Dissabte, 23

Any 56.—Nen. 18.679.—Preu: 15 ckntints

ABONAMENTS
catatunya 5 territorla tia lanepebtlea,
trimestre
amertea misma 5 Fortuna trimestre...
Palitas conreni postal,
L ares patsoa, te.
MAR' traVIS03 I NOTICIRS

LA PUBLICITAT

aNulaCia 5neCansta FECONS ?MUTIS

De la llei de conreus

"El Sol" contra Catalullya

BARCELONA
l'onzè die del conflicto
entre els 6overns de
Madrid 1 Barcelona

A

REDACCIO 1 ADMINISTRACIOt CORTS CATALANES. 389. 1.55
TALLERS D'IMPREMTA, CABREA DE SARDANA, 11 I 13.

de

juny

de

1934

1515r 7544
P rió a!
7;1t.1
'tpi erdalurtua ame
r'‘Cevna
cent.
veloeitat
per
63
graus. Humltat relativa:
venti calma. VlsibIlltat boritzonfal. en protneei: 2 quita/oletees. Casal del <TI: seré. En les darreres 24 Sure s : Temperliura maxima: 519 grane. Temperatura
mIntme: 13 , 9 graus. Reeorre g ut del vent: 251 (mili',
meter « . Precipitad a : nulla. Insoiaeld en el ala (l'ami.:
7 llores zero

EL TEMPS

TELEFON 11438
TELEFON 10603

Una vista accidentada al Tribunal d'Urgència

El Govern Samper es torna
enérgic

Després d'haver fet desallotar la
sala, el tribunal presidif per "Don Si les minories no
LA IMPRESSIO Jovino" condemna a Granier- l'ajuden, afronta
D'AHIR Barrera a dos mesos i un dia ell tot sol la resEl conflicte entre la Generalitat i
ponsabilitat en el
de presó
el Govern Central segueix en el nia-

El problema
del modo

En el número de El Sol de fa dos senzillament que no existeix ara ni ha
dies es publica un article per a justi- existit mai un dret perquè tot ei
ficar la sentencia del Tribunal de Ga- dret d'aquest nom ha tingut sempre Par
Em plan, de vegades, de defensar can.
ranties contra la llei catalana de Con- objecte un interés exactament igual que
ses passades de moda: tot retorna; i de.
tractes de conreu. L'article és de dan a l'interès social de la hei de conreus.
manar
quelcom que avui ens manca és
Escolliu una institució jurídica de
baix una pura delicia. Tracta de deel gran futurisme, perquè el fular no
mostrar, com a factor decisiu del pro- l'interés privat més evident, i trobareu
ve condriit sinó per les necessitats. Per
blema, que la Ilei és de carácter social que existeix, i que s'ha modificat i es moa fer el que en nosaltres hi ha d'ini que per aquest motiu escapa a la difica sempre per un interés social. En
de
la
reunió
ceexistent. o refer el que hi ha de defaDesprés
teix
estat.
competencia legislativa de Catalunya. nom d'aquest interès sita discutit de fa
olta gens, ahir, al Palau de Jus- advertencia: qui era, que feia, si ballir. Parlaré, avui. del respecte: d'uta
serles, i en el nostre temps mea espe- lebrada la nit del dijous a la Presi- ticia. Diriem millor una gentada. 1 no ria estas mai processat, etc. Granier
I això ho fa amb un llenguatge can- cialment, el dret d'herencia, que sembla dencia i en la qual els senyors
sentiment rar a tot arreu; d'una raretat
contesta, en català, que era periocament cientific o cientificament cómic, el d'interés més privat. Ninget no l'ha Robles. Martínez de Velasco, Mel- es tracta v a pas de la gens habitual li
que
sembla mis assenralada en la tests.
dista,
que
era
casat
i
que
havia
estar
de
la
casa,
sind
de
gent
de
fora.
c,ue recorda l'esti/ daquells bons pro- discutit mai en aquest aspecte , sinO des (taludes Alvarez i Cambó, haricn de
Madrid. 22. - Aquesta nit els perio- sudó que ha de coordinar ton' ela resprocessat, i se'n mostrara orgullós,
Arnies,
simpatitzants,
correligionaris,
iessors, ridiculitzats en les parceles do
trobar la - fórmula jurídica" que perdues vegades; una pels fets de Garrai distes han conversas amb alguna minis- peces, vull dir l'Estat. i en unes dasRené Clair, hereus directes dels perso- del pum de vista de si es mes conve- metes solucionar el plet sense que el malteo dones, alguns curiosos i rnolts
tres, els quals han manifestat que desa l'interés social la perpeturtat o
periodistes; perb especial:1cm antics i l'altra per haver aleas partides ar- pees d'un lleuger canvi d'impressions. ses social>. les passivament benestants,
natges equivalents de Moliere que tant nient
Parlament
Català
i
l'Autonomia
en
que demanen el de tothom, i ara arriben
mades contra la Dictadura. Per un
la desaparició de la propietat privada
de
Granier-Barrera.
Tots
ells
disposaludable
han contribuit, per la fot-ca
en benefici de la collectivitat. L'autor sortissin atrop ellats, va reunir-se ahir sats a demostrar la seva adhesió al d'aquests fets. digué que havia estat han acordat ailiberar-se de la tutela de a somniar dobtenir-lo per la violencia:
de la caricatura, a fer tan amable, humaal
mati
el
Consell
de
'Ministres
del
que
és
obiecte
el
Govern
per
part
ele
perquè en un moment de depressió esPi
l'article de El Sol ja pot consolar la
conseller municipal injustarnent emna i diáfana la cultura francesa. Aquest de
les minories governamentals en tl D'es
-rituals'hnpotarend 'aqul
ploma per a demostrar que será una llei Govern de la República.
presonat per un jutge rnonarquitzant.
article-caricatura explica gairebé tot el social qualsevulla modificació que intenA la sortida , el senyor Sarnper va
de Catalunya, en vista que han iracas- estil de gent que no fa pas tant els
des
de
les
prija
hi
eren
Molts
d'en;
ha
passat
en
l'actual
rondir
als
pniodistes
q
ue
el
Consell
que passa i
sau les negociagions que ha realitzat el induia a tancar llurs portes amb Pana
ti Catalunya en el seu dret successon
llores del mati.
as de la miestió de Cata- meres
flete.
cap del Govern amb les susdites mino- forrellat.
Quan Granier-Barrera, acompanyat
i declarar, per tant, que no tenim com- slavia ocu p
ríes.
Respecte no vol dir en cap manera
Perquè la nostra gent no sha adonat petencia per a modificar-lo percute les lunya, i que per tal d'acabar de per- d'un agent de policia, que, si no recor_
filar
la
"fórmula
jurídica"
el
Consell
Per tant. el Govern afronta la res- minva de la personalitat: en ve, al cono no sap que el mal del Tribunal de lleis socials les pot fer únicament l'Esdem malament, s'anomena Castanyer,
es
reunirla
novament
avui,
a
les
cinc
tot
ponsabilitat
del
problema
catalä,
ell
trari. un acreixement mis savi i en deva entrar a l'Audiencia, la gentada
garanties no ve precisament de que sin- tat.
de la tarda.
sol.
finitiva mis poderds. Durant el hienni
que omplia les escales l'ovacionà xargui una majoria de dreta o d'esquerra.
Ara mateix. repassant les lleis agràPer aquest rnotiu, hi havia qui re- dorosament. Granier, que potser no
En la sessió de dilluns el diputat ra- Araña, Catalunya fou respectada per
Aireó el podria convertir en un instru- efes de la post-guerra, hem trobat en allacionara
la
projectada
fórmula
arnb
dical
senyor
Martínez
defensarä
una
l'Estat. i ella el res p ecta con/ mai. No
ment mes de combat, exposat a echte guna del pròxim Orient un presepva quedar sorprès.
la visita que va efectuar el senyor hi comptava.
proposició de confiança al Govern, i se- obstant, l'Araña era uta gran patriota
Així que l'agutzil doni la clissica
i a donar cops iins al moment 1nevita- te que fa legal el costum català de l'he- Carreres i Pons, cap de la Delegació
guidament el senyor Samper donará espanyol ¡ castelli, i el poder catalanese
veu d'Audiencia pública!, la Secció
ble de l'empenta que l'ha de suprimir. reu. Amb el propósit de mantenir els de
l'Estar a Catalunya, al senyor
compte de les negociacions i del fra. no era pas en mans d'un regionalisme
El mal ve mes que tot de que fornica nous patrimonio rurals, es dispersa que Companys, la anal va tenir lloc ahir, Segona de l'Audiència va quedar pled'aquestes. aireé' corn de la fórmula sobretot financer, pídolador de noticies
part del Tribunal uns quants senyors aquests no peden essen fraccionats per a les set de la tarda al Parlament na a vessar. Feu l'efecte d'una inque s'acordarà en el Consell de mi- foravinguts. Peris dos ideals afirmatius„
vasió. Molta gent, a la qual fou madels que se'n diuen competents que, deixes en testament, sine que han de Català.
nistres de demà. Si raccepten les mino- Ileialment servits, poden aprendre a resterialment impossible d'encabir-, es
amb un argot de sainet juridic, slan fet passar a un sol hereu. El cientific de
Per avui, a les onze del matí, el
ríes governarnentals. Iré, i, 5i no. el pectar-se. Tot depèn <fuma certa altura
una fama d'autoritat proiessional i aca- El Sol tindrá un elernent mes amb el scnyor Cornpanys ha convocat una veié forçada a quedar-se fora, i esGovern té el criteri d'afrontar ell tot sol i una veritat positiva del sentiment. Capera
pacientnaent
per
tal
de
veure
si
dèmica, de la qual es un reflex l'artiele qual no comptava per a convertir en nova reunió extraordinaria del Con!a responsabilitat.
talunya. peres, havia estat s. :mesa, i hi
de El Sol. S on seis dubte intellectuals. Ileis socials les nostres lleis de successió. sell l'objecte de la qual no ha estat se Ii presentava ocasió oportuna de
poder entrar.
ha a Espanya qui neu que aquesta és
pecó no seran mai inteHigents.
I si cau a les mans d'aquest senyor la feta pública.
rúnica manera de tractar-la. Resoectar
Pels volts de les onze va començar
Ami, una bona fe que no es pot posar llei del Parlament Catalä, promulgada
A la sortida d'aquesta reunió, tant
Catalunya és un delicte antipatribtie per
en dubte de tan patent com es, aquella fa por, sobre els drets civils de la dona, el President de Catalunya emir res- la causa. El Tribunal estava compost
a aquells que no consideren la patria
senyors van creure qUe, cridats a exa- es trobarà amb que s'ha millorat la si- mental iuncionari van treure-hi im- del senyor Jovino Fernández Pe5a
sinó com un eixorc. immuttahle a somminar si una llei d'un Parlament era tuació jurídica d'aquesta dintre el matri- portancia. Amb tot, pels passadissos i dels magistrats senyors Pérez Martínez
i
Znenga.
Actuava
de
fiscal
el
nolent peivilegi particular. Una autono.
o no de la competencia d'aquest, temen moni, en relació amb la del rnarit, d'una del Parlament Català va tornar-se a
senyor
Franquet.
Defensava
el
senyor
Tina. fins incompleta. era rnolt: perl) enel deure de lluir el seu saber Per a manera mis radical que la dels arree- parlar de fórmules. Al cap de tvntia
cara mes irnportant q ue no Das ella seinposar sentenciosament els punts sobre dataris respecte dels propietaria, i aireó hora va reunir-se el Consell a la Ge- Granjee el lletrat senyor Sala i BerenEmití Granier - Barrera
guer.
I
actuava
de
relator
el
senyor
blava la gran trasoludanea de l'esquerles is. Vegem què han jet aquests dcs- Ii permetrá de repetir que hem fet una neralitat, reunió de la qual no va fahavien
estat
l'Audiència
.a
Farratges.
dar imperi per coacció desconsiderada en
graciats del Parlament-es van dir l'un llei social, perquè. segons ell, he és la cilitar-se referencia de cap incoa.
Digné
tarnempresonat
quatre
anys.
que
dir
Cal
una sólida associació per respecte mutu.
Tal cont es recordara. en finir la preses moltes precaurions.
a l'altre. I, naturalment, van veure que que no té per objecte aspectes técnicobé que no estava conforme amb la Ho dio el senyor Cambá El pretext escollit Der a un moviment
no
calia.
Hauria
estat
mes
oportú
el que havien fet podia ésser tan humä jurídics d'un contracte, sinó el millora- reunid deis caos de minoria de les fer-ho en altres ocasions, probable- petició de la pena feta pel fiscal amb
de regressi ó can a la psicolorsia de l'Escom es vulgués, pero deixava perriats ment del dret i de la situació d'uns res- Corts de la República. el senyor Marmotiu de les injuries contra el cap
Madrid, 22. - Els periodistes han panya
monarquica. incompetent
tínez de Velasco, del Partit .agrari, va ment mes adequades.Grauer a la sala del Govern.
una colla d'eserúpols de la seva ciencia, pecte d'altres.
conversas amb el sen yor Cambe, el qual dora del patrimoni q ue li baria fet a
Entra
el
senyor
que és cosa per a ells molt superior a la
El senyor Franquet, que, com ja en principi s'ha rnostrat reservadissim i
La mateixa rabassa morta té per ori- dir molt content que hi havia una i fou ovacionas novament. L'estrada
la sort , ha consistir, desgraciade sois. era plena d'advocats.
vida dels honres.
hern dit abano, actuava de fiscal, li no ha volgut her cap mena de dedo- mans
.
gen la necessitat de posar en conreu la iormula la qual seria del gust
dament. en el respecte a uns interessos
Ara manca saber, si en dir "tato".
El senyor .Tovino, que tenia un aire pregunta, en castellà, si ell era l'au- radió.
De tot l'afer. compita de passions terra estéril donant-la en possessid legal
particulars
rún,sca mena de respecte que
als
senyors
Sames
referia
únicament
d'interessos de moltes menes, en van al treballador a Mol de doniini
-Unicament us out dir - ha dit - es coneixia a Eapanya en el rigim anmalcarat. de primer antuvi i amb ex- tor de les. frases que constaren en el
per, Gil Robles. 'Martínez de Velasen.
extreure com a substància essencial el per un temps llarg, sense sortir del dret Melquiades i Cumbo, que són els que pressió ferrenya, va anunciar que no sumari, i que foren pronunciades el que m'atinc en un tot a les rnarniesta terior a un cert dia memorable d'im cera
del president del Consell , tan breus-cions
terna de si la llei discutida era civil o civil. I tothom coneix les discussions assistiren a la reunió, i sense comptar estava disposat a tolerar que el pú- dia que se celebra la, mauifestació ancom sinceres. El seeevor Samper ha abril.
social. Posar el dubte i dir que no el dels tècnics que confeccionaven el Codi arnb Catalana. Perque segons les blic es barrcgé nih el> dehats i tifeixista.
Les dretes demanen. diuen elles. resEl sensor Graniei-a
prorat en aquesta ocasió q ue és
podien resoldre hauria estat catastrófic de Napoleó sobre la redirnibilitat dels nostres informacions, .1a posició del mensa encara que res manifestacions
pecte a moltes d'essències tradicionals:
Pe r al seu prestlgi academie. Des de censos erniiteutics perpetus. Acabada la Govern de la Generalitat segueix es- de cap mena. Cas que en fes, digué que no les recordava d'una manera pedirle de gran volada. sälidament pre- Derb dnnant el mal exemple. per llar
que faria desallotjar immediatament exacta, pero que, segurament, hacia parat per a questions de la importancia ?art , de molts d'irrespectes. Són uns
l'hora que van tenis- aquesta pensada, discussió arnb un cop de sabre, la mateom
qualificat de Iladre a Lerroux, però i indubtable transcendéticia ccm la nue
mentre la multitud del camp i del car- ria Va entrar al Codi de Napoleó com sent la mateixa q ue el scnv or C -tanvseylrpimda,t la sala.
republicans (en ten caos) que no se saben
rer palpitara demodé, per la sort que de dret civil. Estava reservat al perso- con) la de Catalunya és la mateixa
El .enyor Jovino Jiu les preguntes de les llibertats d'un poble, i igual- ens ocupa. No cal dir que les reunions avenir de 13 Renúbliea. i la declaren trument al senyor Samper.
han estar molt lahonoses. i repeteixo culenta. desliciah i corrupta. Tot sovint
poguessin tenir unes aspiracions tumul- natge que ha escrit l'anide de El Sol el dadhesin incondicional a la Genera- protocollarles al senyor Grauer
El lletrat defensor. -senyor Sala
tuosament disputarles, ella no tenien al- paper ridicul de descobrir que aquest teque en elles el cap del Govern ha donar
diatament després d'has'« fet aquella
Berenguer, li pregunta, en català, si proveo de la seva capacitar i del seu fan objecte de vituperi el Parlament,
tre afany que posar-se d'acord sobre e:5 ma, que és l'alliberament de la terra i de lilas.
eren certes leo paraules pronunciades patrintisme. Crec que la qüestiä quedara d'escomesa i esborancs l'Esratut de Calimits que el seu argot cientific pocha la propietat en general, no és cosa del
talunra, de mesures de sant ostracisme
el 29 d'abril.
assenyalar entre el dret civil i el social. dret civil, sitió del dret social.
resulta.
els noms mes preclara de les Corts Cons-Evidentment. .
han
inquirit
els
termes
periodistes
El que pogués passar després no els
Fls
el
mis
substanciéis
de
l'escrit
Perd
Li pregunta també si l'acre de con- en que eslava redactada la fórmula. Pe- tituents, de menyspreu i de ridícul les
interessava. L'important era saber des- que comenten és que, segons el seu
angoixes
d'una vasta miseria a sotapen:
eiliació eme se celebra anava contra ró el senyor Cambd solarnent ha dit
cabdellar un tema dels que no en corren autor, l'article 46 de la Constitució, si
han reanaregirts els jornals de dues pesLerroux únicament..
-No
pite
dir-vos
res
més.
Al
roen
gaires, i això els va fer felicos.pot
combe enumera les matéries que
Contestant una pregunta del senvor judici, i COM va dir el senvor Martínez setes i de sis rals que amb el ternos poAeuesra felicitat encara dura perquè prendre la legislació social de la Repú.lovino, va afegi que ben be no sabia de Velase, la qiiestió quedara a satis- dran determinar una ¡arrporie.
ningú no ens treurä del cap que en blica, no diu que no en pugui comprenCatalunra cerca de fer-se respectar.
contra qui anaven dir;gides les seves faecin de tots.
l'article de El Sol hi ha la mä d'algun dre d'altres, i això yermes al Tribunal
hi ha un sector de la política catalana.
paraules, per la sena:11a raó que cada
problema,
i
amb
la
conResolt
arinest
de
Garanties
d'afegir-hi
les
que
Ii
sernd'aquests senyors que des del dia de la
dos per tres els governs erta cauviats. inció d'uns pressupostos que respon- avingut amb els nostres adversaris trés
sentencia famosa s'ha passat el terops bli. No s'ha adonat que el Tribunal no
5iCriiiCat5. que Mea dessenvadament al
Aquesta frase va tenir :a virtut
etzin a les necrs sitats d'aquests mo- de s PrestiPi de les nnstres institucinns;
discutint el tema en les tertúlies d'altres pot afegir ni esmenar res a la Consticelles al senyor•Jovino. nines de la Relablica, i a mans
arrufar
les
•
fer
no
hi
ha
.nes
tueió per molt defectuosa o incompleta
plagues com e. Però
A continuació, van declarar els se- me tan intelligent i preparar en qües- nerb primer is el partit que tot. El mique netejar el seu esperit de les tera- que la trobi, perquè la seva funció no
nyors Miguel Cases i loo u Francesc rions pressupostàries cem el senyor alar- llar sentiment tabla demana avui als
nymes que el vesteixen per veure que és legislar, sinó atenir-se al text consQuintana. El primer és director i men. la República cobeara el ritme ee.:e nostres dirigents que continuïn en aquest
rumoro que es
en el fons és un bon home que no cap titucional tant si li plau com Co.
alhora taquigraf del diari de Sessions fa temps 'savia d'haver-se-li ;m'eh. Aixi sentit de govern que ha substituit ja
de
El
tècnic
al
pendent,
el
ni compren res de la vida que el voita.
Posat ja
del Parlament de Catalunya. i el se- no pot continuar ni un dia mis. Calia el= primers desbordaments, notser unenla
Respecte Per al roble de CatoL'argument cientific de la seva de- Sol acaba assegurant que el Parlament
gon taquigraf del Parlament.
la confeccié d'uns pressupostos. El se- tableo.
Català
no
paila
fer
una
llei
solare
una
suya: que un tin guin els caseras, que
és,
segons
les
seves
premies
parannla
per
alguns
periodiste
sobre
el
resulVan
dir
que
en
prendre
taquigränyor
Marraco
que.
repeteixo,
és
minisEn
la
.sessió
que
ce.22.
Madrid,
les, que "existeix una condició que carac- Miestió tan fonamental que les Corts lebrará la Cambra dilluns, en plan- tat del debat, i el senyor Samper ha iicament el . discurs del senvor Granier tre de Finances. de sólida prenaració h ./1 tin guin els ele dins. Acmest respecte
teritza les lleis socials, la qual consis- Constituents no varen éster capaces de tejar-se el debat sobre la qüestió de dit que estava molt satisfet per la van entendre, i • en aquest sentit ho en materia económica, faya una bona ens elerara. Fivitem l'ofensa a la riostra
dicnitat, u. de dins estant, l'ofensa a cap
teix en la seva finalitat, la seva intenció decidir. Aquí hi ha la revelació de tota Catalunya, hi intervindran els senyors complaença amb qué l'havia escoltas van redactar, que es referia a Iladres obra. N'estic segur.
matisació nostra. La Lliga cus sobrevia
de produir una modificació qualsevulga la pedantería que ha promogut l'actual Goicoechea, per Renovació Espanyo- la Carnbra i pels aplaudiments que li de 11;bertats.
Problema
catala
es
resol.
-Eerbs
a
fi
de
cumples
ve
a
avui sinó d'unes nuantes error: d'incomen l'estructura diferenciada de la su- alclarull. Perquè
la; Ventosa, per la Lliga; Martínez han estat k.odigats al final del seu
El senyor Farratges va Urgir, per dra francament i resoltarnent?
P5 el
que
el
Tribunal
de
Garanties
prensid i Wirrespecte
dir
comporta la
cietat, en la constitució, vida i relacions
ordre del senyor Jovino, una acta sigde Velasco, pels agraris: Bau pels discurs.
El líder de la Lliga no ha volgut nrimera allau d'ami-estaque
Catalunya noca.
d'aquells grups nomenats classes en la cridat a suplir la incapacitat de les Corts tradicionalistes, i -pelo radicals, el senada
pels
dos
taquígrafa
esmentats,
e:1
contestar
categòricament
a
dtrsta
preEn
realitat
-ha
dit
han
estat
Constituents. elefinint per compte propi
Pere, la fundó sie governar déme cada
nostra societat present". Pur René
nyor Palau.
unes guantes paraules per a deixar la qual consta que van ésser invitats eunta, i s'ha acomiadat dels informa- dia més el sentir del respecte. i tot
corrí veieu. Deixant de banda que és el que aquelles van. deixar de resoldre.
a prendre taquigraficament els discur- Jor t.
ben sentada la qüestió. Calia.
prosseguint-se sortosament per aquest
excessiu estendre el concepte de classe I aixb és senzillament una ximpleria. A LA CEDA NO LI INTERESSA
Ara eni dirigeixo al domicili del sos que slavien de pronunciar el dia
l'article
"oses
ciares,
com
diu
ami. la blies acabará 'ser llavet de vitis
1
es
de
la
terra,
tot
als
arrendataris
social
que es va celebrar la manifestacie
President
de
la
República
per
scitmePROVOCAR
LA
CRISI
re de substancia isrisisia. i aquel' dia
aquest galimaties vol d i e que ana lies El Sol.
tre a la seva firma els decrets apto- antifeixista.
la
s'esvairà com la fantasma tocada den
Eh senyor Candi Casanueva, refe- vats en el Consell d'aquest mati.
civil deixa d'ésser-ho per a convertir-se
Després van ésser Ilegits, el discurs
de sol.
rint-se
al
monient
actual,
ha
dit
que
saa
raig
en Ilei social quan es modifica per
D'altres coses no hi Ita res, senyors, Pronuncias pel senyor Granice i l'acta
del Parlament?
slaria aclarit l'horitzó per alguns Unicament
Josep CARNER
tisfer una aspiració d'un grup d'homes
•
ja no hi
puc
efir-vos
que
3:
A
la
pagina
dies. No hi batirá res de particular haura mis reunions coni la d'alije a
Madrid, 22. — Segons ha miunits per un mateix interés. I afegeix
A
continuació,
el
fiscal
senyor
fi:1s
que
els
pressupostos
estiguin
que la llei catalana no és civil preve
la nit. Així, dones, avui podeu des- Franquet, ra explicar en un discurs nifestat un ministre aquesta
aprovats.
LES TISANES DEL
no té per objecte aspectes teenico-jurftarda, el Govern no ha tractat
cansar, i jo també. La d'ahir a la nit
La salut de Dogalevski
La CEDA-lia afegit-retirà dijous fou laboriosa. Denla hi batirá nova- molt breu, el concepte juridic que ell encara de la ditta do ealusurn
dics de la contractació dels arreiglaments
SENYOR SAMPER
les esmenes al pressupost d'Agricultu- ment Censen de Ministres a les cinc tenia de la injúria, i va afegir que
i de les seves incidencies, sind millorar
del
Pa
rlament.
Segons
sembla,
110 havia qualificat pe que va dir
Paris, 22. - L'estat de salut de l'ama
perquè no ens interessa una crisi de la tarda.
els drets i la situació dels arrenelataris
el dia que es va celebrar la manites- les Corts no seran tancades fins haixador de Rússia, senyor Dogalevski,
per Rossend Llates ra,
produida per nosaltres. El pressupost
enfron t dels propietaris. Aireó ve a dir
Un periodista li ha fet la segiient taciú. sinä pel que va dir en l'acta de a la primera desena de julio!.
continua
inspirant serioses inquietuds,
d'Instrucció s'aprovara en una sola pregunta:
conciliació. Va dir que no es rolia
sessió, perquè el ministre i la ComisEs
tardara
rnolt
a
coneixer,
i
si
entretenir
fent
disquisicions
i
que
el
sió arribaren anit a un acord, i acconeixerena per fi, la fórmula elabo- Codi penal, en el seu article 34, era
ceptaren la fórmula de la CEDA.
rada por vós amb els senyors Carnbó, ben explícit,
Martínez de Velasco, Gil Robles i
ha prou amb esmentar-loLa fórmula
atelquiades Alvarez per resoldre el va afegir.
plet de Catalunya?
del Govern Samper •
El defensor, senyor Sala Berenguer,
-No es farä esperar molt-ha concomençar dient que el cas del seSe sois que la fórmula adoptada pel testar el cap del Govern-. Podeu as- sa
nyor
Granier havia surtir dels limits
Govern referent al plet de Catalu- segurar d'una manera terminant que d'aquella Sala' i havia transcendit al
nya, i que presentará dilluns a la con,
sideració de la Cambra, consisteix a dilluns hi haurà debat sobre aquest correr (erst reaccionar el poble
demanar a aquesta que acordi solli- problema i, corn és natural, en ell es afegir que se sentia honorat de defensar
a
l'amic
i
company
honorable
coneixeria
la
fórmula.
citar del Govern de la Generalitat que
i que si les lleis Ii ho permetessin
-Però, tui hauria debat?
suspengui l'execució de la Llei de
- Jo us dic que poden assegurar-ho. ocuparia amb molt gust el lloc que en
Conreus darrerament aprovada, fer
no
la
podrern
conéixer?
aquel' motnent ocupara el senyor
-I abaiis
una invitació 'a la minoria de l'Es-Potser; es possible que després Granier.
guerra perqué es reintegri Parla-El fiscal-va afegir -l'ha acument i la suspensió de les Comissions del Consell de dern3. Però, en fi-ha
acabat dient-, definitirament, dilluns. sat absurdament i l'acusa, no pas Pel
arbitrals.
que va dir el dia de la manifestació,
SEMBLA QUE ELS MINISTRES EL PRESIDENT DE LA CAMERA sinó en l'acta de conciliaras. El seNO HO ASSEGURA
urce Granier es va ratificar únicaNO VAN D'ACORD
ment en el que va dir sobre Lerroux
El president de la Cambra ha mar- i no contra Samper. El fiscal s'ha
E% deia aquesta tarda que alguns
ministres esta ti disgustats amb el pre- xat a les vuit del vespre, abans d'a- agafat asid> les frases que consten en
sident del Consell persiste ha reunir cabar la sessió. Ha rebut els perio- l'acta de • conciliació perque en les
els capa de minories a la Presidencia distes i els ha dit que anava a sopar altres no podia fer-ho.
lenSe comptar amb el seu assentiment
Aquí hi ha una qüestió sIe fens. En
per a les dites entrevistes. Aquesta a l'Amhaixada de França, on assis- el procés hom no es refereix per res
nit també slan accentuat els rumors tirà tamb el President de la Repú- a l'acta de conciliació, sinó a la maque dilluns es pot produir la erial.
blica. Dilluns - ha afegit - anirà el nifestació feixista. ¡Com pot éster,
Pressupnat d'Instrucció Pública i les dones, que el fiscal l'acusi per una
EL SENYOR SAMPER CONFIRcosa que no ha estat subjecte dc n eo
MA QUE EL DEBAT ES PLAN- altres qüestions que quedin pendents
Heus ach l'absurditat de-esamnt?
en l'ordre del dia. Possiblement anirä l'acusació.
TEJARA DILLUNS
L'arribada dels corredora a la Devela de Girona, en l'etapa contra
En abandonar la Camina el presi- el debat sobre la qüesti6 de Cata/u.
(ltatormació a la pagina 10.1
nellotae celebrada eir.
(Continua a its pa glo ga a, co', a)
Comen, ha estat intesrout "ya.
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plet de Catalunya

