nit, "Namolesco" (únicament
ilyia. NII. a les 1015/
1 arda). "Murallas de oro" I "Iloopla",
de les superprodueelont
Clara
BOW. MIRIA: 4 tarda 1 930 n11,
LAS MUJERES
dedo acusador" Oblicarnent tarda),
PLACERES DE PARIS "El
"Parls-Nionterarlo", "La senorn no quieDEL ZODIACO
re hijos" 1 Nollelarl. - GRAN TEATRE
i PAX
per /a supervedette
COMTAL: Continua 343 tarda, "FansMontecarlo", "La seflora no quiere hicroada contra la guerra. Fil'
MARGARITA CARBAJAL Una
jos" 1 "El sabor de la gloria", en espanodo a Barcelona, atnb el concurs
nyol, 1 DOeumenlal. - MONUMENTAL;
de PAAlacid ceba/13'01a
Berna. divendres. larda, a les 3, naminee
Continua 343 larda, "El húsar negro",
especial. butaques a 150 pesseles, repreAXIMOn••nnn••n•...
-Los nibelungos", "El sabor ,le la glosentant-se DON EL PELO SUELTO, Nit,
ria", en espanyol, Cómica. - ROYAL: Cona les 1313. i cada nit:
tinua 345 larda, "Picaras amigos", "El
LAS MUJERES DEL. ZODIACO
húsar negro", "Los mbelunros" 1 Noticiara - BOHEMIA I PEDR6: Continua 315
tarda, "El cepo", "31111,11as de oro" i
"Peregrinos". - IDEAL: Continua 330
tarda, "Aqui sobra uno", -Cabalerani",
TEATRE ROMEA
Noticiar. 1 Cómica. - SALO COMTAL:
Continua 330 tarda, "El rancho sombrio",
Telaten 1114111
Biedern
"Juguetes de Holl y wood", Ciunn'a 1 No/ I
Company la
le,. 1:
lea 4, I
ciar. - RECREU: S011111nm 330 larda, -1.1
Tarda, a les 530: LA MARQUESONA.
Darreres projeccions de
puente de Waterloo", "Se necesita un
Toas els selents de platea a 2 pt es. Tots
rival" 1 "SU úllInol pelea"
ola de pis, a 130 pies. General, s'50 peo'
Peggy de mi corazón I
ocies. Ni., a les 1015, Prens P01.017i.
boneflei de la primera actriu Antonia He1
rrero: LA MARQUESONA. A honor de la
beneficiada, ininprelara el g 30 011 en
Rosa de medianoche
aquesta obra Antoni Quintero, un dels
;mimes. DO:sable: LA MARQUESONA
CINEMA
Lema, estrena de
grandiosa revetlia andalusa, arnb pianos
CORNISA. «ere Mentase. e laribe•
PERDONE, SEÑORITA, 1 BROADWAY
dr manubel, lloro de aurros, bunyols, coques, ele., a l'espalOs vestfbul 1 fl a
Gran programa, tot espanyol
I HOLLYWOOD
terressa del teatre. 'carmen, la MarquePARAMOUNT
GRAFIC, eti espanyol.
Produccions Metro Goldwyn Mayer I
cono", °teten "Chatos" de mancimilla
HOLA HERMANITA, per James »un
rompletamer,t gratis u tete eis espee1 ,- 000 DIU, en ceally01. EL ADI11n••n•••n•n••nn•••••••nn••n•••n••M.n..
1adors.
VINO, per War ren William, en espanyol

Ci ne mas

COLISCW11

ufeuingiolia
"

AERI DEL PORT
De Ola o de nit os meravellaran els panOrames de Barcelona des de l'AERI DEL
PORT. Obei t 1105 a la Matinada.

CREMA DE MOST
RAIMDOR
Es la beguda natural refrescant mes
esplèndida del suc del raim

REVETLLA DE SANT JOAN

Granja La Flor de Maig
GEAAAAAAAA
Gran Sopar a l'ainericana, amenitzat per
una renoinenada orquestrina. Dispar d'una
monumental traca valenciana

COBERT I VIATGE D'ANADA: 1 5 ptas.
Sortida en autocar, des de Barcelona , a
dos quarts d'onza de la alt, del Correr
de Vtlanomat, 52. Es reserven laules.
Per encdrrers a Viladornal, 03, teleton
número 33689, 0 a Cerdanyola, teleton
nünner0 50. Combinarld tren! 1 ad/abu s o- fins a duo unan .. de den de la rilt.
Important: Per a les VOStreS varanres le.
non habltarlons 1 pens1,1 completa, a preus
medies. loonaneu detalle a Viladornal, 52

Programes d'avui
TEATRES
Barcelona. - Tarda 1 nit: "Como Id,
ninzuni".
CeirnIP. - Tarda 1 nll: "Las chicas del
ring".
Novetats. - Tarda: "Na falla nalde" I
"I embajada en peligro"; no: "La
PI :m'e s a del &llar".
p oliorama, - Tarda: "Alfilerazos";
"Divina s palabras".
Principal Patacs. - Tarda: "Coto el pelo
suelto"; nit: "Las mujeres del Zodiaco".
Romea. - Tarda I 1111: "La marquesona".