El senyor Samper és

un polític de "grandes vuelos"

Definitivament sembla que dilluns
es plantejarà la qüestió de Catalunya al Parlament
produirà
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itos de
a l'exportaoki ousdko p,ott
dels contramestres dicava
de capitals que... no peses corresponents
corresponents als Departaments de
j

'N

hi ha produit cap canvi. Ahir, a
ks ortze del =ti, acudiren a la Censelieria de Treball els representants de la
fixleratiti de Fabricants. Celebraren una
carcvista emb el aenyer Barrera. Se0113 sembla, es limitaren a canvis dim7russions sobre el conflicte. L'entrevista
oomenear a un quart de dues, i acaba & les tres de la tarda.
Smrds:a que el senyor Barrera es pro.¡osa fer una proposició el compliment de
lo cual será obligatori.

eren seus

Presidiendo i Parlament de Catalunya

tta estat detingut a Bar- Ele ineiclenis en la vista ¿e la eausa (tontita

U*

deeret son$4

ri ques 4 !vitivibil10111
Catalunya manid
IlIni 41i'letors
-eperjudioats

llesti
Sauiper

tia el Sr. Dermis

h a la re
Azuló de les for.

ees enearregades
de l'ordre públio

No eal*m per que el senyor !amper, a la presidencia del Consell de
ministres de la Re p ública, ella fa tot
l'efecte del metge que ele seas estedritics havien Ilicentiat per campas‚id, per, amb el pacte, sota jurament,
r ic.lislaterhswi
pdoediatiuraeèespetga.e

Ahir tingué Ilse en aquesta capital
una =poi-tata assemoica de tots als
celona
Barrera
sector, afectase .pel decret de la Presidel cha 18 del current, que disEls agents de la Brigada d'InvesSe g ueix l'ordre del dia amb la dis- dencia
A les sis menys cine minuta cepuse que siguin destipats a carburants
nnnnn•n•
tigació dEstrangers de la Delegatin menea la sessió sota la presidencia cussió sobre
es alcohols de residus vinics i substiEl senyor Pencas manifestä
especial del Govern de la República,
seoyor Cassmovea.
ELS PRESSUPOSTOS DE LA
aquel
fi
pels
de
tults
els
desplaeats
en
detingueren darrerament un individu
nhir al migdia ale periodistes agnto6eingn
Al banc vermell hl ha el eonseller
n4
biexklrst
OENERALITAT PER A 5934
esaste
adrsuevxeae uracnri ra hdaaiacrn baulun"
"bicaq
oes di:a
ureuisaelnea:h:an
melassa, perque, juntamcnt ainb eis de
que digue anontenar-se Joan de la de Finances senyor Estere i el d'Eque continuava la normalitat.
adeieseisnsgeula;
rs
Entren en la discussió per capitols. vi pur, cobreixiu les necessitats del mer- Digué que pensava presentar en apqeur ell'laestteiltapd%Isti,saeussenzpirlie
Cruz Gonzalez i que no tenia docu- cenomia senvor Comorera. Els esca en els usos de boca.
UNA NOTA DE LA FEDERACIÓ aseos.
cose i les tribunes malt desanimats. El capítol primer de despeses cotnEs diu en el preambul del decret que el Consell de la Cieneralitat, per i sopant a l'hostal se li entravessa un
El dit estranger digné toser de na- Es llegida i aprovada l'acta de la «a- vren les de Presidancia.
DE FABRICANTS
EI senyor TAULER formula diver- obeeix la mesura a la necessitat de mi- tal que fus eatudiat degudarnent, os a la gola. S'ofegava el catedrätic
cionalitat argentina. Vivia a l'Hotel sió anterior.
llorar
el prcu del vi, cosa que, analits un pla de reorganització tutal Criden el metge; arriba, examina el
"Les Associacions que integren la Peninsular i tema llogat un despatx
ses objeccions al discurs del senyor
IStiera . sisi de Fabricants de Filass i Tei- en una casa del carrer de Casp, can- LECTURA DE DOS PROJECTES Ruiz sobre les assignacions del; fun- cada fredament i s e renament Dels re- dele C O SYMS de Vigilancia i Se- cas i recepta amb tosa la serietas
xits de Catalunya, aixi que tingueren tonada Claris, sense que en la dita
d'aqueas nuin un clister i una sida.
cionaris d'una mateixa categoria. les units, no fou vista enlloc.
guretat de Barcelona.
DE LLEI
Assistiren a lacte, ultra el senyor denoticia de la petidO d'augrnent de sala- dependencia tingués muntat cap nequals segons el departament varien
Digne que la reorganitzacif) El catedratic recorda e pobre diable
El
CONSELLER
DE
FINANCES
legas
governatiu,
gairebé
la
totalitat
dels
del
conflicte
provocat
ostensiblement.
Creu
que
amb
l'aptogoci, i arnb toi el dit individu vista
rio orin
preßenteria dos aspectoß. El pri- ¡ el seu jurament pintoresc. Li ve un:
Sindica "El Ridium", no hagueren rnolt folgadament i posscia un auto- llegeix un projecte de llei del depar- vaciO de l'Estatut de Funcionaris aiaó fabrizants d'alcohol; vinics de la regló, mer, la preparacid dels funcio- passió de hure tal. que expelleix l'ea
tament de Governació sobre la segre- s'evitara.
nodrides representacions de Sindicats
desmerver molt de temps en l'estudi de mòbil de molt preu.
i se salva. En armen rnoment entrara
El CONSELLER DE FINANCES de Catalunya en nombre d'uns grano- naris de pulida, a base d'escotes per la porta el clister amb la La SS1
la dernx-ida per arribar a la conclusio
En isaer intcrro gat per la policia gacin del tenme municipal de Culella
reconeix aquestes desigualtats origina- sa, delegats de la Unió de Rabarsaires teeniques Ã amb metodes ade- fumejant.
de la acoss improcedencia.
manifestä que, per una distracció, ha- del de Portbou.
Es Ile g it també un altre projecte des p er les diverses formes com han i de la Unió de Vinyaters de Catalunya. quiste a fi i efecte d'oblenir el
Els salaris del personal afilias al "Rš- via eatripat la documentacie que P os sap
També el senyor Samper
Es Ilegi el decret inserir en la "Ga- que pericia esser qualificat de ii trobarà la fórmula. Sigui con, siimm". segons les respective nones i ca- seia i no s'havia prescupat de ter-se de llei de constitució d'un neu Niu- ingressat al servei de la Generalitat
la
denominad()
de
Sant
niciei
amb
quals,
els
tuncionaris,
molla
deis
ceta",
que
acabas&
d'arribar
de
Madrid,
eón
i
5.720
materia
prima,
o
sigui
una
bona
Pes estendre-la novament.
tegorice, oscillen entre 3.900
jeti, l inavien pesan al poder neme&
procedents de les antigues diputapels reunits es feren els corresponents base en l'Ordre Püblic.
-etsanulprcomets,i
No eatisfent a la policia les Mani- Feliu de Meniatrol.
perque receptés retaseis casolans. Dacions urovincials. Estä cracord en Qué comentaris a cada un deis seus vuit ar;,3•60 ¡ 3.900 pessetes per als ajudants. iestacions del detingut, ampliaren les
Un
cop
aconseguit
alzó,
es
provant un Cas complicat el sant haré
PPRECS I PREGUNTES
sigui aprovat acial l'Estatut de Fun- ticles, tots ells contraris a l'esdevenidor
Si ela teoritcadors mis exigents de les recerques 1 aconseguiren saber que cl
de no ha tingut altre acudit que retode la nostra riquesa vitivinícola, i fo- cedilla a la reorganitzariO
cionaris.
extrines del just salari dificilment po- veritable nom de l'argenti era el de
diall'Ordre
Públic
de
Barcelona
manar unes herbes. La mateixa estu.
El senyor RIERA s'ocupa dels ren aprovades per aclamació les se.
LA VISTA DE LA CAUSA
drien formu'ar cap objeeci6 al que per- .10an Miehell de las Carreras.
dint l ciulat en s p etors petits. Por q ue ha Produit aquesta sortida
ceben els anntramestres i ajudants de
Fou preguntas sobre els modus que CONTRA GRANIER-BARRERA funcionaris modestos, els clua ls- gitents conciusions:
diu —necessiten un sou que eis P er
Primera. — Telegrafiar al Govezn, per tal que la vigilancia resultes pot nbrar conn una recepta bona pea
les fabriques de teixits de Catalunya. l'harten incluít a usar un nom fals, i
-metiandrlsxgcie. protestant enèrgicament del contingut mea eficaç I proveir al personal al mal. De vegades un gran pelitic
El senyor Fronjosä formula un
eh industria> teixiders sabeu prou be manifestä que harta fugit de l'Argenés un home que té idees arriscad«
que
malgrat
esser
un
Manifesta
del decret. demanar-li la dimissin del de material defensiu modern.
sne la retrilsucid d'aquest personal, re- tina perseguit per enemics polities. la Prec al conseller de Justicia sobre els
i
visada luan Jeia temes que s'havia ins- qual rosa obligat a proporcio- fets prodults al metí al Palau de Jus- Parlament d'esquerra mai s'han com- ministre de Finances i la destittici6 de
En els dita seetors ahí inetal- geque enverinen les qüestions. El met.
rural senyor Samper almetes és
ticia en «asió de la vista de la causa plert les promeses tetes per nullorar tots els vocals que dintre l'Institut del larien aparella d'alarma perquè.
nar-se documentació falsa.
taimat la República, ha ISSOlit
la
sort
dasuells
funcionario
modes;m'ore i inoperant A falta de cosa
Dejares la policia esbrina que Joan al Tribunal d'Urgencia contra el seVi no tenen res a acure amb la viti- en un moment donat, es poguesno ha ultrarle sat — el limit que la potos,
tia
quals
—acaba
—estan
tips
de
millor,
és una bona táctica.
senyor
la
del
afichell
baria
estat
director
d'una
nyor
Granier-Barrera,
regidor
municultura, juntament amb
:encialitat de la indústria consents i aide seguida les noPotser un politie mis eixerit no
Garcia Berlanga, l'actuaciä del qual as sin trametre
sb, unit al persistent esfere de "El Ra- entitat bancaria de Buenos Aires. Du- cipal de Barcelona. per injúries al promeses.
de
disEl
senyor
FARRERES,
de
la
CoCalnillaaries
ticies a lee
s'hauria adonat del que el senyor
eium" per a rerluir el nombre de telers rant la sera gestió aconsegui trame- presiden! del Consell de Ministres es- missió, manifesta que els SON§ de completament inef ¡Uf,.
Segona. — Trametre un telegrama tricte 1 a la COMillaarja General, Samper ven perfectament, perquè ho
ce les brinde. fa que la indústria de tre a l'estranger importants quantitats nanyol.
3 mil pessetes a que es referia el se- circular a tots els caps de grup parla- i poden!, d'aquebta manera, ido- sent damunt la seva persona. Sap quo
de
lamentable
l'actitud
de
diner,
propietat
del
Banc,
del
qual
Qualifica
teixits catalana pagui, en concepte de
director, i d'altres que eren pro- del president de l'esmentat tribunal nyor Riera ja no existeixen car han mentara, fent-los avinent la menstruosi- lar j adhlic acordonar el lloc on alai com el Govern de la Generalitat
mi d'obra al personal de contramestres era
estas augmentats. Manifesta que
representa tot un poble que en aquests
i ajudants, una quantitat molt superi«. pietat d'aiguns clients, destinades a senyor Jovino Fernández Echa en
tat decretada per un alcoholer indus- ocorregués un fet delicLudis.
q uesta negada s'atendran toses les trial, ¡ demanar-los que recolzin les nosproporcionalment, a la de les grana na- l'adquiaició de divises estrangeres de obligar q ue los desallotjada la sala Per apromesea.
El mateix es falla amb els moments, vetllant per l'honor i pel
(Entra el conseller de tres pretensions, les quals compten amb
exdetcrminades
públic
hacer
jet
el
diversos
paisos.
ciens industrials etrangeres.
guärdies de Seguretat, els quals. prestigl, el seguida a tot arrea. el de
Cultura.)
Quan Joan Michell tingué diposi- scrioritzacions.
l'ajut de tots els veritables sectors de no solament caldria que 1055111 la República, ea la mateixa avinenteEs clar que ert uns moments en tada a diversos paisos una quantitat
de
la
vista
1
Sense
discussió
s'aproven
els
artiincidències
Relata
les
sa. no representa sine) una mala polívinya i derivats d'arreu d'Espanya.
qué la indústria traveasa el periode que es fa ascendir a diversos milions. aiegeix que el president prohibí que cles del capitel primer i Presidencia, la Tercera.
— Que amb el fi d'acabar bornes corpulents, sine) que cal- tica j prou. 1 no sap perquè sempre
de tnLxima depresió económic a re- proporcionant-se una documentad() los Ilegit en catali Del relator el dis- el qual puja a 672.792202 pessetes.
dria igualment que posseissin que prova de desplacar-se veu que el
d'una
vegada
amb
les
agressions
del
sugistrat durant el segle XX, la Feie- falsa fugí de l'Argentina i vingui a re- curs del senyor Granier-Barrera, ob- S'aprova seguidament el capitel segon de, que tenis en constant perill la rt- una formació feta a base de co- poder li rellisca dels dits. 1 veu
també
sació de Fabricants, davant la demsn - fugiar-se a Barcelona, on esperava jecte del proces, perquè per sobre de i Parlament de Catalunya, que comquesa vitícola i els seus derivats, el Go- neixements diversos.
que e: poble veritable es desentén de
da de ",
El Ridium" no podía tenir l'arribada de la seva esposa.
pren 900 mil pessetes per despeses vern s'incauti de tot l'alcohol industrial
l'Estatut hi havia l'obligació dels
que
no
humOrtstic
digué
to
En
la qüestió. i que, tret d'això, :bornes
ni un moment de vacala c ió per a proPer tal de despistar la noticia i si- cionaris a parlar en castellà. (Entra ordinàries i 277 mil d'extraordinaries. per a destinar-lo a carburant i implanti calla que sabessin filosofia.
hl ha una xurrna monarquitzant, que
En total 1.177.000 pessetes.
nunciar-se, serenan :lee, però arnh la mular uns negocis que li proporciona- el conseller de Sanitat.)
seguidament l'Estatut del Vi.
tarnpoc no representa el noble, perd
Afegf
que
s'anava
lambe
a
la
per
la
mes
absoEs passa al capitol tercer; DeparDesprés de formular diverses obren mitjans legals de vida i justificaa
nsixima fermesa,
De
no
donar
satisfacció
Quarta. —
es pensa poder-lo esclavitzar, i
:loa negativa.
ven la possessió de l'automòbil i l'e- j eCCi011s contra el senyor Fernandez tament cle 1u.sticia i Dret, per& a les nostres instes demandes, ens veurem formació d'agents de barri. els que
causa d'havcr-hi diverses camones se obligats al tancament de les fabriques quals hauran de conèixer des de esclavitza t el d'allí, venir a esclavitEsclati el conflicte. La Felerazi6 xistencia fastuosa que portara, hacia Pena, manifesta que no el necessita
zar-nos
ad. En una pararla: repetir
assenyali la llegalitat de la vaga i llogat el despatx del carrer de Casp. per a defensar la República i quali- suspèn el debat.
d'alcohols vinics, i prensare tota mena la portera fins al darrer llogater la jugada dels reis de la casa d'Ausl'er la mateixa rao se suspén la de represalies contra l'alcohol indus- de les cases.
Darrerament arriba a Barcelona lica lesmentat magistrat d'agent prodemostra que el Sindicat ha infring:t les Beis socials de la República. l'esposa del detingut, la qual aquest vocador. Afegeix que grades a l'ac- discussió del tito! XV.8 de la Llei trial.
—Cree — digné — que l'Ordre tria. que araren a Villalar fins a
bi llague Muniipal que figura en l'ordre del dia.
Recabar el suport de les Públic és una cosa essenciaifs- Barcelona en so de repressió i d'esEls escrits que oporturram e nt force' esperava per marg ar junts a París i titud de la guardia civil no
Cinquena.
—
El
PRESIDENT
suspen
la
sessió
clavar«. I entre ambdues realitats
de Catalunya, premsa i Cord:rigits per la Federació al senyor de- després a Londres. on sembla que es un dia sagnant a l'Audiéncia.
el fictici senyor Sarnper es troba sol
Demana que s'obri un expedient per initjà hora per tal que puguin autoritats peque siguin imrrediatament sima j que Catalunya podria
se- disposava fixar definitivanomt la sena
poracions,
manques aquest res- i al seu formulan només troba aquelegal del Treball i a l'honorable uns
ens
llar
si
reunir-se
les
Comissions
respectives.
QUO hi hagi de cert
Per
a
esbrinar
el
residencia.
atraes
les
nostres
demandes
endoses
en
nyor conselle r no han merescut,
lla dita: "qui ella passa, any empeny".
sort.
Joan Michell ingressi a presó en en les acusacions que contra "don J o ara l'honor d'una resposta, i per ni
un sol mot: justicia.
ES REPRtN LA SESSIO
vino" es fan a la Cambra Catalana.
Heus aci d'on surt !a sera actitud.
Digué que Barcelona, que és
;ue aquest silenci cal lògicament in- espera que sigui sollicitada la sena
Abans d'aixecar-se la reunió fou IlecomnoEs p era que el conseller de Justicia,
Si realment hi hagués dos pobles
una
ciutat
eminentment
extradició.
que
segurament
dernanarà
git
el
següent
teleerama,
dirigit
als
se..erpretar-lo com un assentiment imel Govern 'e l'Argentina, puix que actualment indisposat es dignara conLA LLEI MUNICIPAL
nyors President del Consell de 'Minis- notita, necessita una organitza- en pugna, seria perillosissima, i cada
?Iicit a criteri mantingut per la Fe- han estat presentades gran nombre testar la seca intervenció sobre aquest
dia afegiria mis tensió nerviosa a
derad() de Fabricants en l'aspecte le- dre denúncies per defraudació a diver- punt.
A dos quart, de vuit es reprèn la tres. ministre d'Agricultura i ministre ció policiaca excellent, i, a Tilde, l'anterior. Però no pasta res d'aireó.
que els ciutadans tinguin la segal de l'assumpte, és un fet el per- sos jutjats de Buenos Aires contra el
sie Finances:
El PRESIDENT promet traslladar sessió.
El conflicte mames existeix, pel que
Al banzo. del Govern hi ha el senyor
"Remita delegats Sindicats Agricoles guretat absoluta que es vetlla toca a Madrid,
llongament dc la y aga, amb notori detingut.
el oree al conseller esmentat.
entre dos governs, i
Mani Esteve.
perjudici per als patrons i per a les
Unió
per
ella.
de
Catalunya,
Unió Rabassaires
agafa unes modestes proporcione
Es repren la discussió de l'artiha
persones
:e:oidores.
Actualment
hi
de
Catalunya
i
Unió
de
Vinyaters
juridiques: cada dia es fa mis insigAra sha derivat la petició inicial
ole 42 de la Llei Municipal, Tito', XV,
que treballen en la redacciA d'u- nificant; el senyor Samper pene ' fin,
el qual és aprovat sense discussió. Fabricants d'Alceehel Vide de Cataludauginent de salaris en el sentit de
les
quals
seran
ponencias.
nes
i tot que potser no hauria de dimitir
S'aproven també el 243 i 244 modi- nya en magna assemblea, atorden per
reprendre unes negociadoras per a la
lliurades aviat. Aleshores les
n'hi lustra prou amb les herbes i
ficats.
s,plantació de rasseguranea d'in yali) protestar enérgicament decret presentare al Consell de la Ge- abres arg
aclamad(*
uments que recepta.
El senyor CASADEMUNT defenmalt be el seu pensarnent. Digue tam¿esa i vellesa que narres "El Ra(Ve de la primera payina)
ins
sopolització
alcohols
residus
nernlitat.
Qui aapl Potser no sera tant, pecó
ditim" té la culpa que mesos eme&
bé que lamentava tot el que havia sa una esrnena al primer anhele tranque,
Iluny
d'afavorir
preu
vins,
el
pregunta
si
puix
sitori
en
forma
darticle
245.
lt
Un periodista
tampoc tan lluny daixó com sembla.
se suspenguessin. I davant aquest
Per haver-hi injúria cal que exis- passat.
(Entra el President de la Genera- desvaloritzara mes en no poder les fa- el panoranIa politic s'aclariria Ja hem vist com pot amarle una
canvi de front, la Federad' de Fa- teixi la intenció. Es refereix a la sigAleshores el Tribunal ordena que la
briques d'alcohol sitie que actualment acial. Va contestar que no podia bona rialla, i per aquest pes aren
bricants ha pronuncias ja, i ratifica niiicació uolitica daquell arte; a la sala fos desallotjada per tal de poder litat.)
El senyor ESPANYA, de la Co- ostenen el preu del vi treballar conjun- prejulJar-ho.
mes aviar en camí de rime.
dimecres, en la darrera assemblea. situació de Catalunya, eniront dels deliberar.
El senyor Granier fou acompanyat missió, considera innecessari aquest tament i lliurement elaborant alcohols de
la seva paraula definitiva, i és: que Partits política contraris a l'AutoRoasend LLATES
Referint-se de nou al pla de
al
cotasnou
anide
que
ja
referencia
per un periodista a una relatoria, on
no pot reprendre les negociacions per :lumia.
plement per part dels Municipis de la residus sind. Jaume Llopard, per la reorganització ele la noticia. diel
defensor—,
es
—recalca
diverses
personalitats
anliCS
sI
aixes
i
acudiren
a la implantació d'aquesta aaseguransocial.
Unió de Rabassaires de Catalunya; gne que es proposava enllestirsets, entre ells el secretari de l'Ajun- legislació
sa mentre "El Rädium" no doni per una injúria?
El senyor CASAMEMUNT retira
ld,d'ésser possible, mentre duEsmenta els anides de la Ud que tament, en representació de l'alcalde, i
Joan
Estivill, pele Sindicats Agrícoles;
scabada la vaga i s'hagi restablert
l'esmera.
els senyohs Vilalta i Tauler.
Andreu Ca- ri la seve interinitat.
la normalitat a les fabriques de Sei- la defineixen.
Garcia
i
Fária
i
Sebastiä
a
sense
discussió
l'art:cle
S'arroy
—s Corn Pot constituir una injúria
En passar pels passadissos el senyor rimer transitori que ia referencia a
s:1s, i aixei, entre altres raons, perquf
p
brer, per la Unió de Vinyaters de Caita és amb un Comité de vaga d'un contra nin g ü el fet de defensas els Granier fou oracional novament.
l'adoutació per categories dels acdrets
d'un
roble?
Mentre el Tribunal deliberase , es fe- tuals secretaris municipals. L'article talunya Antoni Mestres, pcl Sindical
Seterrninat Sindicas amb qui es poden
Els darrers descobriments
Va acabar dient que tema la con- ren anar a cercar (orces d'assalt a la segon queda pendent d'aprovació.
A Sallent
Vitícola Comercial de Martorell; Franprosseguir les converses per a implanvicció
que
el
tribunal
procederia
mis
Ampliant el que deiem ea la nostra
Cornissaria
General
d'Ordre
Públic,
les
cesc
Mornplet,
pels
Magatzernistes
d'Altar un subsidi que, en la seca con- cona a iust que no coto a polític i
Se suspen el debat Per a donar
informació d'abans-dihir referent al
cepció inicial, s'havia de fe extensiu dictaria, per tant, una sentencia ab- quals hl acudiren i prengueren militar- lectura a dos dictàmens de la Lo- cohels de Barcelena; Garcia Finja, per
contraban
de tabac. hem de dir el dia
ment la sala.
conjuntament a tots els contramesmissió de Governació.
la Unió de Sindicats Agricoles de Ca14_ a la tarda, fou vist pcI vaixell del
Enmig d'un silenci sepulcral. el senyor
tres 1 ajudants (pertanyin o no a "El solutoria.
El senyor ESPAN VA, llegeix la
El fiscal senyor Franquet va rectifi- Zúfliga va llegir la senténcia, en la
Rerguard de la Companyla Arrendatanova redacció d'aquelt article segor, talunya, i Antoni afartorell, per la Unió
Radium "), al personal de l'element
breum ent. El senyor Jovino pregun- qual. d'acord amb la refirió del fiscal,
ria de Tabacs, a alta mar, i a unes dett
de Fabricants d'Alcohols Vinics de Cadrectiu de les filatures i als ca p o de car
ta al senyor Granier si tenia quecom s'imposa al senyol Granier la pena de transitori.
aúlles
de la platjt fe Vilmar, el re.
El senyor RUIZ PON:SET' com- talunya."
les secciona auxiliars de les fabriques Per allega r , contestant aquest que sena
mulcador "Vic", arborant bandera indos
mesos
i
un
dia
d'arrest
menor.
bas asume artiele el qual considera
tèxtils i la Federació de Fabricants— rnolt ésser condemnat havent-hi RepúEs
nomen&
una
Comissió
perqué
imglesa, el qua!. en atansar-se-li aquell per
Al passeig s'espg rava molt
q ue fa una selecci6 invertida de funque no vol establir preferències entre blica per cmant no ho havia estas, tot
mediatament surti cap a Madrid i es
tal de reconSixer-lo, maniiestä que es
aquests elements— encara menys pot i hacer aixecat partides arrnades, en el qual va ovacionar novament el senyor cionaris.
Granier quan aquest va sortir de l'Audirigia al port de Barcelona, en arribada
posi
en
contacte
amb
els
representants
Els senyors ESPANYA 1 RUIZ
sucumbir a atorgar-los als qui s'han teman de la monarquia.
diencia.
forçosa, per manca de combustible, i el
uen
breument.
Aquest
den
alta
rectifiq
de les altres regions viticoles d'Espanya.
collocat en una actitud de rebellia
El senyor Jovino, mesh indignat, linArran dels incidents oue es procluiren votació nominal ver aprovar I arSallnnt, 22. — Els ohrers del dit Resguard el custodia fin, a la seva
iSegal."
i fad toses les gestinns que cregui oporterrempé- dient-li que no es podia refe- en el públic foren detinguts tres indi- ticie.
arribada
al mol! , EIs carrabiners efecva in fabril i textil han e fec tuat
vidua.
rir a jets passats.
Se suspen el debat i s'aixeco la :es- lunes en defensa del vi i dels seus de- una manifestació de protesta per tuaren la visita reglamentaria d'entrada
El públic es pos1 a cridar i a xiular.
Els senyors Vilalta Tauler, que es sin a les vuit en punt del vespre.
examen de documentació, i veieren
rivats.
forens a que se'ls obliga iIlarors
Se sentiren mota forts, alguns cisques, trobaren a la sala, feren gest ions ¡mat eel seu manifest, que comprenia
atol) motiu de In vaga (Jets con- ms seises de tabac, lo sacs de cata i
A Mataró
els quals segurament raes devien fer gai- eliatament, per tal que fossin alliberats.
tramestrea. En ti sser a la Casa lo de pebre, precedent tot da Gibrettar
re bon efectt al sensor J'Ovino ja que i br aconseguiren.
de la Vila han fel lliurament a
s'alça dret, d'una revolada, amb aire El dirnitat socialista senvor Froniosä,
amb destinació a Malta. En l'actualiprovocatiu, i ordena a la guardia civil convalescent encara de l'accident daul'alcalde d'unea oonclusiolis que tat continua al nostre port perident dinque desallotges immediatament la sala. to del qual fou víctma fa temps, va ashan estat llCides den del haledi terror temí.: nie la Comandancia de Ma— Q" a&ga todo el »mulo! —cridà. sistir a la vista.
Protesten de tan! de temps d'es- rina, i lscim espera el resultas per autoEn produir-se
irat.
incidents esmentats
tar parals; (Imanen que sels nitrar -Ist a sainar o que es procedeixi a
Es tornaren a sentir xiulets i protes- oes s'esti Rire Pas de manifestar ata inincautaeó del neu earreerament.
ahoni fq s Jornals perdida i que laTambé
tes molt Untes. Mentrestant, els Ruar- digna-id seu paree sobre la indigna
tests vist pel mateix Resguard
s'ohrin
les
fähriques
de
la
forma
maritim, sobre les deu de la nit del dia
Matares, 22. — L'industrial de dies es velen negree per desallotjar el comedia eitle es representava en aquella
que teten'.
s ala presilla nel senvor inviste, l'allipúblic,
el
qual
es
resistia
a
anar-se'n
16,
davant
de Vallbona tCastelldeft10.
Srit Andreu de Llacuneres seFI eornerc ha tancat les portes i dintre les ligues inri:Mielen:da, el
berador deis monárquica de la penya
de la sala.
L's'or Francese Mora i Graupera
i s'hn aninnt a la manifestació. falutx "Virgen del Socorro", carregat
Se sentiren molts crits de "Visca la "Nos y Ego". el (mal va condemnar
ele a gente de la Generalitat i ahir con El teixidor Antoni Riera , des AillS 37 farcells i una curca de tabac de
rebre una carta del veí d'A- República!, " Mori el feixisme!"
so
representant
1.
l'Ajuntament
del baleó dg l'Alealdia ha dit que constaban. per la qual cosa fou amesr, nys de Munt Manuel Jaurés **Vista Catalunya !liare!".
El senyor Jovine, vermell d'in- je Barcelona, heme liberal i demósiesnä l'alcalde aniri a Barcelona sat i tonduit a aerst port, i el genere
Bosch, d'ofici paleta, incitant- dignaciú, baixa de l'estrada i se n'alta crata.
Ilittrar les ennolusione al C011- trobat fou trasladas al< magatzems de
la Cornpanvia Arrendatària de Taima,
- a que delies la suma de 12.000 de dret al iblic. Li foren adrceades
geller del Trebell.
diapesicie. amb el vaheen i la ten
L'alealde din que th la im- atripulafid.
La
Rambla
del
d'ssetes en bitllets de Banc en frases grutxuries. Ell gesticulava amb
Triomf
del 'envio delegas de la Hivisslincia i pronunciava paraules que un
vinent
dilluns
ai
pressió
que
lloc determinat de la finca varen entendre.
enda de la Provincia.
quedara
solurionat
el
conflirte.
amenaçant-lo de mor!, ces
El sogre del aenyor Granier, que seia
I.n menifestneid era molt norn
al primer baile, posseit d'una gran exae no cornplir.
bre g a. Ha lingut llon a las sia
citacin, s'aj orca i . dona maqueo a la ReEl eenyor Graupera en donä pública i moris al feixisme. Dirigint-se
A Lleida
larda j los rerorregut ein prineiFest es marro, ens eiats,
psIs carrera de la villa menee cap
temple a les autoritats dc la al senyor Jovino, l'increpa dient-li que
PI Casino L'Alianca. Agrupació
la
ten
filla
esteva
greument
malalta
ineldent. — C.
d'Esquerra Republinna, Casal !caria,
seva localitat, i convingueren sir
d ies icuosos Cestau
i que ara volia len anar a la Presó el Atenett Democritic Regionalista, Pena
mular &izar la quantitat en el seu gendre.
Bons Amies, Club Esposan! Júpiter, CenOh! el rliter ti estar enta u lats
lloc inelient. Efectjvarnent, es
Es produi un gros aldarull, el qual tre Moral, Avanc Sardanista, Foment
ADVERTIMENT IMPORTANT
va durar prep de misia hora. Se senP r eaentä abans de l'hora concin- tiren veus que cridaven contra els trai- Catall Repoblica, Joventut del Foment
Je brindar ami, Cutiorniu
Catala
Renta-Jira.
Assoriacid
de
Propiezuda l'aUtOr de la carta, però dora.
Eta partloulara I 'Innata gua
Lleida, 22. — Aquesta tarda, al volt
leventur Renuhlicaua DemocratiIdi intervingueren els amies del seene trimotor, notes 4 or a lo «eh de les quatre. a la carretera de Lleida
e eient que encara no Ist hacia res
er
ce Federal, Unió Socialiata de Catalu.!
nyor
Granier
per
a
calmar
la
situad&
• OIN0a414. Sha OPNO SO QUO 1111. a Tarragone. i anomenat "Pla
marssä amb la intenciO de tor- i ho aeonseguiren despees de molts es- nya han adrecat una crida a tete ei3
Codorniu, 1551
gula present quo la redimid Ich s Magra:sets'', a causa da la !unta'eins de la Rambla del roble M'U ennar-hi n'ss tard, la qual cosa no forços.
•spertIvu ó LA PUMILINTAT da ra de la direcei6 del vefucle, ha top«
caminada a rerreeir les anomalies (n'e
P o gué realitzar perquè abane
14 vista queda interrompuda durant passen, fa fa molt temea. en aquella
ve ntós, 1872
a I carear de barbar, 11 1 13, quo contra un arbre l'auto de transpert
pene, matrícula d. Guipúscoa, nud I Oh gel adreçar tea la gorrea- de
d'arribar-hi fou detingut per lea mitja hura, continuant despris a porta « in que fs el centre de sota la baradi
assistint-hi
únicament
els
riada
pendänoie muna*, a aguanta mero 8145 . 1 han resehat greument
a utoritata. Es declare autor de tancada,
els seus conductora Adria Hervocats i els periesdistes.
Per tal d'evitar-he, ral q ue els velas
satold. La puldloa d• dala <olet- terna
sandez de anys. Tu tora' de \ebEl senyor Jovino, en éster represa, de la Rambla s'adhereixin a la iniciativa
l a carta, fent constar que havia
so
vInstrla arab aguaita ria, i igna
eada
duo
ai Mag ica, de ad, da Sula
o brat aixl empès per la neeessi- advertí a) senyor Granier que se cenyis presa per les emitas; tire enser:den
ORNI
• draga, ra orrled, d'ar • • ndaos/U, Sehastle.
q uest digne que estava molt aguaste eridn. i trametin Ilnr adherid al
ale
fets.
A
un
retard
mlalrn
viat.1-quatre
4
.
Per ordre de) Jutjet
tat.
Els ferits ban estas asaistite a I/1
afectas De l q ue havie lucera, ataire PameM del Trinmf mo. Casal Irarts
!lores
Casa de Socors. — C.
l ng resset a la presó. — C.
que el seu defensor havia interpretat rada dia, de ve a deu del vean«.

Granier .