~MIL - "El pecado de Madelon Clandet" 1 "El precio de la Inocencia", en
empanyOL
Comtal. - "Paris - montecarlo", "La minora no quiere hijos" I "El sauce- oe
la gloria". en espanyOL
16111101106. - • Sainar:mg", "Carlomaiitho"
I "Paddy, lo mejor a falta de un chico".
Diorama. - "S. A. la vendedora", "La
amargura del general Yen", "nombres
en ml vida", en espanyol, I "El tenis
espanyol".
1 0 5 56.56,
..t•na yankee en America",
I "Libidos en la
,-,Onnd
g
aansronalcales"
w
atelal. - "Hola. hermanita", "El ad Ivl
-no"INchestra ,npnyol.
E10111610f. - " Manoiesro" (Onlcament lar•
da). "Murallas de oro" 1 "FlOoPla".
Fantasle. - "Cuidado con las campesinas".
Famlna. - "Placeres .1e Prats" 1
Frhgoll. - "El jinete relämpago". "El
Ello Improvisado" 1 "Aves sln rumbo".
Boya. - "túrnelo con milsira". "Frase
ena vez un vals" I "El danublo azul".
Ideal, - "tul sobra uno" 1 "Cabalgata",
Intim, - "El hombre y e/ monstruo" I
"Vampiresas 1933".
Irle. - "Yo soy Susana" I "A batacazo
limpio" 1 ataos.
Laletana. - "La m'ideara de Furalandur
"La mundana'", "Amor, honor y ra InanclulaS u 1 - GrandeS tragedias mun•
diales".
Majestlo. - "Noche tras noche". en espanyol, "La última novela" 1 "Falsa
tot saci0n".
Marina. - "Noche tras norhe", "La vida empieza'' 1 "El agua en el 5111310".
Mundial. - "Hola hermanita", en espanyol, I "Amor peligroso".
Monumental. - "El húsar negro", "Les
nibelungos" 1 "El Sabor de la g1011.1",
en espanyol.
Mirla. - "El dedo acusador" 1 OnIcament
tarda). "Parls -Montecarlo" I "La ¡000le no quiere hIjos".
Ntlria. - "Valses de ama g o'', "El presidio de Fera -111/1" (únirament larda) 1
"El princIpe de k7s diamantei".
Paria. - "Todo lo condena" t "Un par
de frescos".
Pata& Polaca - "Dime qulen eres Di",
-El corle misterioso'', en espanyol. I
' !inopia".
Padró. - "El cepo", "Murallas de oro"
• Eeregrinos-.
Pubil Cinema. - Reportatges d'actualital,
Principal. - "Calamidad con suerte" 1
"Honduras de Infierno". en espanyol.
Ramblas. - CO par de frescos" i -Ayes
sin rumbo"
puente de Waterlen". "Se
Recreu. nereslla un rival" I "Su última PeNogal. - ..Picaros amigos", "El húsar
negro" I "Los nlbelungos".
Saióut re tal deil."131 ,wroaonarko sombrlo" 1

MUSIC-HALLS
Apolo. - 9teletats 1 Mercedes FM.
11A-Ta-Clan. - Varietats, Bella Marul/ti I Emilla Domingo.
Pompeya. - l'arielats I Mercedes alvaExcelalor.
Varietats 1 Burlakott et
Fr :1,1.
Stambui. - Varietats l Faqulta Domln-

Companyla XIRGU - BORRAS
Avui, larda, a le, 525. ntatinee popular. reposaci6 d'ALFILERAZO!), de hosti1 ente; nii, a les 1015, DIVINAS PALABRAS, de Valle Inc/an. t3 I ina, I ,1 ALFILERAZOS; • DIVINAS PALABRAS.
Diss,ibte. larda, reposictO de LA NOCHE
DEL BABADO; nit, revetlla de Sant Jo.m.
escolt programa.

cial. SALVIANA es un especial aliment
les glàndules sexuals. SALVIANA es un secret de la Naluralesa que fa miracies,
SALVIANA prolonga la joventut
De venda a Casa Segalä, Farmàcia Olivella
(Griacia). Específico Pelayo, 56, j alt r ei
farmàcies
Demaneu opuscle explicatiu a LABORATORIS UDA. - Copons, 7. - Barcelona
-=.1-1==-1•

"Ortopedia Moderna"

Vill de B. Carcassona

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models modem
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a parir o corregir les desviado«,
de l'esquena
Mis de 50 anys de practica sónla millor garantía
Casa fondada En re

n

1

DIVERSOS

P

ESPLAI

XEATRE POLIORAMA

Haveu perdut la potäncla sexual?
Un trobeu dèbil, abatut 1 trist?
Us sentlu vall a 50 anys?
NO US DESESPEREUl
Compreu avui mateix una cansa de SAL.
VIANA, composta de flors, fulles, arrels'
1 escorces de plantes tropicals, i en un mes
de tractament recobrareu les forces virils
per a sempre. EIALVIANA és el millor t ä nio
per al cer v ell, el sistema nerviós i un
meravellós regenerador del vigor poten-

palee.