La condena de Granier-Barrera

El con raban de tabac

Eis obrers es manifesent contra l'atur forcós
a qut els obliguen els
contram estres

Un Iladre una mica
innocent

Una crida a les entitats
del Poble Nou

Dos ferts greus en un
accident d'automóbil

LA- PUBLIC1TA/ - •

Dissabte, 23

de jutil ds1 1934

drlä '4'Rolidast)." de-:, Set Auto' Efen deis' Etpettaties
El costum ja es pot considerar establert. Com en anys anteriors, s'U
bastit una falla a la Ro/14a de Sant
Antoni, a la placeta que &forma davant de "El Barato". Hem de constatar amb satisfacció que aquestes falles de cada any milloren en gust i
en intenció. 1 la d'enguany, dins el
genere artistic d'aquesta mena de nto.
nurnents populars, originals de la ciutat del Túria, és cosa que es fa mirar.
L'allegoria és clara: Valencia i Catalunya davant per davant es guaiten
amb un joiós afany de germanor. A
la part que correspon a Valéncia, una
miniatura del "Miquelet", el campanar que tant eStinlen els valencians.
A peu del "Miquelet", una deliciosa
barraca blanca de l'horta valenciana
amb la seva eixida plena de flors, al
darrera. Al davant, "de cara a Catalunya", uns camperols, abillats a res_
til 5,alenciâ . fan ofrena: un d'un cove
de taronges: l'altre, d'una gran paella
valenciana, i una xiea, d'un paner de
flors.
Enfront, en un altre bastiment separat de l'anterior per un espai de
sosa d'un metre, una miniatura del
anonument a Colom, al peu del qual
si ha dos camperols catalans en posició d'escoltar la proposició d'ofrena
que parteix dels valencians. Tot piegat tanca un sentimentalisme popu-

lar molt propi dels valencians. Per é
la cosa no seria completa si aqsest
sentirnentalisme no portes el polset
de pebre de l'hurnorisme, s¡ la cosa
no tingués un to d'amanida variada.
Aquest tema humoristic va a arrec
del mateig Colom. Total, que ha baixat del monument per una escala de
fusta que Es ben visible. I al peu del
seu estatge sobre el qual fina ara ha
desaiiat el sol i les tempestes, canvia
la direcció del seu dit que arran del
port assenyala la mar. A la Ronda
de Sant Antoni assenyala Valencia.
I si anéssim a cercar ine5 minuciosament els detalls, assenyala concretament la paella valenciana que oiereix
el campero'.
Aquesta bella al-legoria humorísticosentimental está destinada a servir de
foguera de Sant Joan. Avui a la nit
les llames es menjaran el "Miquelet",
el Colom, les figures i la paella, i a
la matinada, de tot plegat no en restarà sinó cendra. Ara, que tenim resperanea que 'esperit de la falla be
restará, tant si les coses van per bon
camf cona per viaranys que s'apartin
de la normalitat.
El senyor Samper se n'hauria d'assabentar que els valenciana residents
aci, i els del Túria també, estimen
Barcelona i Catalunya.

IMPRESOS
COSTA
DE COSTA

I GARCIA
CASA ESPECIAL ITZADA EN

TREBALLS EDITORIALS DE
TOTA MENA :: MODERNS
PROCEDIMENTS PER A LA
IMPRESSIÓ DE LAMINES :
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ACIDS ROSEGADORS DE

L'ordre que Indlquem dels acida que te.
'eco la propietat de roserrar els prfnetpafs
littetalls es el de PactivItat decreixent.
Coure, Adds nitrIc, clorbldrIc. salte/rte.
!'om : Arlds latirle 1 clorbldr1r.
Zenc: Els äclds ctnults l'ataquen Alti41Iment si es pur. L'acld sultiirte anua
rO g ..fill (Mimen% el nene Ordlnarl.
AlumInt: Em difIrlIment atacable en free]
mes raen a l'ebulltrld veis Adds sultúde

oies orA a

Tel.

COMPOSTURES

18613

E TOTES eENES

BARCELONA

Rete.

• ,„ ).
t . /yeiasc .r.just g!Il».
TELEF .
954

Nfquel: Arlds sulrúrlr 1 clorhldrIr.
Argent, Actas to/drle, nutrir, bromtdrle
Ja5ds 5 sulffdrIc.
Or: Una barreta d'ärld rffirle 1 Seid

formada, per al ball d'aquesta nit, en d'altres distints Noca se celebraran dijeun suggestiu saló a l'aire lliure, degut rento Sestea, amb balls típica catalana,
a la instaMació d'un adequat parquet. el ball de gitanes, la jota aragonesa, la
Platt La materna composleld d'aclds
34
El servei de bufet, a arree de l'Hotel valenciana, ¡ diferents bandes populars
per a l'or 1 ärld sultünc n'Irás.
4444444444444444~~+1,44444444444444+11444444444 Ritz, funcionará fins a l'acabament de en el transcurs de la nit amenitzaran
la festa, i de2carà satisfet el més exi- :a t'esta anib ballables del gust mes vanent.
riat. També actirarà un quadro andalús.
• . •
(fi haurä sardanes per una renomenada
L'Agrupamcnt Cecilia Gubert, per tat cobla, i en un dels mes bella recorto
de festejar ei restabliment de la sena se celebrará una típica renetlla madrilepresidenta honoraria, senyoreta Cecilia nya, aml) els seus xurros i els seus baila
Gubert, ha organitzat per a avui un ball al manubri.
*•
Confecció acurada - Darreres novetats - Preus reduïts al seu estatge social, Gremi de Serrallers, carrer Comtal, núm. 9, pral., a les
La Comissió organitzadora de la ren7,,nze de la nit.
netlla que per a aquesta nit té preparada
• • •
Ronda de Sant Antoni, 18. --- BARCELONA
la Cooperativa d'Obrera. i Frnpleats
La CAMiSsiÓ de Festes dtl catre!. de nic i pals per a la cOnStrucCió de Cases
Sant Saltador (de Verdi a Vila franca) Barates en els selis terrenys de Montdels viatges que no resultaren adjudi- ha or g anitzat per a avui, revetlla de ;u:e (Font de la GuatIlal ha contractat
LA
cats. Se sortejarà, a rn:'s, entre els con- Sant Jean. un gran hall anernenat de la una renomenada oronestra: hi hauch,
eurrents d'avui min viatge en avió Bar- COCa.
de més a Mé5, un servei de bar. exclusiu
DE SANT JOAN celona
• • •
- Madrid - Barcelona, ofert exper als socia.
pressament per a avui, per L. A. P. E.
• ••
Cóm vingut anunciant, l'Associa• ••
El Maricel Park prepara per a aquest
ció deis Antim Alumnes de les Escales
El concurs d'hortènsies i al fábregues
vespre grans festes 1 -piques de revetlla
L'Ateneu Martí i Julia celebrará, al Franceses de Barcelona celebra asan la raue organitzat pel Patronas de la Rami en les quals, a part de funcionar amb seu estatge social (Gran Via Meridia- seca tradicional revetlla de Sant Jnan
de les Flors tindri lloc avui, discarácter extraordinari totes les grans ¡ na. 128. Clot) una gran festa de re- a la pérgola-terrassa del CaSin0 de Sant bla
petites atraccions i divertiments Metal- vetlla, que cemenzarà a les deu en punt. Sehastiä. Les multes invitacions repar- salate. al nespre amb motiu de la revetlla
de Sant Joan, nromet constituir un
lats en aquestes terrasses, hi batirá balls S'encendra una loquera davant de les - lides i so llicitades fan Pre v ente que
amb els típics pianos de manubri i pels talge. Seguidament, a la terrassa de l'A- aqueas hall sera un dels trillara de la éxit. car es té noticia tue secan melts
cancursants i en eran nombre i sepotents altavetis del nou aparell Philips teneu. hora inaugurara un agençament temporada. Per a tota mena d'informalecció les plantes exPesades. El Jurat
que la Direcció ha fet muntar al Park, d'alfàbregues f hortensies, pel conson cions , a l'estatge
Canuda,
faltarà
ahans de les set. i a dos quarts
que domina tot aquell sector de munta- Ramon Soler i afirade. A la mateixa principal.
de satis les auteritats i Junta del Pa• ••
nya. No hi mancaran els tiples llocs de terrassa, artísticament embellida. protronat pasearan a notificar els premis
coques. xurros i sandvitxos, amb la nota veída de taules i amb un espléndid serAquesta nit. al recinte del Pohle Esde color dels fanalets i gallardets, i el vei , es descabdellará la festa, consistent nanvol. tindria lloc una gran revetlla de a les pandea. Anda motin del concurs
dispar. pels acreditats pirotecnias Essa- en danses, cançons, música i focs arti- carácter rxmular. 1,a revetlla comenzara la iHuminaciO de la Rambla será encesa
sota la nit. El Patronal, con, sempre,
pé, d'un magnific castell de foca d'ar- ficials. Donat el carácter intim de la
lee del, de la nit, i e= orolonear3
convida el pable de Barcelena al susdit
tifici, arnb espléndida exhibició .le focs festa, tan sola es permetrà l'entrada als a la matinad,. A la placa malen i
a :011fUrg.
d'aire, ¡ un esplèndid final. A cada socis i llurs familiars.
concurrent al Park. en entrar se l'aba ss
sequiarà amb una joguina sonora, perEl Casal Earcelonista celebrará avui
qué ajudi a fer l'aldarull típic de la fes- amb un ball la revetlla de Sant Joan,
ta. Com sigui que aquesta nit el parc amenitzada. encara, amb
ei:ertides atrae.
funcionará fins molt després de !a sorFRUITES, VERDURES, ETC.
tida del sol, la Companyia del Funizu- ricos, entre elles una típica parada de
xurros
i
manzanilla.
La
sala serà ornalar de Montjuic prestarä servef tota
mentada
cona
requereix
aquesta
festa.
SERVEI ACURAT
nit, fins a empalmar-lo amb el servei
• ••
de ditrmenge. Marieel-Park, com tots els
El Barcelona Larn-Tenis Club cele- VILLARROEL, 31
anys. és el lloc adequat P er a dedicar
BARCELONA
bra aquesta nit la seca rencilla, la qual
la típica revetlla de Sant Joan.
s'ha
arrelat sòlidament, i que cada any
SS.
es veu més afavorida per l'assistència
Amb motiu de la revetlla d'anua el del tot Barcelona que desitja pascar
Sala del Turistne i dels Esports sera unes hores d'esbarjo ala jardins del club
obert fins a la una de la nit. Tambe campió de Catalunva. Co decoras sobri
tindrà lloc el sorteig entre els nul pos- i una espléndida iblunainació caracteritseeixen números de la Diada del Viatge, zen el mara de la pista central, trans-
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Bar - Cafè "La Viña
SALVADOR CAMPS
BONS MENJARS BONES BEGUDES
VILLARROEL, 29
BARCELONA

Bar - Granja Sant Antoni
FRANCESC
RONDA DE SANT ANTONI, 2

PONT

Administració i Compra-venda de Finques
Rda. Sant Antoni, 62 - Tel. 15766. • BARCELONA

Artur J. Palau î Ximenes
Procuradors dels Tribunals amb exercici
Administrador de Finques

Passatge Fargues, 7 -- Sant Feliu de Llobregat
València, 149 bis, primer, segona -- Tel. 77013
BARCELONA

TRANSPORTS GENERALS
CARMELO

SENYORETA:

MANRESA

Sos-veis rápida en autocamlons per a dintre I fora de Barcelona

AUTOFEMINA
Escota moderna per al ràpid 1 segur ensenyament per a la

oonducold d'automòbils
AVINGUDA DEL 14 D'ABRIL, NUMERO 678
Succió a part per a senyors
En visitar la falla, no deixeu de pasmar per la botiga "EL REGALO",
fabrica de bosses de senyora, petaques, 1 targeters. Gran assor.
,Ilment per a presento. - Per ésser de fabricació pròpia els dóna
a mes bon preu que ningu

( CASA PERE PA RAMO

hi 3

CARRER DE TAMARIT, 181 (AL COSTAT DE "EL BARATO)

Facturaolons diarios a gran 1 petlta velocitats
CARRETEIGS DE TOTES MENES

Enric Granados, 20 -- BARCELONA -- Telèfon 74512

N'insoria i Rs1aurt "GLI31111113'
RAMBLA DE LES FLORS, 8 - TELEFON 10442

REVETLLA DE SANT JOAN
Nmanlda rusas I caviar - Pollastre rostit I rosb i f - Vedella
Salsitxes de Francfort - Filet amb patatas fregides
Pastis de xocolata
CERVESA DE BARRIL, PILSEN O MUNIO

La Casa de les Indústries Galvániques GASPAR
CROMAT INDUSTRIAL
Lämpares
La que ven a mis bon preu
RDA. SANT ANTONI, 48
RONDA SANT PAU, 58

ORA» TALLERS DE RE8TAURA010 I POLIMENTA010 DE TOTA MENA DE METALLS
Especialitat en el niquelat ¡ empavonat Anegra) d'autom4bIls, similars ¡ altres objectes. CalvanItaate en Delhi I per •leotrollsl. Llautonats, courepsts, estanyata, Moniato (miele 1 rutile).

Daurat fl

VILLARROEL, 18

LES

ESTRENES

"¡Cuidado con las
sinas!"
Fantbslo

campeRing

Fihn còmic alemany er Carl
Boese i interpreta, entre altres. por
Lucir English i RaiPh Roberts.

L'humor alemany, com totes les alees manifestacions temperamentals germäniques, te característiques que el diotingeixen de tota mena d'altres humors
que projecten films camita al llenç. has
alemanys, pel fet e no pensar de pressa com altres nobles, tenen un humor
lent, porqué si aqueas fos rapid en la
concepció—considerant que l'humor és
fruit mes del temperament que no pos
del pensament—no seria copsat per l'espectador--el germànic s'enten—i es perdria. Els alemanys podrien obrar räaidament en tots els altres ordres, però
el seu humor hauria d'ésser sempre lent
i fins de repetició. En efecte, els films
camics alemanys es distingeixen especialment en ajuar dels ungieses, deis
francesos j deis americans en qui segueixen en el cinema alba que s'havia
dit del testre que porqué un acuclit arribes al públic calia repetir-lo quatre
vegades.
El cinema cbmic alemany insisteix, insisteix i repeteix gestos, paraules i fina
situacions com si tinques por, i de Idt
en té. de no arribar al seu públic, i aixè,
él el que diferencia essencialment els
films cómics germánica, especialment
dels americans i dels anglesos, en els
quals no es fa una sola represa i tot
marxa vertiginosament, de vegades recolzat en simples aHusions.
Aquesta especial condició de) cinema
còmic alemany, aquesta necessitat de
fer-se comprendre be del seu palia el
fa lent i premiós per als altres. Pech
aquesta lentitud no es pot dir que sigui
un detecte a cnrregir, ja que el cinema
alernany es fet especialment per al púNic alernany i per ala altres no és qüeslié més que d'acceptar-lo o rebutjar-la
"Cuidado con las campesinas" té pr:
cisament aquestes condiciona en gr:n.
màxim perque, ultra les que li &Eta
rargument i l'acció, la teca protagonista, Lude English, es una gran actriu
cómica de rescola alemanya amb totes
les caracteristiques d'aquesta: bona actriu, troba el gest i l'expressió justos)
pera treballant per un públic lent, rehin al clan. Aquesta insistencia li (lana
aquel punt de visensitat que ja hcm
remarcas en altres actora alemanys i
que per un públic ecostumat al vertigen americà resulta allargassament inútil. Aixi mateix l'acció, abans no
entra decididament en materia, s'estén
en antecedents i en explicacions compietament ociases fins que té el públic
alemany escalfat per ésser treballat sense por. Aleshores és quan el film marva, i marca amb vigor, sempre, naturalment, dintre de l'estola.
L'argurnent és una bona trobalia.
L'heroina no es cap gran senyora ni
cap gran artista ni conquista prinzeps
ni milionaris. Es una pagesa que es
pelma que pot ésser actriu, que sense saber-ho ni ella ni el director del
teatre está a punt de p rovocar el d ivi ,r
-cid'aquest,lonpeu
art culinari, que s'enamoren amb el criat
i que acaba per reconciliar el matrimoni desavingut en ple escenari
d'una representació, renyant-los con)
una bona criada amiga, renyant el paL/ic p erquè se'n riu, i essent imprevist de l'obra. Val a dir que trata
aquesta part de rae:1i es també réxit
del film, que es veu amb molt de gol
tant pe' film en ell mateix cona per la
protagonista, la grassona Lucie English, que esperem veure en altres produccions, encara que Ii desitjarien, una
mica mema de reticencia, que entre
nosaltres sembla mes aviat dirigida a un
ptiblic d'infanta que no a un de persones
graos.
A. FERRAN

ACTUALITATS FIMADES

BARCELONA

Especialitat en gelats - Instaklació moderna
Servel de Gafe exprés -- Super café Moka
BEOCIO DE FIAMBRES - Especlalltat en assortiments econòmics

El Cinema

1

oorrent

TELEFON 81851

BARCELONA

PUBLI-CINEMA
La ;ilion-nació mundial de • "Fox Morietcne" recull aquesta settnana diverses actualitats, cle les quals recordent:
la visita que els alumnes de l'Escola de
Belles Arts del Marros feren a la Fábrica Nacional d'Armes de Toledu;• la
cursa dautonnibils celebrada el diumenge passa t a Montjutc, igual que • el reportatge de rally passat, no te sarietat
en la presa de vistes; un altre reportatge és la festa a Madrid de Sant Antum
de Florida, encara que en aquest no
veiem cap detall de la festa, únicament
grupa "posant" davant de la emulara;
de les curses hipiques que setmanalment ens presenten figuren aquesta setmana la de Behnont Park i el célebre
"Derby" d'Epson; a remarcar aquest
darrer, fet amb un excellent sentn cinematográfic, demostrant-nos la importancia d'aquesta cursa, no precisament
arnb la repetida arribada a la nieta del
vencedor, sinó simplement el trasllat,
des de tots els llora, d'un gran nombre
d'espectadors. Després de les importants
taaniobres de l'esquadra americana, veism la seva arribada a Nova York, on
desfila per aquel) carrer on altres vegades item vist passar els Vieraisde
vals transatlantics; una de les natici
es
més interessants és la que ens presenta
el ministre hitlerii Goering, que va a
cazar ara el braç aleas; dana, no obstant, la impressió que s'avorreix sabiranatnent; en el recorregut Denver a
Chicago un tren "aerodinamic" has el
seu propi record de veloc it a t.
A Chicago s'ha reobert la tira mundial; un detall perjudica aquest reprirtatge, és que les escenes nocturncs
s'hagin "rodat" a roques imatges, tal,
vistosament. A Paras funciona encara una academia d'esgrima.. sota la direcció d'Aldo Nadi. En un altre vejen)
Cantera en els entrenaments per al
campionat que Ii costé el titol que tenia de canana') mundial: per altra banda veiem Max Baer, acompanyat del
popular Jack Dempsey. A Alemanya
han celebra, la setmana de la nataci6,
que ha constituit, pel que bens vist, ter

exercicis de conjunt; alai podem veure
nedadors marxant en correcta formació
— no saber:1 si al pes de roca —; la
festa acaba amb un exercici que consisteix a Ilanear-se des de la palanca
soldats completament equipats i amb fusell: resulta divertit veure'll sortir completament mullats; als alemanys tambh
els fa gracia.
Es projecta, ultra aquesta informació,
un dibuix de Paul Terry Toons, dirigit
per Philips A. Scheib, i titulat "El restaurant ambulant", i una Catifa Mágica Fox, "Entorn de l'Acrópolis". esreg ent rendatatge de l'ambient que en
ractualitat. endeja rhistaric monument,
en contrast amb la halles/ evocadora
de glbries passades veiem entren, moderna, tren, elktrics, etc... En resurn,
tot el que posseeix una ciutat molerna.
M.

La Mtisica
Ateneu Polytechnicum
Associació Obrera
de Concerts
SISENA AUDICIÓ
El divendres de la setmana passada tingué lloc la darrera audició
musical del curses organitzat per
aquestes dues entitats, sota la direcció
general del raestre Enric Roig, cona a
complement del curo d'História General de l'Art 2xplicat durant el curs
al Polytechnicum.
Un brillant j ben desenrotllat Par
-lamentdsrEicRogna
racte, en el transcurs del qual len
un estudi brea, perb amb gran agudesa critica, de la música moderna.
Tot seguit s'entra a la part musical
de la vetllada.
A la primera part. el notabilfssim
"Quartet Asclepios" interpret à d'una
manera forza encertada dos fragments
del Quartet número 95 de Drorak
i dos d'un de Milhaud. Ja hem tingut
ocasió de parlar aTtres vegades datuest excellent conjunt amateur que
•mrta a cap luna tasca digna de tota
Iloança. Ens feren sentir deliciosament el primer temps del quartet de
Dvorak. tan magnific de sonoritats
i d'equilihri instrumental.
A la Regona part hi collabora la maniata senyora Anna March d'Estelrich. un}, un recital de música moderna. Cal posar de relleu Vacunada
preparació d'aquesta excellent pianista, que tot fugint d'amaneraments deradentistes. dóna a la interpretaca5
de les obres tina vigoria sanitosa i
una elegancia de hon gust reveladora
d'un esnerit delicadiasim.
Feren impressi6 a rauditori "La
cathedral enalcutie", la coneguda com.
posiciii. ' de Debusay: "Lotu, Land".
te Cyril Scott, expressat per l'artista
d'una minera exnuisida. Uns fracments Satie. "Gcnmoperlic (tercera), i "Gnossiennes" (tercera i
Primera). que foren una revelació per
a • malta pan del pahlic, els executa
amb una técnica admirable i tot donant-lns l'elegància i l'esperat que té
dat iniustament per la ma i oria deis
tota l'obra d'aquest compositor, oblicnncertistes.

En resuma una vetllada de bella recordarca, l'èxit de la qual bou celebras
pel públic anah entusiàstics aplaudí.
ments dedicats al mes tr e Roig i als
seus collaboradors. els doctors Olivares. Rocha, Escarde, i Francl n i la
senvora Anna March d'Estehich.
No voldriern acabar aquesta recensió sen‘e esmentar els artistes que
han pres part en acuestes audicions,
aennoretes Cecilia Font, C. Casa,
T. Oriol, Carme Bas, Anna Marcht i
alerce Plantada. ; senyors G. 'Maese,
C. Lozano i Pere Vallribera. i les
a grupador), "Quartet Orpheus",
"Qusrtet Asclepio,". A tots la riostra felicitada), que fern extensivat al
mestre Emin, ánima d'aquestes
i treballador infati gable en tot
el que sigui en be de l'Art.

NOTICIARIL.7
REVISTA MUSICAL C.aTALAN.a. — El narnero de mig dquesta
important publicada, butlleti mensual
de l'Orfeó Catalä, publica aquest
portant sumad: "L'Escola Municipal
de Música de Barcelona" 1 "Eunemnament administratiu de l'Estcola Municipal de Música", parlanuents pronunciats pel mestre Lluis Malles i per
Artur Andreu, director i secretad, respectivament, de la mateixa estola,
dintre la tanda de conieremcies que,
dedicades als centres cu;turals que
sosté el nostre Ajuntament, ha donas
enguany Radio Barcelona, els quals
seran per a molts reneedors de 13
cabdal importancia i ta sna acompl da
pel nostre primer centref musical docent. "Alerta, Orfeons", rearoduccaí
de l'article que el referit mestre
escrivi per al primer Manero del butIleti de l'Orfed, ltIontsectat de Gracia,
en el qual treball s'asseilyalen les causes que poden desvirtunr l'obra racial
de soca-arrel de les mostres institucions orfe,',niques, ".Allessandro S -arlatti”, bellissims i erralits comentaras
que sobre aquest noble músic italiä
de la setzena centúria Ilegi el mestre
Joan Salvas en la sessió ente l'Associació de Música Antiga li dedica darrerament.
Esmerasen/ encara les seccions:
"Fundació Concepsciá Rahell i Cibils"
(veredicte del XIII Concurs i Cartel]
del "Orinó Català" (diversos
concerts. Hornelatge als mestres J.
Ruyra i Lluis Mflet per la F. de J. C.
de C. Festa intima a casa don Vicene de Moragues. Salutació adreçada a l'Orlen per la senyoreta Joana
de NI oragues. Ura reas?) de la critica
harcelonina entorn de les Camales de
.1. S. R a da): "Moviment musicar"
(Suissa, Barcelona): "Obituari" (M.
J. 'Untan i yicene Galloiré).
Per acaba.r fern constar l'addició
d'un suplemont artistic en paper "couchi" dedicas a diversos asp ectes de
l'actual eddici de l'Escola Municipal
de Música."

El Teatr
ESCENARIS

Ir

Els teatres barcelonins es disprjsea
unanimement a celebrar avio de la, 'Inillar manera la rencilla de Sant Jun,
poirr apr r
e anunciar
ai n en
, Mor.
m eosta exc°ceinpcciidoenix
gT
garida Xirgu i Enric Borras, despees
de representar La noche del sabadp , de
Benavente, ens faran
per endavantl—dunes poesies catilana,
"ecin a fi de festa de singular alikient".
Al Romea, el vestibul, ei saló de desean,
del primer pis i la terrassa que dóna al
carrer de Mendizázal secan connertits
co taverna andalusa, on, durant els eatreactes, l'actriu senyora Herrero servirá chatos de manTanilla, gratis, als
concurrents. Al Principal Palace, ":1
típica revetlla será solemnitzada—segons un solt de comptaduria--amb una
extraordinaria fundó de tarda", en la
qual es representará, per única regada
en dia feiner, la revista Las mujeres del
Zodíaco, que, com és sabut, comes figura al cartell, en funció de tarda, els
diumenges i dies de festa.
* El número 5 5 de la biblioteca
escénica qninzenal Catalun3 a Teatral,
suara aparegut, publica la comedia dramätica en tres actes, original de Liuis
Ejes, El fin del senyor Gold, cbra que
ha consagras aquest jove autor osra
un hábil comedibgraf català ¡ red:eió
de la qual era esperada arnb interés
pela amants del nostre teatre.
* Després de Florelle, l'empresa de
ele secar
: BHenry
ar'
lonxaccuinsic'arltre.olagsutre íc
i.E
Caras. Pere, aquest, sollicitat a París
per a interpretar un nou film, dona
aquella dies per acabada la seva tour,
née de cupleter i hagué de rebasar
l'oferta. Podem gairebé assegurar, ti aixi, que els barcelcnins tindrem ccaa
sió d'aplaudir Henry Garat en , carn i
os, com és costum de dir. Ort i quan/
En un teatre del centre, a començaments
de la tardor. Henry Garat actuará arab
les famoses Rowe Sisters, una de les
quals es la set-a dona legitim,
companyaran dos pianistes fora coneguts i apreciats a Barcelona: Jean Wit.
ner i Clément Doncel,
* La parella de dar.sa Posesas. i
Camella, qae tant d'avis ha assolit darrerament als cabarets Stambul i Excelsial. . debuta avui a la Font del Lleó.
* Merad Nicolau ha declarat:
"Compro. per a fer la temporada de
teatre catalá. amb elements de ir/Tun
S'ha abstingut, pecó, prudentment, de
donar noms. sQuins seran — ens beta
dit — aquests elements? Hein intenngat un grapas d'artistes. Els uns, resaas
que els ha contractas l'empresari Ct.1
Romea. Els altres, no han passat d'en
pourpaelcrs. Els de més malla, no saben res i esperen que els clierin alguri
cosa... En resume únicarnent, i enea
perque ho hem llegit en un diari, l'ara
pogut posar en ciar que Menee Niellau té contractas l'actor senyor Amadea
Cases. Tot és comenzar.
* I del director, qué? ¡Qui anirl
de director a la compar.yia de Mensa
Nicolau? Es diu que en el plec — p).ec
misteriós, qUe poques persones han ajas—
que va mereixer rapros.ació de la malaria del Comise del Teatre , de la Generalitat. s'indicava tan a director el semor Enric Jiménez. Posteriorment, una
vegada guanyat el coricurs, si bé atub
carácter provisional, s'ha pensat en in,
distingit escriptor i ex-actor, que está ja
comproms, en Aveli Artis. cmi Pum i
Ferretee. en Pons i Pagas. i, fins i
en Millas-Raurell. Els rurnors que respecte d'aguesta ofiesti6 han arribst a
nosaltres són. per ara, favorables a Pons
i Pages. La nona, de confirmar-se, ens
Plauria de ceritat. Tenis por, meré,
que no passi amb Rima el que, a'ars
de presentar alerce Nicolau el seu ale:
al concurs. va °canee amb el dares
d'assessor art .stic. Primer fou mig errenaraulat el periodista Andreu A. Aras.
Mentre Andreu A. Artis es documen"cicle is
desstibell o,,,agehdetOric
..r gun
, oo
t eaantaze
Men eé
Nizolau leia gestiona per a oferir el
arree a Caries Soldevila. Però
ment sembla eme fou De:menee de Etamunt qui tingué cura de redactar el
pler. Ami, almenys, ens ho han contat,
i així es comenta en les tertúlies teatrals. Es clar Que nosaltres no hi dce
cero massa cretina. ¡Corn podem creare
unacm
t erneblredel
Ni
cqouleaure<l
Piec de
la sen
Comité
que preci:
saniert, segcns afirmen els qui es daten
assabentats, ion tun dels seus mis decidit s defensora?
* Casament. Encarnacid Coscolla la
gentilissima actriu catalana, segona
les tres germanes, es casa un d'auue:s
dies amh el conegut pintor i dibuixant
Ferran Canicas. Felicitats!
de*
racióFInnteelrnnZionaC°1 ndger éSs ocdieetlaatsCd''.'afue-tors
Comoositors, celebrat fa nace a
Varsavia. fou elegit president de 'a
Confederació Eduard Marquina.

N O 1' 1CIARI
Principal Palace. — Extraordinaria
matinée per a la revetlla de Sant
Joan. — Per tal de satisfer el desie
manifestat per diverses persones,
l'Empresa del Principal Palace ha diaposas solemnitzar la revetlla de Sant
Joan organitzant una extraordinar;a
funciä de tarda, representant per única vegada en dia temer la revista
"Las mujeres del Zodiaco", internr,*
lada per Margarida Carbajal, Caries
Garriga, Paco Gallego . _losen Barcenas, Many Cortes, Concepció Rey
altres elements de la companvia. A
la nit continuará, representant-se la
tuateixa revista, Amme emplena diariament el Principal Palace.
•••1n11M211,

AMO

RIVOLI
DIAGONAL-CLARIS
Cinema a latee lliure
Inauguraci6 avui a les deu de la na
"LAS CATARATAS
DEL DIABLO"
Loa Chaney-Euginia Grande
Rodolf Valentino

PINILWITAT
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Goebbels pronuncia un Han estat pro- hala aceentua la seva podiscurs a favor del rear- hibides les orga- sició contrària a la política de hloes
nitzacions mamament del Reich
Anglaterra adreça una nota de protesta a la
moratòria

ques alemanyes
Berlin 22. - Les Organitzadone d Joventut Callicit han
salsa prohibidas a toles les provincies dc l'Est.
Aquesta mesura ha estat adato
lada amb motiu de l'assassinat
d'un jove del grup nacional socialista, els funerals nacionals
del qua' s'han celebrat a Postdam.
Segons la D. N. B., els assassine figuraven entre els anime
dele aoves catabas.
Han eslat detingnts onze habitante, entre ells nou joves catòlics.

L'estada de Barthou a Bucarest
Roma, 22. La premsa italiana accentua la seva campanya contra els paetes regienals. Notnbrosos periòdics ..nalsagren nur editorial a aquest problema,
que els sembla derivar de la politiza
nora del Quai d'Orsay, qualificada de
"política d'aliances particulars i de
hlocs". El reforç deis lligams entre
França ¡ la Petita Entesa. el millorastellt de les relaciona. entre París i Moscos], el reconeixement dels Soviets par
Praga i Bucarest, el pacte balcànic, totes aquestes accions diplomàtiques susciten critiques obertes i de vegades agressives.
Segons la "Tribune", és una política
aue, reunint monarquia, república, democracia. Estats liberal, Estat comunista. dictadures. etc., balcanisa . Europa. Es una política que intenta de velar,
de dissimular situacions interiors rnolt
greus en diversos Estats. No és una Pos
litica vital.
Per al "Messagero", res no és mas
efitner a capriciós que una tal política
de blocs; i cita com a exemple l'acció
de Bismark, que després de 1870 reeixi
a isolar França per una politica d'encerclament que es termina per l'aliança
franco-russa, les enteses franco-britanicas, franco-italiana i la crisi de la Tripuice, A aquea politica de blocs la
pretnsa italiana (Tosa encara el aacte
dels quatre cern essent nc veritabk ida
de civilització europea i oferint tot sol
la possibilitat de la represa de la funci,a mundial.
Una nota de Roma a la "Gazzeta
del Popolo" critica Barthou com
l'iniciador i l'animador d'aquesta Política. Es sota la seca impuisia q ue el
pacte halcanic ha estas signat i une
les relacions de França i Rússia han
estat portadea en un terreny que neo: 1- len particularment propici per tornar
donar vida a l'antiga alianea. La rae,
profunda d'aqueas rann i ha estar la
nora orientada de Polaina signant un
tractat d'amistas ansia Berlín. Barthau
ha construït molt en el curs d'aquest
darrer tenses, perit resta a saber si el
que ha consistid és gaire sólid. sitas-

sia está disposada a esdevenir un instrument en el joc d'alemana i polí'
tic de Franca? ¿Po: coniprometres's
a Europa a l'hora en que la situad)
d'Extrem Orient esdevi mis i mis
delicat?
Acaba dient que el viatge de Barthou té com a objecte, aparentrnent.
de guardar lattatu quo, pero que ea
realitat vol tornar a imposar l'hegemonia francesa a Europa.
A aquests atacs contra la política
francesa es barregen algunes escaramuses antisovietiques. El **Giornale
d'Italia'', entre altres, assenyala els
passatges dels diaris soviet:es telegrafiats pel corresponsal del "Tensps"
a Moscou, i critica certs costats
la política italiana. EI diari romä declara que remarca aquestes citacions
per a joia del lector, i passa a l'atac
fent remarcar alguns aspectes de la
vida soviètica.
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da en la situaci 6 econòmica i en projec- tenció de suspendre tetes les transfesentants
dels governs. no vénen aquí
A la nit s'ha celebrat un sopar
d'abandonar rencies, el Govern Imita/tic considera que
Quart: Construcció de navilis por- ver a fer palitica. Venim únicament
tes pacifist es , n.a s'hou r ia
a
torno
cal
fer
res
més
sinó
sellicitar
del
a
la
Legada.
de
França.
dubtar
de
s'hauria
ta-avions.
o
no
r
a
Cneb
neo a fer obra social i no coleto que
no -hl rcconcare nt els errors carnosos. Parlament que atoretri immediatament
assum p tes com a q uest es portin aqut
a les peders que ii Perrnetin de Pr otegir els ELS FILLS DEL SENYOR
Els propOslts del Japó
a l'enriar d'una situaeió privilegiada.
Pera efs frts no corresponen
interessos coanercials i financers brisallena apostalica ha enviat al Nunci
en
les
converses
de
Ginebra
Ha abril que tant des del seu punt
paraules. i
ALCALA ZAMORA VISIapoatblic a Buenos aires una Bula creant
Toquio, 22. - Segons la prernsa
en ,tics.
els dos dirtaders s'han posat d'acord
sis naves Diaceais i cinc Arquebisbats japonesa, el Govern esta decidit a no de vista com des del punt de vista del
acaba dent que el
i/7te r
Simon
poiftira
Sir
John
la
nrfast
dc
Govera
esoanyol, airó havia de sucTEN
PORTUGAL
mis
poi?
el
renovar l'acord naval de Londres, i
a l'Argentina.
ceir Der darrera vegada.
de Be rlín ¡ Roma, <tira u. obs--nerim,o1 Govern bsitanic está disposat a discuLiebe'.:. 22. - LII fill i tres
potser
te
la
intenció
de
denunciar
el
FrancColònia
Berlin.
22.
L'avió
reatir
immediatament
la
pessibilitat
d'arper
pesero/
Deseris d'una intervenció del dettrul ,.trar U00 entesa
ancia eu- ribar a un acord, en altas une fa refe- filies del senyor Alcala Zamora.
Washingt,m , 22. - El pocero fort del Main ha caigas auan volava Tractat de W ashington en el cas que le g as obrer trances senyor Jouhaux a
rozar e l a-an pía de la Confe r
rencia al tracte dels creditors britänics. president de la República espa- va a llançar una noca emissió de sobre les muntanyes del Taunus. El pi- el Japó obstingui en 1935 una re- favor de la p ronos:ció i d'un chscurs
:crea idea' per Briand.
aquesta ca- bitllets
lau i el radiotelegrafista han resultas vista) de la proporció existent entre del delegar governamental italii, dereir'', premsa italiana i alernanya la qual cosa evitaria la necessitat del r,yola, han arrabal a
(-a paper, garantida per
er als canvis. o facilitarla pital. i dintre alguns dies sortimorts. Els cinc passatgers nue duia l'a- les marines nord-arnericana, británica fensant el p um de vista es p anyol, la
eicor la política f rancesa i en general "clearing" p
met
all
a
rgent
.
via solament han resultas Ilengerament i japonesa. Aquesta proporció és de rescaució no ha pogut ésser aprovada
el mitjä d'aplicar aquest procediment ran cap a Oporto
al nord
eis projectes de Barthou.
L'import traotiesta emissió re- ferits o contusienat5. L'avió ha quedas cinc, cinc i tres.
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Berlín, 22. - Amb motiu de la feallegir durant alt trimestre.
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Per a celehrar la vostra
Reveilla demancu-lei a Bars.
CafAs. CAlmadns i ~f-

Fäbrica 1 despatx: BARBARA, 35

LLUMINOSA

"Gigante"
Carretera de la Bordeta, 57 -- Telèfon 35243
BARCELONA
n11......~~11•1111~

MENJADORS

Mas-Guimbau

sis

mamona

b

.

ri

e

amb assistència dels principals
cinematogf rafistes d'Espanya

FESTES I BALLS POPULARS

13

ORQUESTRA NAPOLEO ZAYAS I GRANS ATRACCIONS
Desfilada de models de bany de la Casa Vilardell, amb sorteig d'alguns vestits
entre els concurrents
Presa general de vistes cinematogràfiques de la festa, a la qual assistiran les principals figures del cinema i les mis belles miss de Barcelona

Tiquet per al sopar i revetlla, 25 ptes. Entrada preferencia cursa llebrer., 3 ptes.
Invitació revetlla
...
.. 10 ptes. Entrada general cursa Ilebrers .. 1 pta.
Tiquets: CANODROM PARK, Sol de Baix; PAPERERIA VILLAN, Rambla
de Canaletes, 6; CASA VILARDELL, Laietana, 49; SASTRERIA CASARRAMONA, Hospital, 23.

TERRASSES

formidables orquestres
i atraccions

1

Orxateria Valenciana

CORTS CATALANES, 834 (xamfrä, rasseig de Gräclal
TELEFON 1 3 6 5 4
Gran assorlimeni de zelats pArti n t ils. de 4 a 40 horas
de durada; molt praelies per a excursions, platja,
camp, etdtera
Preuuem a la nostra distingida rheut p 1a que vingui fer
pl; smis encauces de gelaln amb la Ovula anticipaef,i

Bar Automàtic, S. A.
Els millors sandvitxos - S'admeten encàrrecs

XAN

HAI

PASSEIG DE L'EXPOSICIÓ * * * EDIFICI DEL FUNICULAR

La millor aigua i el lloc mis fresc de
LES PLANES DE VALLVIDRERA
Reserveu la vostra taula pel telèfon 15822

Casino

dels congressistes del Desè aniver-

iches
- Telèfon 22541

VI ESCUMÓS

111111111111111111161111il

La Direcció del nou establiment XANG-HAI TERRASSES
es complau a participar a la eva distingida clientela que ha

Rambla de Canaletes, 8

BARCELONA

Neules eiii
són les nfilors
;MARCA
REGISTRADA

Elaboració continua :: Especialitat
en Cornets per a gelats :: Vendes
a l'engròs i a la menuda
URGELL, 107 -- BARCELONA -- Tel. 34501

organitzat per a aquesta nit

ig Iiiinli SANT JOAN Gran Revefila de ._:ant Joan

Telèfon 22987

Tabcs

113ialls

DE

8 CURSES NOCTURNES AL

sota el següent prograrn:

A dos quarts d'onze: SOPAR A L'AMERICANA.
A les dotze: ATRACCIONS.
A la una: GRAN COTILLO.

Club
de Barcelona

ORQUESTRES: MELODY BOYS I XANG-HAI JAll
Típica Terrassa amb piano de maneta, venda de xurros i mancanilla

Aquesta nit, a les deu: Inauguració de

RESERVEU LA VOSTRA TAIMA

Kennel -

TELEFON 34393

les curses de llebrers amb Ilum artificial

Eolrada

PONI: UNA posea

Revetlla de Sant «loan

Autobusos des de la Plaça de Catalunya

a 60 cèntims fins al final de la Diagonal

TENIS—TURO

Rambla de les Flors, 16
AIGÜES DE SANT HILARE SACALM

Hotel Martin

Obert de I'l de juliol fins al 15 de setembre
Auto diari de Barcelona - Sant Itilari durant la ternpc,rlida M'ida!
Informes: 80QUERIA, 13, primer pis - Telefon 17953
BARCELONA

1 bol brdell

de

CASA iiIiiiiE

REVETLLA DE SANT JOAN
A dos quarts de deu: ORAN SOPAR DE REVETLLA
Consumacló minim p : 5 pe9setes
Des de les dotze: Lunch CASA LLIBRE, a 10 pessetos
A la matinada: Consumaclons 1 "Buffet Frold" a la carts

RESERVEU LA VOSTRA TAULA * TELEFON 11-7.17

DESCARTES (cantonada Santal6)

Barcelona LawnTennis Club

Revetlla de Sant Joan
Orquestra "Matas Band & Banjo Mike"
Bufet a càrrec de l'Hotel Ritz
Carrer Ganduixer -- Raixador Bonanova
Telèfon 74427

RESTAURANT
A dos quarts de deu: SOPAR A L'AMERICANA
(reservades totes les taules)

A les onze: TOBOGÁN - GRONXADORS - SIN1A MONUMENTAL
(funcionaran gratuitament).
A les dotze: GLOBUS GEGANTI.

Casa &loan
L'acreditada casa

de la

PAELLA VALENCIANA

A la una: CASTELL DE FOCS.
A les dues: MIL GLOBUS DE PAPER.

Napoleons Band - Emporyom Orquestra

SALONS ESPECIALS PER A BANQUETS
RAMBLA DE STA. MONICA, 21 i 23
Telèfons: 11692 i 15759

Ii

-719,Merme9Mr77- —4~97777117
Dissabte, 23 de jurty de 1934

Pels

Centres

Oficials

diss Navau, hija natural de Jerónima
Nas-au Bisa, para obligar a don Juan
Cardns Piñol, a que la reconociera como hija natural suya, por haberse hallado en la posesión continua de hija
natural del mismo, debía declarar y declaraba el que le corresponde para usar
el apellido Cardús con el de Navau de
su madre, con los demás consiguientes
con arreglo a las Leyes, debiendo hacerse constar esta sentencia por nota
en la partida de inscripción del nacimiento de la interesada, expicliéndose,
firme que sea, el correspondiente despacho, condenando a los demandados a
estar y pasar por las anteriores declaracione s . — Así por esta sentencia, lo
pronuncio. mando y firmo. — Publicación. — La sentencia que antecede en
el mismo dia de su fecha ha sido dictada, leida y publicada por el Sr. Juez
cate la suscribe enacto de audiencta
'lira, doy fe. — Ante od. — Totnás
Riera y Sane. — Rubricadas.
En su virtud. v con el fin de que sirva de notificación en forma a dichos
demandados en rebeldía y de irenorado
paradero, libro el presente en Barcelona a veintielas de junte de mil novecientos treinta y cuatro.