Bailo! Doré*. - Orquestes excentrlea
Tne llame Jazz.
8516 Doré (Granja Royal). - Tes I sortida de loan es.
Triana. - Olpid cara flamme (M'IV( per
Pepe Hurtado,
Zaaa Lilbre. - Aval! 1 cada dls. The dan.
sant.
Hotel Ritz. - Aval I Cada ala. Viair ansoot.

8ENSACIONAL

l‘

LLEGIU

1

MIRADOR

,,

iIi
,. .

,

y So l omen t
NovETA -T-

HOMiSi

.

Sa16 VIctbrla. - "5.1141" 1 "Felipe Derblay".
Select Cinema. - "La rasa es seria",
"Tres caballeros de trae", en espanyol.
I "El precio de la inocencia", en espanyol.
Splendld Cinema. - "Paddy, lo mejor a
talla de un chico".
Talla. - -Matar dolorosa", "Las don
hilerfanItas".
Trlorne. - -Noche tras noche", "La vida
empieza" I "Con el agua en el suelo".
«relamo,. - "El jinete reno-Imago", "El
hilo Improvisado" 1 ".Aves sin rumbo".
Urquinaona. - ..Peggy de mi corazón" 1
"Rosa de medianoche".
Volga. - "Un cellulolite ranci", "atarla,
no Seas celosa": a mes, a la tarda: "La
felicidad no es el dinero".
Xile. - "Tres ratalleros de trae' ; nIt:
ii7CoPhe tras noche", en espanyol.

CINEMES

Reportatges d'actualitat.
1461414111448.
América. - -El Lamas-eh", -Luces de
14001104 Aires" I "3Ie/odla prohibtrIa".
Arenes.-" Don Juan dtplomatiro". " Mer •
redes" 1 "Las grandes tragedias mundiales".
AvInguda. - "Colón tralrionado", "Madres del mundo", a mes, a /a tarda:
"Luces del Bósforo".
Barcelona. - "Sabado de juerga", "Yo
sov Susana" I anees.
Bese. - "Calamidad con sueret" 1 "110 0 dura5 de Inflreno".
- -El agua en el suelo", en
NOCHE TRAS NOCHE Bohärne.
espanyol, "Matar dolorosa" I "Damas
de la prensa".
p e r Alae West 1 George halt, 19.
Bobarnia. - -El cepo", "Mural/as de oro"
I -Peregrinos".
Broadway. - "Eclair journal", "EI diamante Orlow" 1 "A la sombra de los
muelles".
Aval, larda, de 4 a 8, 1 nit, a les 10:
Catalunya. - "Forasteros en honduras"
VIES URINARIES
I "El pacifista".
E s trena de la graciosa comedia
- -Mujeres olvidadas" 1 "Somsecretee
•
Detectes Nexuals Capital.
bras
tragIcas".
Cuidado con las campesinas Malaltlea
POLICLINICA PARRE PIJOAN
Marido en apuros" I
Conseum. Ir Lucion Eogl: 1 lia/p A. Roherls
"Pecadores sin cartera".
Rambla de Canaletes, 11 , 1.er

(PER

1931

Setmanari de Literatura, Art i Política

0.

IIQI1ItIC cronnmetre SUI ,
de bu t rara sense C R I5TAl /
AGULL E S. hazte E L EG ON
SOLID. Com e pro pagan
da l'enviem ó MI arre
contra reembors de
Dtes 15 - De DOISE44 /
preciós model Ptes25
3 n•••• •2 COm<04.9
rol 54.3o,t md.coet oc.o,”/
ANt9
Mara tos Sin 0 9 ,0,0 lo. ,»
to lo v,da.
Allit
cAs4 GiNron A .APAnTAT-72
LDNA .SAli SEBASTIÁN
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HA SORTIT AVUI

Preu: 30 cèntims

11111111111111111113111131113

----u-MERCAT DE COTONS
[esp. fir014, Atare At ii, 10001 001. p,,,,
LIVERPOOL.
Tunea anterior .. 6.67 6.37 6.07 0.37 6.4, 5.1% e. 07
.1.11 6,10 6.31 0.90 0,46 6, IP
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