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

Servei Meteorològic
de Catalunya

Cursos i Conferències
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• L'Acadèmia de Medicina va cele- A sol ixent vent al S. fluix, cerda
Presidencla.—E1 senyor Comuna «areola beromatrloa que procumscripció.
brar la seva anunciada conferencia ciar; al migdia S. S. O. ntolt Casablanca amb correu, merca,
pann a va conferenciar ahir al
duela plugo' I venta forte de ponent
darles i 2 passalgers.
Pa de familia, 140 pessetes,
científica, sota la presidencia acciden- fresa, cel ciar j horitzons clars.
• al nerd de Ponga I
• Angf a
'n a if atub el consultar de Justi- peea de dos quilos, a Barcelona,
ale Palios Zainos,
tal del doctor Prouba s ta. El doctor a sol ponent S. O. fresc, mar
Aeròdrom d l'AeronAutIca
cia, senyor Llulii, i amb el cap
PPPPP *aló ee d'opina rbAquiete
Josep
-A.
Grifota
digné
que
després
i 210 pessetes, peça de tres quimarejada del S. O. i el carate val. — Procedent d'Estutgard,
pldament cap • Dinamarca I a la
de la majoria parl:tinenläria, sed'haver
presentat
els
fonaments
i
les
mar
•Litica.
los, a la circumscripció.
zurda escales a Ginebra 1 Marayer Mestres. El president pasaa,
primeres ticniques de la Flèbula queda clan.
Al Narcos I e gran part d ' AndaTot expès amb el seu pes
Baròmetre. e57. — TermOrna- sella, a les 1744 arribà l'avió
lueia ha augmentat la nebulositat
transfusora ¡ de no haver abandonat
la resta del mati treballant al seu
par haver-s• format una ~meló
exacte.
l'estudi dels perfeccionaments possi- tre, 24.
"ROHRBACH D-1e45" amb corcap a Ganarlas que tendel' • enandespatx oficial..
car cap a Feetret de Gibraltar.
bles, creu que ja ha arribat el moment
M'almena de vaIxelle a poeta neu, mercaderies i 6 passatgersa
'lambe estigueren a la PresiDet de la PenInsula 'barloa fine
de
posar
aquesta
técnica
a
l'abast
dels
de sol. — Demoren a l'E. un
Procedent de Madrid. a lest
• Italla l a l'Europa central fe ben
dencia els senyorrs Jaume AiguaCOMISSAMIA GENERAL
temo, amb cal IIIP• I vente Slalom
professionals, ja que la creu prou per- bergantt goleta, una balandra
12'45 arriba l'avió "FOKKER
der. Tomàs i Piara, Sinna Piara.
de direcei6 varlable.
iecta per a considerar-la cona a deD'ORDRE
PUBLIC
un
pailebut
que
van
de
bulina,
i
EC-AKK" amb cnrreu, mercada-o
Traba! i Mestres; una Comissió
finitiva i superior a les altres tecni—
del Futbol Club laarcelona, per 3
fines conegudes, pulo que permet fer un pailebot que passa a ponent. rias i O passatgera.
LITAT OIL TAU.,
A la secretaria particular de
A les 9'30 sort( l'avió "PORL A Lea qte tT
les transfusion s estant separats dona- Pel S. una balandra que va vers
invitar-lo a rae t e de l'hoinenata
Comissaria General d'Ordi
Fa brin temo • tot arrou, pule
dor i malalt, tant amb sang intacta al pnrt, 1 al S. O. dos bergantins KER 11 EC-PPA" cap a Madrid
ge al senyor Garaper al camp de
que
•aceptuant
alguna
ntlivols
prouna
goleta que van de bolina, una amb torreta mercaderies 1 8 pas-,
com amb sang ritratada, emprant
Les Corte demä. diumenge, a les Públic ha estat collocat el retrat
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ranspurts Terrestres a Sang, 12.
66 passalgers, el matar correa
als, industria als flequers de la Ciclista de Catalunya, que tindrä Batlle. contra don Pedro Ornedes 51u- re. al crédito del actor, continuarán sub- prPs de sofert l'accident i altres
arcumscripcies de Barcelona, uns iloc demà, diumenge, a les onza lec que se siguen ante dicho Juzgado dstentes, y que el retnatante las acepta el resultat final. Per Ultim, va parlar "Ciudad de Alicante", tots tres dita Calza s'ha preocupat d'alleuquedando subrogado en la responsabili- tic remasculacid i del seu problema de la Cia. Transmediterränia;
jar la situada) penosa deis
(ertells anumatadors del preu da
y Secretaria del infrascrito, se anun- dad de las mismas, sin destinarse a su medico-legal
del mata al Pare de Montjuic.
que se'n deriva. i feu
obrers del raen que per excés
Lisboa
i
CasablanSauthampton,
cia
que
el
día
treinta
de
julio
oróximo,
a e nda del pa, parque siguin colTumbe fou complimentat per
extinción el precio del remate.
estudi comparatiu del que diuen didanys o imposibilitat fiaica
passatger
per
a
aquest
lacats a llurs respectius estable- la Junta del Centre de Contrae- a las diez y media. se venderá en se1
ca,
amb
Segunda: Que para tomar parte en versos autors. Aixi mateix va estua la data
gunda pública subasta y en el local au- la subasta. deberán los licitadores coit- diar les legislacion s e , tran gerea i Ves- port i 21 1 2 de tränsit , el tarista poden treballar, i fins
raent s.
listes d'Obres i Mestres de Cases dienria del referido Juzgado, la finca
tenea
panyola. insistint en revident justicia anglós "A Randora Star", de l'A- ja eón cinquanta els que
Com sigui c jue en els dits carsignar
previamente
en
la
mesa
del
luzpessetes diasiguiente:
tells, utilitzarit una excusa fin- de Barcelona.
zado o acreditar haberlo verificado en que la citada lesió sigui indemnitzada. gPncia Maritima Mullen; de I.i- una pensi0 de cinc
Porción de terreno para edificar, si- el establecimiento público destinado am
Per a subministrar ordi, oleada
-------gida 1 Modi times confusos, es
verpool i Ceuta, arnb 1 passatger rias.
Durant aquest més s'ha acorpalla.—Per a l'alimentaeie dale tuada en el Ensanche de esta ciudad. efecto. una cantidad igual por 1, mefalseM r la taxa fixada per
per a aquest port i 295 de tränsit.
•
con
frente
a
la
calle
de
Valencia,
comPER A AVUI
dat augmentar a seixanta el
'acció det gricultura en per- cavalls de la Brigada Mutilada prendida en la manzana formada por es- nos, al In por ciento efectivo del tipo
el
turista
anglas
"Voltaire",
dais
no
. dels le.teressos del mablic de la Policia Urbana 'al l'adqui- ta calle y las de Llansa. Aragón i Vi- de la subasta. sin cuyo requisito
aenyors Mac Andrews i Cia.; da nombre de jubilats, corresponent
sició d'oral vell, civada i palla; lamari, de superficie seis cientos ochen- serän admitidos. devolviéndose acto ennAteneu Barcelonés. — A les 19, or- Tjilatjap i escales, amb 2 pas- les naves pensione als obrera se•• ••_, nsunaidor, e. per a evitar torfirmo
el
depósito
a
los
postores
que
no
Cl
subminisganitzada per l'Estola d'Assistència
güents:
ta v cinco metros setenta y siete decíearles interpra ttaci o n s , es fa pre- les condicions per
Social per a la Dona, conferencia pel aatgers de tränsit i amb cärrega
Jaume Vilardell j Verdaguer,
trament seran exposades al De- metros, iguales a dieciocho mil ciento -esalten rematantes.
Sent que el Pm -en de venda del pa.
Tercera Que servirá de tipo para la meetre Pompeu Fabra sobre el tema g eneral i de tränsit, el vaixell
dies
els
cuarenta y ocho palmos, treinta y un subasta el setenta y cinco por ciento del -La necessitat d'estudiar la präpia holandés "Billar", dels senyors Josep Vila i Serra, Antoni Batee
avni en vigor, són els sagilanls: partament Central tras
de
cinr
a
set
de
la
tarda,
centésimos:
linda
por
el
frente.
Norte
Marich,
Josep Bru i Arnau, Vio sea la cantidad de
Pa de luxe, 0'40 pessetes, barra feiners,
Talavera i Fills; de Hamburg i
con la calle de Valencia; por la dere- de la primera Y UNA MIL DOS- !lengua".
caria Barberä, Vicaria Selfa
durant el termini de cine diee.
CUARENTA
escalas,
amb
cärrega
general
i
inig quil.
cha, entrando Oeste, con la finca que CIENTAS CINCUENT A PESETAS.
Antoni Rovira 1 Joncosa.
Mal 7:111[1.iel
de tränsit, el vaixell alemany
fue de don Francisco Brull, hoy del seCuarta: Out los gastos de subasta.
Joaquirn Agut i Artigues. Josep
"Messina",
dala
senyors
BaqueRovirola:
par
la
espalda.
con
otra
fiOr
raro de derechos reales a la Hacienda
Jarras
del Marqués de 'Marianao, y por la iz- v demás que hubiere, correrán a carga
na, Kusche i Martin; de Gennva. Montoliu j Aguilar, Antoni
• 11
r
.
quierda. Este, con la de los herederos gel rernatante.
amb passatge i càrre ga general. i Rovira Joan Querol i Torres
Per be que el nombre de jubide Vázquez, antes Altina.
el vaixell cnrreu italià 'Franca
innfo
de
/034.
de
Barcelona.
22
prou important per la.
Inscrita en el Regi s tro de la PropieLLAUNERIA
FI C'e,-retarin
Fassi o ", del senyor Tombs Mallnl lats és
de carteres. A les onze dad de Occidente número tpde. a los
quantitat que es desembossa
TOMAS RIERA I SANS
CAUSES VISTES AHIR principalment
Bosch.
ELECTRICITAT
de la nit eren més de 30 les diligències folios /72 y 179 del tomo gas del arI
mensualment a aquest afecte,
——
er robatorie i furts. Als caefectuades p
Vela. — El pailebot ".Avelino". dissortadament la dila Caixa
A la Secció Primera es veieren dues labossos del Palau de Justicia, per
efe Vinarns, anib carrega general; Mixta na cobreix mes que una
Installacions
i
reparacions
onces per ese ändol contra Josep Co- aquests fets no havia ingressat en aqueel pailabnt "Granada", de Valen- tercera part dels que necessiten
llar, acusat d' haver publicat nzaelles lla hora cap detingut.
eia. en Ilast; el pailebot "Pascual amparar-se en els seus Regla330
Mallorca,
129,
i
pornogräfiquea,. El jurat va dictar un
Bailén,
Subscrita
per
diversos
comerciante
*
Flores". de Cartagena i Roses, en inents, i amb el fi de minvar el
veredicte crin :uipabilitat, i el Tribu- de Barcelona es va presentar al jutjat de
'estranger
78321
Telèfon
llast; el pailebot "Cala Antio”. nombre dele obrers als quals
nització i propaganda a
nal de dret a. so:gue el processat. Fou guardia una denúncia contra Josep Maal de V aUNIVERSITAT
AUTONOMA
del
primer
Canto
Internacion
BARCELONA
de Palma, amb cärrega general: ha pogut arribar la jubilad& es
de:ensat per radvocat senyor Fran- riman, de Sabadell, el qual va comprar
canees, organitzat per estudiants cael pailabot "Virgen Dolorosa", recorda a tots els ohrer 1 paccc
als denunciants ab/eres per valor de diLa inacripció al creuer transatlàn- talans. A fi que la concurrencia d'es<'Alcúdia, amb cärrega general; trons de la Indústria de Trans* A la Si toció Segona es constitui versos milers de pessetes. i els dug ué a tic. — Cada dia augmenta l'interés tudiants estrangers sigui més norne: '. urat per hallar la causa contra Jo- un magatzem me tenia a Sabadell. Se- que ha desvetllat el creuer transant- broea, hom ha previst una estada de
d'Eivissa, amb cnrrega general. porto (Trae-ció a Sang) l'obligay - Segura i Arrufat i Agustí Pedró gons noticies, torna a traslladar els R- lantic que es realitzara sota els a u s- set dies a Mallorca. La data d'oberel pailebot 'Pedro".
rió que tenen d'inscriure's en el
'entura, a cusats de temptativa de neres a Barcelona, on se Sti pOsa q ue els picis de la Universitat Autónoma de tura d'aquest Camp de Vacances no
Al Dic.—El "Capithn Segarra", Cens del Jurat Mixt d'aquest
atori a taa armada en una casa vengué a baix preu. i després fugi sense Barcelona. 1 a causa d'aquest mateix ha estas pas encara fixada. Podem,
de la Companyia Transmediter- ram ami corn de complir amb els
de Sants. El Tribunal els imposi la fer efectives les factures en arribar el interés, cal posar a coneixement dels perd. indicar que el lloc de concen- ELS RADICALS DEMÓCRATES
rania.
Reginments de la Caixa Mixta.
interessats que per a formalitzar la tració será un vilatge de la nostra
pena de dos mesas i un dia de presó. venciment.
El
Comité
executiu
del
Partit
Reinscripció al creuer cal adreçar una incompara ble Costa Brava.
Vaixells sortIts. — Distància
* A les Seccione Tercera i Quarpublica
Radical
Demócrata
de
Catade
la
UniverPatronat
sollicitud al
navegada dels vaixells que han
ta se suspez igueren les viste; anunIngrés a la Universitat. — La Unió lunya ha adreçat al senyor Martinez
ASSENYALAMENTS sitat Autónoma. Les sonicituds d'ins- <Estudiante
surtir: fora d'horitzó es troben
ciades.
esta preparant per a Barrio el següent telegrama:
cripció han d'arribar a les oficines del
els espanyols el "Betis", amb
estiu un CITS cringrés a la
PER A AVUI
Patronat abans del dia 5 de juliol vi- aquest
"19 junio 1934. — Diego Martínez carrega general, cap a Melilla, de
Universitat,
el
qual
promet
veure's
Barrio. — Villanueva, 43. Madrid.—
nent i els sollicitants hauran de fer molt concorregut. cont tots els orgaTRIBU' MAL D'URGENCIA
aniReunidas Juntas de Casinos y Comi- la Marítima Successora de P.
AUDIENCIA TERRITORINL
constar Ilur situació académica. si
L'Agrupació Cultural Atläntiran acornpanyats d'algun t'amiban i nitzats per aquesta entitat catalana tés distritos acuerdan felicitarle por Gatadas Seguí; el "Motomar",
Sala primera. — Revisió: Francesc
En aque3 t Tribuna l es velé una cause sot- de divulgació cultural. La Secció su brillante y patriótico discurso. Es- ami) carrega pueril i de trànsit, da, anib /110liU del primer anldenles
hauran
de
declarar
que
té eullestits
gairebé
sa contra . Rammn Badia, acusat d'a- Bretxa contra Joan Ayala.
d'Ensenyarnent
versari de la fUlliliteiö del seta
metran a la disciplina universitaria
temptat a la forca pública. Després de
Sala segona. — Miguel Serra l Ri- del creuer. Els menors d'edat acom- els programes i questionaris que senil to es hacer Patria y República. Ante cap a Novia Nork i Filadelfia, del
el grito espiritual que habéis dado de
Fill de Remul Bosch; el Esbart de Dansaires, ha organitles proves., que li foren favorables. bes contra Justina Sebastiana.
panyaran la sollicitud amb la corres- base d'aquest ingrés. Facilita detalls viva Cataltda, nosotros, catalanes y senyor
"Campeche", en Ilast, cap a Ba- zat per a avui, dissabte, revetlla
Unió crEstudiants,
fea absolt pel Tribnnal.
ponent autorització. Cal afegir que els la secretaria de lasegon
(placa de Ca- republicanos de pura cepa, contesta- tum, de la C. A. M. P. S. A.; el de Sant Joan, a dos quarts donAUDIENCIA PROVINCIAL
expedicionaris gaudiran de passaport Rivadeneyra, .1,
mos
con
el
grito
de
viva
la
República
talunya).
narren "Cabo Santo Tomé", amb Le de la nit, una escollida Dallada
Secció primera. — Dos orats per collectiu.
viva Espata. Po rel Comité ejecu- 23 passatgers dc tränsit I amb de sardanas i ballets, a carrec de
VARIA
vagabundeig i violació de béns contivo, el presidente 5egundo, Francisgoneral i de trànsit, cap la debla Popular, a la Plaça
ASSOCIACIO PROTECTORA co Marti Suau; el secretario, Gaspar atarraga
Ha est st denunciat el setmanari tra Joan Onis i Mana Bares, respecELS
MESTU-7S
a Genova, del settyor Fill de Itn- cm.
tivament.
Un
divorci:
F.
Prado
conEstables."
"Nosaltret Sols" per injúries a l'auto— Per a aquesla nit, revellla
DE L'ENSENYANÇA
inut Bosch; el motor itatiä "Verr::at. Per ordre del jutge redició bu tra C. Rabazo.
Deganat deMestres Nacionals de
di", amb 10 passatgors de tränslt de Sant Joan, La Fale ha orgaUn oral per ro- Barcelona.
Secció
segona.
—
CATALANA
ELS
ARAGONESISTES
—
Es
convoca
els
socis
a
recollida.
i amb cärrega general i de tren- nitzat una bailada de sardanas
batori contra Ignasi Biener.
l'assemblea general extraordinäria que
* El secretan del Tribunal de
Amb el fi de començar una extensa sil, cap a Valenela i Genova. dol cine se celebriträ al seu local de
Secció tercera. — No té assenyala- tindrä iloc avui, dissabte, a dos quarts
A Canet de Mar. — Avui, dissabte, propaganda
Cassació, senyor Josep Barba i Porpolitiea
i
realitzar
una
sede sis de la tarda, a l'estatge social a la tarda, se celebrara el Concurs rie d'actes autonomistes en diversos senyor F. Carandini; el motor la Rambla de les Flors, 30. Queret, prenoté possessió ahir del seu ment s.
Secció quarta. — Dos orate per uranual de Lectura i Escriptura catalanoruec "Cypria", amb cärregit den convidats tots els sardanisrirrec. La rebé la prometença el M e gencia per tinença d'armes contra (Plaga d'Urquinaona, 4, pral.).
nes i de Geograiia de Catalmiya, que nobles d'Aragd per ajudar els auto-lident,syorJaum(b. Sebastiä Pérez i Joaquirn Pinet. Dos
Final de curs al Grup "Dolors organitza rAjuntament de Canes de nomistes aragonesos a presentar can- general i de transit, cap a Mar- tea.
* De la detenció d'un militar.
Montcerdr. — Al Grup Escolar Mar amb lacollaboració de la Dele- didatura en les pròximes eleccions„ sella, do l'Agencia Marilima DelPel Julia t al qual corresponia incoar orals per estafa contra Joaquim Ca- "Dolors Montcerdä" se celebra la goda de la "Protectora".
la "Unid Aragonesista", de Barcelo- gado; el "Candina", en IlaSt, cap
sal; ï Josep Rovira. Un oral per usar- festa anual de ii de curs, la qual tau
d'una
denúncia
consuman c a virtut
na, ha designat la següent Comissió a Casablanca, dels senyors Repació de patent contra Francesc Ri- presenciada per un nombrós
A Sabadell. — En representació del d'Acció Politica: E. Atrian, P. La- gato i Fontbona; els correua
tra un tie lent del cos d'artilleria, acu- bes ,
Les atinarles interpretaren diverses Corleen Directiu de la "Protectora", porta, L. Porten, J. Estraga, D. Masat d'ha s er pronunciat frases injuriocançons, exercicis ritmics i jugaren el seu assessor tècnic, senvor Josep rijosa, E. Formos, M. Garcia Villas, "Rev Jaime I", amb passatge
ses per als membres del Govern de
earrega getteral, cap a Palma. i
un partit de basquetbol. Per fi de tes- Parunella, assistirä a la clauaura del
la Genes alitat, ha estat conceptuat el
"Ciudad de Mahón", amb passalLa Delegacie d'Hisenda ha ascurs de l'Acadèmia Mirälles, d'aquella J. Calvo Alfaro.
ta
realitzaren
un
conjunt
de
ginmäsSet cono a falza i tramesa la denúncia ANUNCIS JUDICIALS
tica respiratória. Assisti a la testa la ciutat. Si celebrará una testa, en el
ge 1 càrrega general. Gap a MaO, adlealat per a auiri els següents
al jutjast. municipal' corresponent.
ATENEU
REPUBLICA
Maria dels Angels Maciä
transcurs de la gual hom donarà el
senyora
tole
dos
de
la
Cia.
Transinediterpagaments:
Secos e seni'da, no s'In pogut proBarrel, filla de la notable escriptora notn de l'AssociaciU Protectora de
En aquest Ateneu ha quedas cons- duna; els yaehts "Benaoantil" i
Institut Industrial de TerrasEDICTO
var qu l'acusat hagués pronunciat
senyora Dolors Montcerdá, els direc- l'Ensenyança Catalana a una aula d'a- tima el Grup d'Avançada", que ha "Rosa V. V.", amb seu equip.
sa, 740'23 pessetes; Antoni Anfrases 'injurioses per a les primeres
En los autos de juicio declarativo de tor; de Grups Escotare i una nodrida quella escota.
estat creat per a portar a cap d'una cap a la ihan.
dreu, 7 10'26; August M.
¡atonta , tu de Catalunya.
mayor cuantía que St siguen ante el representaciä de mestres municipals
A Sitgea. — Aquesta tarda, al sale) manera activa el programa polític i
mon, 323-11; Joan B. Berger.
Juzgado de Primera Instancia número centres pedagògics.
Els
pailebols
el
"Jos
Vela.
—
social
de
l'entitat.
Es
reben
adhesions
'el
fiscal
de
la
terció
segona
ha
d'actas
de
l'Ajuntament
tindrä
Roe
* 1
185'07; Envio Brunet, 8'187'91;
cinco de esta ciudad, Secretaria del inDeganat de Mestres Nacionals de Vade del repartiment de prenlis del al seu estatge social, correr Ample, Alberto", ainb carrea7a general.
est at q ratificada la causa instruida nel frascrito, a instancia de doña Angela
jutjat número 13. per ratracament i as- (=ardite Navau contra otras y las ig- Barcelona. — Es convoca tots els co- Concurs escolar que va efectuar-se el número 31, primer pis, tots els dilluns imp a Sant Carlea; el "Montjoy", Mariä Brujas, 88830; Agusti
a rassemblea general extraordinä, diumenge passat, organitzat per la Co_ de les deu a les onze de la nit.
sassina .t del joier senyor Gemälez, tes
amb carrega general, cap a Car- Cabrero, 25.1(38'50 ; Salvador Casocorre gut al carrer de Salmeron, fa uns noradas personas a quienes pudiere in- rin que tindra lloc avui, dissabte, fusilé delegada de la "Protectora".
tagena; el "Paacual Flores", umb talló, 31051; Joaquian Carrerea,
teresar,
obra
la
sentencia
que
en
su
parqls,ntr meses. El senyor Carballo. que és te bastante dice como sigue: — "Sen- a dos quarts de sis de la tarda, a l'es- En representaci6 del Consell hi assis- CONGRES LLIUREPENSADOR ciment, cap al maleta port; el 987; Eduard Carlos, 493'50; Rosa
tatge
social
(placa
d'Urquinaona,
4,
tira
el
senyor
F.
Grau
i
Ros.
e' ib cal al qual ha correspost la m' a
Comes, 74025; Octavi Choinet,
Al Palau de Projeccions, de e1ont- "Granada", amb ciment, cap a
-1icadelsft.ho ixí:d tencia. — En la ciudad de Barcelona a principal), per tractar del següent orA Esparreguera. — Organitzat per
"Virgen Dolorosa", 4.30911; Salvador Franqueta
robat ari i homicidi, i demana per als veinte de ataron de mil novecientos dre del dia: Printer: lectura i amo- l'Ajuntament, /liumenge se celebrarä juic, dame, diumenge, a les den del Valencia; Cl
treinta y cuatro. — El señor don Juan
ititb eärrega getteral, cap a Pa- 38.19690; Xavier Flequer, 7896;
Drene ssats Mariva Bordoni, vint anys de Pastor Menguad Magistrado, Juez de vació de l'acta anterior. Segon: dis- a Esparregue r a 11.41 Concur Escolar mati, tindrà lloc la sessió inaugural
cussió d'una proposició que fa refedel Congrés Internacional Lliurepen- lantós, i el balandro "Centauro", Josep Foreadell, 29810; Miguel
pre,i ,; per a Nicolau Merma, 17 anys,
En
noni
de
I.ectura
i
Escriptura.
Primera
Instancia
del
Juzgado
número
Griten, 740'25; Celeste Julia,
rencia a disminuir la quota de soci del
amb carleó, cap a Maó,
(mal re meses ¡ un dia de ares& i conla "Protectora" formara partdel Ju- sador.
12874; Joan L112111ä, 8.342.32;
L'Ajuntament prengué l'acord
junt ament la indemnització de 25;000 cinco de teta ciudad, habiendo visto los Deganat . Tercer: de l'ordre del dia rat el sensor Josep Roe.
presentes autos de juicio declarativo de de la vinent assemblea de la Federafacultar el batlle de la cintat perquè
antoni Meditas 35408; Antoni
Pe's tles a la familia de la víctima, i
mayor cuantía sobre reconocimiento de
Quart: proposicions presentades
A Sant Feliu de Gufxola. — I.a Co. nomeni el regidor conseller que ha
Navarra, ‚ 34052; Antoni Parniés,
a .) faria Seguf, roen a encohridora. de- hija natural, promovidos por dora An- ció.
MOVIMENT D'AVIONS
missió delegada de la Protectora en de representar-la en els diferents actes
prèviament al Consell Directiu.
1.147'10; Llorenç Pedrals, 8448;
tau . a la pena de dos anys de reclusió. gela Carril:u Navau, mayor de edad,
aquesta localitat ha organitzat el pri- que amb motiu del Corlares tindran
Rafel Prats, 14-1'85; Teresa Ramer Concurs Escolar de Lectura i Es7 L'administrador de l'Hospital de divorciada, de esta vecindad, represenANIR
lloc.
inon, 6169; Pere M'As, 32078;
criptura, el qual es portarà a efecte
tada por el procurador don Ramón MaSal t Pau ha comunicat al Jutjat
ELS ESTUDIANTS
Un d'aquests actea serà la collocaAeròdrom de l'Alr Franco .
Jaunie Sastre, 39480; Frandiumenge al mati. Presidirà el Jurat
gua rdia que en aquell benèfic establi- lla y dirigida por el Letrado don José
ció
de
la
primera
pedra
al
monument
Proaedent de 'rotosa, a les 620 cesca Segut 29810; Roo Solatne, rt havia mort Ramm Ferran, de no Tracé, contra el Ministerio Fiscal, y
El Camp Internacional de Vacancia el senyor Emili Valles.
de Francesc Ferrer i Curädia al Iloc arriba l'avió amb corren, mercaan e. a consegiiencia d'unes ferides que las ignoradas personas a quienes pudie- de la F. N. E. C. — Sota el control
nas, 2.09857; Pere Tobella,
que ha estat escollit, que és l'anomePrr sentava. Procedia del dispensan del re interesar, éstas en reheldia; y — de la Comissie de Relacions Exteriors
18507; Jame Vida!, 74025;
nat Passeig .Agrícola, de la barriada deries 1 2 passatgers.
Resultando etc... — Considerando etc... de la Federació Nacional d'Eatudiants
ca, ver de Barbera.
Proceden( de Marsella, a les Joan Escrich, 1.305'21; Josep
— Vistas las disposiciones legales apli- de Catalunya, ¡ amb la collaboraci6 Llegiu LA PUBLICITA1 de Can Tunis i orno del grup de Ca- 8'47 arriba l'avió amb corren, Molins, 3.387'14, i S. H. Pirenet4
El
dia
d'ahir
es
va
caracteritzar
*
ses Barates del Patronat de l'Habicables. — Fallo: que reconociendo el d'altres entitats del pais i estrangere‘,
inercaderies j sense passatgers. Oriental, 15.000.
al Jutjat per la munió ch denüncies
unió.
Propagueu-lal
a ~e Antela Gr.' aviat comentaran els treballa d'orga
41 be essansentaren pr relmtoris i furta, derecho que aliada

L'ACTUACIO SOCIAL

r

•
r d) unals Jutjats

Joan Martorell

Butlleti Pedati)üie

L'activitat política
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La XVI Volta a Cialunya

na hin oelsnt, ~be:prestar la ama'
collaboració en aquesta diada Campera A aquest, efecte han concertat

un pare contra els veterans del Çee.tre d'Esports de Sabadell, ee . selle
presentaran el següent equip; Estruch.
Cabedo, Mantener, Fau, Detesta, Tenia I. Balar& Estruch, Tena II, Monistrol i Castellet.

Aquest homenatge del diumenge
L'etapa del mili, contra el rellotge, fou guanyada vinent
coincideix arnb la mitja diada
pel corredor italiit Sella. -- Cañardo va sofrir econhmica del Club.
una punxada
Frontó Principal Palace
A la tarda, Cititardo es retara i decidí retirar-se
Avui, dissahle, tarda.
de la Volta
AREITIO II - GOITIA
415

Girona, 22. - L'etapa contra el reliotge La 13isbal - sitrona, 55 tjuilismetres, el recorregut de la qual podia considerar-se com l'apropiat per a ier disputar un critärium de la muntanya, en
lloc d'una prova tan especial cona l'anunciada, ha posas de manifest el valor
de!s bornes que encara halten per al
primer lloc absolut.
En efecte, !seas assistit a una gran
actuació de Mariä Cailardo, el qual, si
no hagués punxat a meitat del recorregut, s'hauria classificat, segurament, en
sepia llar, malt prop del vencedor, ja
que el temps per ell invertit en la repareció de ra y arla ha estat de 32 segons exaciament. De totes maneres els
corredora han Unas intripidament sobre una carretera en les seves tres quars
tes parts amb sial pis tim i arib dificultats, com la collada de Santa Pelele, de
12 quilòmetres de longitud i amb desnive% fo rca aceentuats.
A continuaciä hi ha hagut també una
dura però breu costa de tres quilòme
tres, als voltants de Caldea de :atala y ella, anomenada de Tapiots, abatas d'entrar a la carretera nacional DarcelonaGirona.
Les sortides han començat a les 915,
i el primer a sortir ha estat el modest
corredor Diaz. El primer d'arribar a
Girona ha estat Pujol, sortit en tercera
posició. No cal dir que els esos, com
e! vencedor Sella, Dekor. Cataardo i
Rocora han passat diversos corredors
de categoria inferior, ja que la sortida
ha estas donada de minut en minut.
L'arribada a Girona ha estat presenciada per un entusiasta i nombras mibite, que ha ovacionat els corredor!, sobretot Cafiardo, ja que el rumor de l'avaria que havia soiert s'ha escampat entre el públic. Després d'aquesta etapa
les modifieacions sofertes en la classifsació general no san de consideració.
Tan solament en els primers llocs Canadessi passa a cinquè lloc, i el belga
Di g neff retrocedeix al sisè.
Heus aci els temps emprats pels con.
redors mis destacats:
Sella, i h. 36 m. 25 s.; Alfons Deloor,
rs h. 36 in. 46 s.: Rogora, i h. 38 na.
TO 5.; Romanati, r h. 37 m. 35 s.; Ca¡lardo, i h. 37 m. 50 s.: Alvarez, i h.
37 111. 55 s.; Pag3s, t h. 38 in. 25 s.;
Deloor, r h. 38 in. 40 s.: Mearta, t h.
3 In. 44 s.; Canadessi, t h. 3 5) re. 48 s.:
Destrieux. 1 h. 40 m. 9 s.; Escuriet. 1
h. so m. 18 s.; Cardona, h. 4o tu. 41 s.;
Nicolau, t la , so m. 33 s.; Tudela, r h.
40 m. 53 s.; Radien, r h. 41 irr. 8 s.:
Pou, t h. 41 in. 11 s.; Esteve, r h. 14
m. 12 s.; Digneff, e h. 4t 111. 2/ 5. Jimena, t h. 41 rn. 41 5.; Pujol, 1 h. 41
04 55 e. Catteuw, t h. 42 irr. 23 s.;
Llufs Trillo, t h. 42 In. 25 s.; Bastoda,
h. 42 rn. 41 S.; Capella, e h. 43 m. 15
s.; Heguia, t h. 43 m. 25 s.: Bueno.
1 h. 43 m. 30 5.: Tuhau, t h. 44 m. 25
s.; Montesfi, a h. 44 m. 34 s.; Ros,
h. 45 PI , 46 S.; Marín, 1 h. 45 na. 26
segons: Civit, Y h. 45 m. 49 S. Díaz,
h. 46 m. Aguilar. t h. 46 ro. 8 s.: Salons. i h. a6 na 26 s.: Bellrnas, r 11. 46
m. 25 s.: Gascón. i h. rn 6 na. 51 s.; Chere. / h. 47 m. 8 s.; Yoldi, i h. 43 m.
so s.; NavaInn, I h. 48 m. 35 s.
L'ETAPA DE LA TARDA
A tres quarts de tres - prop de guatee hores de retard sobre l'h o rari assemalas - els corredors slan reuno per
tal d'emprendre la segona etapa de la
jornada. Girona - Figueres, 118 quilarnetres. Després d'uns deu quilimsetres
a tren moderas. Diestrieux s'ha escapas, i a 36 quilametres de cursa, és a
die , al pas per Figueres, el valent corredor malaguen y portava dos rninuts i
cinc segons d'avantatge sobre un escaria« en el qual anaven totes les primeres figures, n'entre els correrlors
meros categoria havien estas fàcilment
passats, iormant ells petits grups que seguien a tren.
En les duren puiades existents després de Rosa, fitaliä Rogara ha aconseraix escapar-se i atrapa Destrieux a
Port de la Selva.
Han anat junts Pogora i Destrieux
filas a deu oullametres de la meta.
on l'italià s'ba escapat.
En el grup perseguidor tigurava
Ca ,.ardo, per ?) víctima d'una rebentada, ha quedat aPartat a Llançà.
Heu 5 aci la classificaciA:
t.Rogora, 3 h. 17 na. 20 s.
2. Destrieux, 3 h. 13 Ir. In s.
3. Sella, 3 h. 19 ro. 5r, s.
Ros,
a . Bachero, Deloora, Gateuve,
temps,
Deior G. i Digne ff , amb igual
lo. Gimeno, 3 h. 19 ni . 5 8 s.
te. Gallardo, 3 h • 21 m.

ESPORT CICLISTA CATALA
Aquesta entitat, per a presenciar el
ras dels corredors de la Volt* a Catalunya. efectuare una excursió a
Terrassa. La sortida será de la Pina
de la Universitat, a les cinc del mati,
efectuant l'anada per La Rabassada,
Sant Cugat i Rubí. i la tornada per
Les Fonts. Sant Joan Desoí, Cornella.
l'Hospitalet i Barcelona, amb un to tal de 70 quilernetres.

SECCIO INFANTIL

contra

RECALDE I - MENDIZAIIAL
MIL • Ime 1091

ASTIOARRACA - UCIARTUETA
tolera

LARRUEKAIN - CELAYA I
Selecció Nacional del Brasil - Selecció Catalana

La Seccfn Infantil efectuarà una

Ha causal tanta expectació el partit que el diumenge, d'a 24, Te celebrare al camp de Vista Alegre entre
la Secció Nacional del Brasil i la
Selecció Catalana, que a fi de domarhi cabuda a tothom ha calgut ampliar
notablernent la seca capacitat, car han
ran tots plegats a l'Exposició.
anunciat la seva assisténeia gran nombre d'aficionats de tetes les contrades gironines. Per endavant es preveo
un pie formidable j un dia de gran
festa a la ciutat de Girona.
Ultra finter3s natural de l'encontre hi ha un gran desig de fruir del
jec meravelks dels dos interiors
Waldemar i Leanidas. Els aficionats
gironins que van assistir al partit Brasil-Catalunya del dia 17 han comptat
el que van aquests dos jugadors i
conjunt admirable de tos l'equip brailligifflfflrg"5"5"EniU siler.
LA PREFERIDA
EI Júpiter no vol desprandre's de
DELS CAMPIONS
PRELIS ESPECIAL' OURANT LA VOLTA Rosalenc. - L'Espanyol, cont ja vam
excursiO al Clos de Can Nadal, de
Sant Feliu. Sortint de la placa Universitat, a dos Quarts de vuit,
el vocal senyor Pujol. Després d'esinorrar es /robaran a Sant Joan Desoí, aanb els alares socia els quals ani-

COMERLI. 2 - BARCELONA - Tolef. 18331

Futbol
--..-

dir en redimió d'ahir, pretenia el
prior Rosalenc. del Júpiter; seria ara
resulta que aquest jugador no aniri
a Sarria, ja que la Directiva dol
11piter ha acordar no cedir -:o.

El C. E. de Greda celebra assernCorts, l'home- blea. - El ci j a 26 d'aclueca mes, a les

Demà, a les
natge a Joan Gamper

den de la nit, el C. d'E. de Gracia
celebrarà assenshlea general ordinà-

dis frlä t anlb e l s e omisSaris de la Volta. També s'assegura que no hi prendran part Alvarez, Cardona i Bastida.
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Anuncis oficials
SOCIETAT ANDRIAN A CR08
-

ES LA

Casa BASTIDA
PASSE1G DE GRACIA, 18
,1•11nn•

de

Sastreri a

XVI Volta Ciclista a Catalunya
DES1A, D.UMENCIE, DIA 24

set: equip complet.

El F. C. Barcelona, per la seva
part, enfrontará a l'Athletic possi-

DE

JUNY DE 1934

nostres aperadora són els mis grans
1 más ben ¡imitarlas de Barcelona, 5 hl veureu
30 maniquins vestita arnb distinta models
que reflecteixen la veritable m oda
Tenim más d'un m1116 de pessetes d'exlstémales que volem liquidar a qualset sal preu
amb el ti de proporcionar feina als .nostres
treballadors
Eis

ESDEVENIMENT ESPORTIU

A les 9 del metí: CURSA CICLISTA INFANTIL.
A les 10: GRAN CURSA DE MOTOS. amb la parlieipació deis
rnillnrs usos catalans. (15 vültes al recinte),
A les 1 f'25: ARRIBADA DELS CORREDORS de la N'olla
Ciclista a Caltiltinya (1 O valles al oireuiU,

blement el seguent equip: Noguers,

Zabalo, Arana, Santos, Lodwiger, Leenana, Vanto:rä, Goihuru na Trujilla,
Reich, Morera i Cabanes. Chaco, que
per primera vegada hacia ofert el set:
eoneurs per arrenglerar-se amb requip
blau-grana, no podrà efectuar el desplaçament per impedir-li-ho ?a rnalaltia dun familiar sets. No obstant, ha
fet constar la seca adhesió a non/entre.
Els jugadors veterans del Parcelo-

ENTRADA GENERAL, 1 pesseia.
SEIENTS TR/B7,'NES, 2 pessetes.
CADIRES cincaTr, 1 pessela.
LLOTGES SENSE ENTRADA, 12 pesseles.

ALS PREUS SEGÜENTS:

15'- ptes.
\T estas des de ...
Vestits llana des de ... 25'Vestits estam des de ... 50'Pantalons des de ... 4'95
Pantalons patén des de 7'95.
Pantalons llana des de ... 11'95.
1'95
...
Calçotets des de
... 4'95
Camises des de ...
... 4'95
Pijames des de
Mitjons des de ... .. 0'50
Samarretes cotó des de 0'95
Samarretes seda des de 1'50

El que diuen els guarits

Són un
prodigi

to salut
Pe, les
plantas

les CURES DE L'ABAT HAMON
atx1 ho diu D. Ricard Villach, empleat
de Correus de Barcelona, que viu al
carrer de la Cendra, 4, en una extensa
CIM,e114..11.11.

r10

n

fl•

O.. -.a.tnns
I

eionat un retard de quatre minuta, al

etviment beren ri

Corn sigui que el día t dv juliol
A la secretaria del Futbol Club Bar- ria al sen estatge. carrer de Menéndez vitteut vems el rtipA niírnorn 31
celona vénen rebent - se diàriament in- Pelas-. 167. principal.
de les Obligucions d'aquesta Si,nombrables comunicacions de clubs
cletal, es posa a coneixement
i entitats fent constar la sera adhellurs senyors tenidors que a parFRON
T
)
No"TATS
a l'homenatge que Barcelona sentir de resmentarla data quedarä
AVUI, DISSABTE
cera tribu:are el diumenge vinent
oberl el pagarnent del dit cupe),
Tarda, a oss 4:
gran esportiu suí de naixença i cataOALLARTA III - VILLARES
per l'import liquid de 7159 pesla de cor, Joan Gam p er i Haeseig.
mitre
seles (in-Tostas pasteritars a la
El nostre Ajuntarnent, reconeixent eis
NARRO II - LEJONA
emissió deduits`,, a les nfieines
treballs de Gamper per Barcelona i
Me. • 1m 5015:
d'aquesta Societat. Pan Iglegias,
Catalunya, ha acordes cante& el ¡en
IZAGWOIRE • UNAMVNO
nninero 21, tots els (lies feiners,
nom al carrer de Crisantemo, de la
contra
Chiquito OALLARTA
barriada que ell feas gran: de les Corts.
SOLOZABEL
nIe deu a dulze.
per
Jart•iia
Oetalis
L'acte de descobriment de la placa,
Barcelona. 22 de june de 1911.
al qual assistiran les nostres autoritats. tindre llar a les set de la tarda.
El F. C. Barcelona, recordant l'amistas que unia Gamper amb els
basca. ha volgut que sigui el sea me;
qualificat representant, l'Athletic Club,
el que vingui a Barcelona a retre-li
III GRAN PREMI GENERALITAT
homenatge. Per a donar el mäsirn vellera a la figura de Camper,
PARC DE MONTJUIC
tic ens anuncia el desplaçament del

L'etapa d'avui, FigueresTerrassa (168 km.)
Sortida nie Piquetes, R; Naveta, 8'28:
Besa!, 8'56: Castellfullit, 9'36: Coll de
l'Esquirol; Matalleu. 1028; Vich, 1050;
Tona, reto; Aiguafreda, 11 . 22; EsfeLa Garriga. 1228; Saba.
ra, 1203;
dell, l'io; Teirassa, 130. Total: 168
quilbrnetres.
CARARDO NO PRENDRA PART
A LA PENULTIMA ETAPA, I
SEMBLA QUE EL MATEIX PARAN ALVAREZ. CARDONA I
BASTIDA s•
Figueres, 22 (a les 12). - A dameres hores del vespre d'avui es pocha
donar eom a cosa segura la retirada
del corredor Callardo, que el mateix
vespre empren la tornada cap a Barcelona. La seva retirada oheeix, ultra
a la desgracia que l'ha perseguit duTaft diverses etapes, que li ha oca.

Programes d'aTuI

in

ELS ES

193C

I."

1

carta que ene ha enviar o•plicent ele setos solamente
durant 4 anys 1 la seas eUreell, umb la Cura nem.

n'eco/esta carta copien; el aeztient:
"I si es tracta de les herbes,

veritable prodlgl, de l'Abat Ramon alguna sen ritten. Jo que
he passat per tots aquesta tranguLs
terribles, desesperanta de la neurastenla,
die solemnement que la CURA NUM. DE
L'ABAT RAMON per als nervis es una cosa
sorprenent... Avul no se explicar-me le Immensa alegria que experimento quan em trobo al
carrer, en el treballa. Grades a la CURA
N° 6 DE L'ABAT RAMON no tino erial 1 doraste
be. D'haver-la pres des del primer dia m'hauha estalviat milers de sofriments, pèrdua de
son 1 molts Muerta"

115 20 CURES

Gran aseortIment de géneros par a vestits d'estll angles, a 60, 75 1 95 pesantes els mes
superiora

SECCIO DE CAMISERIA A MIDA
Grane

exlatenoles en zafiro, penales I sedes a pi-ous barattsslms, des

de 10

pess sl,es

En casos d'urgència tenint una »celó ultra-rápida que confecciona e Is
encàrrecs en 4 hores.
Entre els diferents regala. obsequiem per cada 50 cènlims ama+ un segell d'esta
Aquests sestella els tenia n
popular de la Caixa de Penelons per a la Vellesa i
lambe a la venda exclus1vament per ale nostres clients.

VEOZ.

TALS

DE L'ABAT HAMOM

la Medleeclei natural. sana. inolenetva 5 segura que e/Cerre ta una er.4rgies depurad.> 5 renovactó,
reatablint l'equIllbrl de la sala. No rectintela realm
especial d'aumentarla.
BUY54ET1 MENSUAL •• 111 que
s'envi ga el Illbre I• La Medltiela V eeeee 1" 1 el que
rabeen, demcotrant l'eficacia
siluro els curare" que reproouesx les cartee
craquest merevellOs matoclo vegetal. Demant'l V. personsamens o euviant
•atuest anunct en sobre ollera umb mesen de 2 céntima
e011

2.11

SECCIO DE SASTRERIA A MIDA

•444.4.ffle+PP4444444+~«

CENTRIC HOTEL
cese confort Metan - Pisotee eneenelele
Plaintinnelte
des da 12'50 aawaus.
, • Ceben. a 5 pto..
amo di 3 p
Telele' 17441
Rambla dele PUM.. •
•AIRCIL081.11

URINARIES

I

ds. sses

COSIDO", saeta, REURVATZ
4COISOMIC

(eemoos saxte
sebe% 111111tieS, 111leeclutts i,t a.trea ruOleallet. 1 titile Out
no ae n'essianenti ttuari ,eu apuna:sed de N b n el/Orrefla
¡Marres tseia turnar). e51111115. dredaldle, 1.11e0ren rimase
MILI(' en Mi eenybres1 I altiva atalantes do lea 5143 orinares

mete

5

Barcelona.
de Laboratorio Botintee 1 Marino Ronda Ce la Mniversitat. num. 5.
Seralu-coz envlartne GRATUITAMENT I PENhE COPIPRON115 el M11415t4eopnusual "Lo laus dlceo loe curado.") el Illbre "La Methclna Vegetal"
Seenot Olor

Nom
Clutat

Cartee
Provincia

en andado. mart. olor anImum rebele que sljot'st uretteut Ou•
5455 1 'anee quemes •elmenee quatre o -tor r atea Col l ar.° Per

VIES CRIN AltIES
relea . Dereelet saltaste
POLICUNICA 511111115 PL105111
IlmelNe es Canaletes. 11. Lee

%1•11111., be

. . .. i n ‘1010,1 el

C11.1111 1

5111111/eu I

I .v1

IPi n

rnmillIrulnap

5

milgadas ',emanes optiar/eS gratia a PleTiCli Collazo, Horta
ea,
8, Ra e rle. Preil; 17 p
-liza,

re-

pm

i§eab t e, 23

PECTACLES
'aires
TEATRE NOVETATS
pem p anyle Ilesos LL11111 CALVO

populel. 131/laques der.
„ pessetes: LA PRINCESA DEL
ipLAR, pel divo tenor Taltard Ma n
TereSiiia Planes. Trint ti elli.
.rg ter e. Fl de resta per l'origina-

A3IALIA ISAURA
mt es se , es gens crearlona
vro. NIL a les 953. ~Hila de
son Joan, grandtos una' ama, anda
Dulaques des de 3 '30 nesseies
LA PRINCESA DEL ,O LAR
nirterws
11 111.13.
c/Ilmtnrant

TeMfien 18111111
Campanil. Haerteo-Ilartern
TeMporada d i eS111.1. A les 3 • aO: LA
MARQUESONA. TOIS els selents de ple
te.i a g pessetes. Teta els de pis. a 1'50
pessetes. general. 030 Pea5et ea. le•
1013, 5:150, popularisstm s. LA MARQUE-

1,7

PINILLOS ALADY
e

ii Aarn. Isabelita Iternandez. 51aurl.
Casaravilla. Denla. larda: segon
de LAS TENTACIONES , LAS CHI-

s

LAS CHICAS DEL RIN0
lespatsa als cenlres de Inealttats

CA* CEL MINO.

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE L'ESPECTACLE
Giernea n id e de revistes d•

intoinriona
61111, gran

TEATRE BARCELONA

LAS MUJERES
DEL ZODIACO
7er i3 5G3errele t te

SALÓ VICTORIA

1

51ae Clarke. I

Madge Loans 1

trank

MOIran

Jackie Coaper

Producelons 51e1ro Goldrero

Mayar

•••••n•••••nn•n•••n••n•••••••••••n

valaaliL 1111-111

TelMen /21/38

•

113:

KIKI
cOnledla musicai. magna crearló de la
gentil estrella

Anny Ondra, I

FELIPE DERBLAY
francesa,
granellosa supeeproillIttld,
adaptad° de la celebre obra de Cierirges
.Le malire des forges", per uaby
Morlay
A la nd no ni ha l'unció
••n•••n•n•••n•n••••n••n••••••n•••n•••••n••n•n•n••••

CINEMA ESPLA1

Montaner 1 »Me
COREA. L
61 . .01 prog- rania. lut espanyol
PARAMOUNT SIRAFIC, en espanynl.
Dun

larda: COMO TU,

HOLA HERMANITA, per James
I Lean Plus. en esDanyol. EL AD1VINO, per M'erren William, ell es•

AGUA DE MAR

psnyol

NOCHE TRAS NOCHE
GRAN TEATRE ESPANYOL

1 tul, el meralellOs espremele
L'espectacle mes sensacional de Pan!

Aval. borda

Indild1.11

VON REINHOLT

L'Unie posseidor del aloe eintli, aint la
celebre ~I un+ de les illus5ons
emes TELMA DEL SOL
Le diva de le cante
RAQUEL MELLER
as au. di!•
Es des.palsen ir.. 5 3I,1,55 per a
1015 els red •
sable. 1 denla. diuMen g e.
tres de locantats
de
Junyi
debut
de la coro2 ,3
panyla de cemAdles valenclanee del
NOSTRE TEATRE
de Valencia

1,11. ,. • i3 REVISTA 1 DIBUIXOS. tiran ri,d del rtliu do gran cn•
1111 , 11.11 EL PRESIDENTE FANTASMA, pm
Clainleite Colbert I Jinony Durante. Trlomf
de Froderic 51aron I Cara Graut en EL
tornAGUILA Y EL HALCON, amb Caerle
Diumellge, die fine'. a
bard i Jack
leS 111 • 30 1,1111111s, LA CABEZA DE UN
HOMBRE 1 NOCHES EN VENTA

PUBL1 CINEMA
Actu•Iltate mundial.
nieta.

Detumentele

5.5116 .5nIleea

Etc.
Butaca UNA MUSITA

CINE RAMBLAS
Rambla del ~re. fe • ral f.
I DIEUIXOS

Cinemes

UN PAR DE FRESCOS
delirinSa comedia en francas

COILISCUM
/ NIDO EN APUROS, per Charlie fla g -

TA, por Civ c ie 1.0mbard. 1
ales

AVES SIN RUMBO
darrer i gran e'rfacii, l( I. /1.1r, 1,0.1.
Zöt 1 'amare. YesS155 C0111111.11

5'1 0 . 1 1c5. a les In:

*vida scres arte do
zna. StUrn r,n2 r.
CON EL PELO SUELTO 1 LAS
4E1SES DEL ZODIACO. NO. a les Ircis
, cali

per

Mae ASCII I George Ball, -'

Ti: '1 . .::i , i

Prime' ollar 1 direrter, Pepe Alba
CANQONERA VALENCIANA
LES XIQUES DEL BARRIO

larda. a :CC

TORRE DE JAUME I

Esports

dlumenee.
NINGUNA, 'Nit5 MARIQUILLA TER! REMOTO. Dimarts. nit: estrena le
Ardas in
roicAlla .le

1 REVISTA, PECADORES SIN CARE-

.................

Restaurant

Parc

ESTACIÓ MIRAMAR

i

EATRE ?aloa AMA

Company§ XIRGU • ZORRAS
S'aus. larda. a i • s 313, Tern.51Cid de
NOCHE DEL SANADO, Benavenie
le$
L'a l Cl l a Y VERBENA DE SAN JUAN, Avis. tata, Ce 4 a 8, 1 nit, a
NOCHE DEL SABADO 5 re cital le r o eLucle Enyns en la graciosa rctnedm
?Ciego
51cfgarlda
p
.
f
m il a n os .
Derna, tarta 5 nili LA NOCHE

Cuidado con las campesinas

Ile4f aurmt e s pecial per a pollastres a Fast I ven et de bar. D e l de les
torres de l'atta ea el llar Ideal p e r a saludar la sOrilda del sol oe3 de
El tren

Olerme/le, 24 de Juey, cene de Lea
Corta, a lea eiuttra de le tarda:

IVETZRANS)
A lea cinc:

ATHLETIC DE BILBAO

Concerts

CINAES

MARICEL -- PARK

Gran Parc d'Atraccions
reell

F. C. BARCELONA
A hl set: Vesenbrlineld de la Pla.'
Chic Cl(um el 150111 de ti enntme al ea,
rer de CrIsaltleins. I bailada de sal ilanes per la Cofia Barcelona. 011,51:11
de la Gentralliat. Entrada. 3 pesse•
tes; socni ile I F. C. Berrelona, 1 '3,5
',casetes (Impostos Melosos)
n•111..~11s.11...11111....memm...

UN GRAN CONCERT

VISTA DE REVETLLA
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
ataques, narro., tanate:
amb 011,511 (1 •5 VIII Concite& de IlleLpes lana, mauerls,
D:spar d'5111
de L'input Catalana, OrgrnlIzat Del "Co •
Inlie d'hotnenacre u (,insbrnl It, lo 17
t
Castell de
de ,1.1.iy, a lea deu del vestal, Orauistis
Sao Camas. DIre e C16: li so Cuila. tullece
d'artifici
5. -mil.s.n1 programa. Localit al s Unid 31 C.
Weener. Passei g da Grama, 3: pels mestres pa-caten: 5m senver Estapet
.samfre Arage.',. d 1 a 7 tarda
germen! i Masles !ronde al Park, 1 pta.
Funicular 1 entrada. 1'50 peseetes. Tram.
,les 21, 19. 31 1 eo. Funicular lote 15
Palau numero 2. .avul. ober1 1105 a la
nit. Entrada de cntxes: Place del Dant
una de la 1111. Sortelg, entre ets que pos.
1 carretera Ce alontduie
serian) marneros de ia Diaila del Viacre,
del g viatges que no quedaren attludteats.
Sorteig entre Ints els concuirenis d'avui
d 1111 et ioge flareeltl11:1•315111.1.
Barcelona, ofert ner L. A. P. E. Doma.
ri'rr O pessetes
Restaurant Porta Coeli,
el/111611ra. Lnl.

Foc

Magnific

SALO DE TURISME

de Montjuic

DE DEU A DOS QUART8 CE DUES
(Pla;a gran orollador,. Feble Espcnyol, Placa Univers, ele., eta.)
BARCINO, Con de 13 Coopera,r5 Esb3rt de G1V1.5. Esbeet de Sans, ESBART
tiva "La Lealtad de Gracia", Dalia Barcelonina, SCHOLA ORPHEONICA,
Orfee Llevant, Orfe6 do Sane, Cobla Principal de Torrases, Cable Antlipli
Terrosa, Cobla Mordiere«. Crallaires, Ela Valleios, Rondalls
Rondalla erasoness, Quadre endibia, Pianos de maneta, Banda lionanova,
il l
etottars, •citera
DE DOS QUARTS DE DIJES A DUES
(Escales durant del Palsu Nte:odam
1:11

call '1155. tarda 1 nit

REVETLLA DE SANT JOAN

AL

Diversos

(

MONUMENTAL CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI
amb presentanle d• l'impres6on5 n, VOLCA EN ERUPCIO

C AAAAAAAAA

Els que anen a París
NO 031.IDEU

que trcoareu

LA PUBLICITA.9
tote els QUIOSCOS deis
Grana Boulevards, de la
Place de la BepublIque •
II BadelaIM

a

REVETLLA DE SANT JOAN
A lea

perelles

1

dl

RESTAURANT

A la Place de la Bastilla

MARICEL -- PARK

A la Plaint de Saint-Allchei
(costat Ill etr opollti )

Szpn, xampany 1 obsequie
Mentí: 20 pessetes

DUE5 A TRES
BALLS DE REVETLLA, amb monubris 1 Orquestres,

BANDA EL EMP1'xSTRE

PAN)

3 0131 Joan 1 E-ant Pece. Grane
Revelli e s
restes. Lloc deinnos per /a aeva ternosratura. 5er,rt5 aeurets. Sayal de "Davloles 1014 a rIlt

Gran enpar a l'arnerl r ana, amenitzat per
uaa recomen-ida orquestrina. 1- 5spar d'una
monumental trata valenClarm
COSER? i VIATGE D'
a 16 tau.
Sorthia en autocar, des de BarCelOna, a
dos qu'irle d'out de la ntt, del correr
ce Toadomit, 33. Es reserven iaules
Per encdrrecs a Viladornat, 32 , ielefon
número 3 3 689 ta a Certlanynla. teltfon
Mlniere) 30. Cottelnació de trens I auto bases 11115 a dos queme de Seo ele la nt:
Important: Per a les tostres y acancea tenun hatularlons 1 penal') cemple • i. a Drena
mdclIcs. Dernaneu detalla a vitadomat.

DE

SALONS

115 metres eraliura
I aseensors funcionaran Iota la nit

Sabadell - Barcelona

Tradicional Revetlla de Sant Joan

)

1 Mary Botand

aeri. Cuina internarional Salöns per a banquels 1 restes (amillara. Esplendll bar mirador

REVETLLA DE SANT JOAN
Granja La Flor de Maig

UN MA- _

s mujeres del Zodiaco

q,;(11111111111111i11111111!111111iiiiimiliullii,

u

per Alice Brady.

1

' COMO TU,
!NINGUNA

IARGARITA CARBAJAL

:f. !ASADO.

PA.

Broadway y Hollywood

formidable de la ,oniz., dia de Quintero
1 Guliten

El
RARO

als eras restaurant, I atraCelOnt
Palseti la leve' 11* 4 l'aerl del Tort i
1111112Uració a la Vataforma suTorre Sant Sebastla (clavara del
perior d'Una ententlea NORTA VALENCIANA, ame les aves lipiques barraen
paella
valenciana 1 pela. Crea traques.
espeelantrat
:pos I un restaurant
ta torre pudren admirar els focs a/ p alies a ia platja

sonus
ces". "Sierra de 11010111", en espanvol, 1.IICCION DI MIMA
La gran prodUcció Tolt, en espanyol,
nosita Diez, I DIbulsos. . BOHEMIA 1 PE.
PV
DR61 lionlinua 2'15 larda. -Caras rdl,
o
"Su recompensa", "Eseat glalo 1'11
La mejor • falta dé un ollas
litiflapeSt", espanyol, 1 Dortiinenlal
per 4anet Gaynor I Warner flas/er
DIANA: COrilliala 341 larda, "Alias teere.
"EU noche de
moto". "Marides errantes".
boles". en espan y ol, Imperio Argentino
IDEA L: 8 . 4! nli. ..i.55 sil ena del Paloce".
Incutio
de Shangnal"
•Remo 5. 31.111",
I Hollriari. • ALIANÇA : s'45 nit, "La sirena del Palare". -Remo Salan", . 5 La In•
cura de Shanstal" I Noticiar'. . SALO
COMTAL: 815 nIt. "CUtelc ml clOwn" I
el cidro". - ancleaui 11'46 ent,
55 1141110
"El /Mílite de Waterloo". "Se nereS1151
Ull rival". °Su ullIma pelea" 1 Noliclart

eali del doble programa

Per Joils Gilbel

AsuI , dissabte, tarda, a un quart de
sis; no, a un quart d'onre:

Venia.

Ferrocarril Aeri liant
Sebaatlit-Miramar, 8. A.

fiefteell de Cent. 817 • Toleres. 11011111
aventura nupcial" i Docuineniai. • Noma.
tarda,
"Manoles•
ESS
lalleffes Gontinut
pel gran CM/311151a Sez Den
fo • "Diles dos tomases". "llares de
La rnsgoincs ceMledla en espanyol
ROSAS", st eliplinyol, Roana Dlaz. 1 Non.
NANA
01511. - RO TALI Continua 346 larda, "Di- per Catalina barrena
I Rab e l /11valle§
me ptittn eres Id", "Entre des coraza.

Perdone, sefiorita

Companyta de consten' CARMEN DIA!

!

SPLENDID CINEMA

Homenatge a Gamper
Mitja diada econòmica

ARGARITA CARBAJAL
lamia. a les 5. 1 no, a
•
.5 diles grand 5 osea ftitielons amb
5_ de 53 revetlla da Sant Jasa, remesenian: . se la reamia de FanY

Mala tares), "Romanas hOnatarr, 1 «Una
aventure oupelel». • ERAN T'AY.' COM.
TAL: Continu a 343 tarda, "Bonialiga
hUngara". "Cl dedo acusador". "Una

!out, dt3satal e , tarda, a les

AMALIA 'SAURA

‘S CHICAS DEL RING

Ibis troela centra la guerra Film:ida 4 Barcelona, amb Cl coneurs
de l'Avlar16 eapanyola

Guillen LOS CABALLEROS

ElSass pre s enlacid. FI de fasta
per la ronce mal ei 11$1.1

El& 6. celulitis del Romea, de Madrid
illicla. a :es 513. Butaques a 1 pta.
0 • 00 pies.:
: AL PUEB LO /, I AL PUEBLOS
Laura Pinillot, Mill r:.Mady 1 Lene
les 10'13 : 1 . es ettla de Sant Zoca
e e .. seres a r te je
ell de revetlla
LAS TENTACIONES
• 2 30.. la re, s*.a el . los 50 155

EXIT

superproducelons

PLACERES DE PARIS
i PAX

LUSA. Pianos de manubta. no, de Xuri os . Limycis 1 coques. II aestibul 1 a la
to . rassa del leibe. "Carmen, la Marqueofereh ggratilliament • chatos" de
Inensaneln a mil els espeeladors. Denla.
.1 leo 3'00 , a les 6 I a les 1013. darre.
res, IrteinissIlena e nt. en Me te•tie
27. benefici
LA MARQUESONA.
del primer .10101 cintile Pepe Bslapute,
ami) la combata popular dr Quonero

Herin g s. COn•
•toeln Bativuls i Trim elli, clr.

EL MES FRESC DI BARCELONA
Espiindid Jardt

GRANDIOS

de lee

SONA 1 GRANDIOSA REV LLLLL ANDA-

,e1 divo Mollea Pat.]

E .XTRE COMIC

FEMINA

TEATRE ROMEA

La Embajada en peligro
larl.; NO FALTA NAIDE. LA
DOLOROSA, pel g5 5 0 5 tenD1 locard
y 5 Si. I LA EMBAJ A DA EN PELls
ato. FI di teste per Arriana lisura.
NO FALTA NAIDE. LA BOBAVIDA EN PELMIRO 1 Fl de feota de
crainl c. d'Arriana laaura

11
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de juny de 1031

Una gran festa de revettla

Orquest-a Reinase I els me Soya
DIrecc16 general: J. MATES I HIGUANET
CAPITOL: d tarda I lo nit. "51nJel es .-.1• t.
PREUS
sitiada& ' 1 'Sombras DIgi c aS", Llonel
Ii
Alwill 1 Fay Wray - CATALUNYA: I lar.
I 11. o.
..:
E nlrada al recline .... . . ... ... ... ..• •.. ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
-•
1 •
da 1 10 tal, - FOrallerOs
Enlrarld al Potala Espan y ol ... ... ••• ••• ••• ••• ...... ............
..
ip
2
''
.. .. ...
.
le-Urge Sldney. I "El paelfIst lee ;•-.
Etildi
liu i ann5
i
PARC
••
•
•
.
Trney I Gloria Etuari. • PATHE PALACE:
continua A tarda. "Almas enr,.5111ada,".
REVETLLA
DE SANT JOAN
les
funciona
de
leo
.....
gun
as.
t!elsIn
a
q
persone!
Toter
)0110•
les
o
s
colon
en espanyol. "Atrapandol
ill
Pila important:
p5aces Arenes 1 )Imunnental 1Indra1i :1E51 a 1 'e 11 1 1 ada al r,l'illfl de l'ExpO• 5i,5 amD cocktail Orehestra. Carrada Illure
den" I - 00 3' un vagabundo", . ExciEL- :.:
lll
le 3 a a !Iris:
e50 5 ,,ns1.1,', pre11.1 V., • :4111.1CW1 ll .' 1'0501 ..da i .ib6niunmil de n'ad 1, ,sm n CO
910R: 4 larda I Tata ni/, "Almasdeniole•
fradas" (tInIcameni tarda , . "El
PI ',I
•
MISIA:
"Soy
un
vagabundo".
Mor" 1
1 tarda I 930 nIt. -Mi urraca" iallan,

Al

Boulevard Saint-allIchei

Al Boulevard 1Sebastopol

1 a tots els grans quioscos
de Perla

RESTAURANT DEL

TE SELECTE

ENVIEU LES NOTES
EN CATALA,

e,\, eXS IL PER T07,
Exigiu els Cafès ud 1 rasil
Són els més fins i aromàtics

CAS

AS

P E A YO
....*•••n•••••••••n•

BR ASIL

BRAC1FE CARIOCI
m....•n•n•••••••-••

n•n•••n••••••••••••• nn••n•••••••••nnnn•nnn•n••••••••nn•••
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BALNEARI CARDO'

Caldes de Malavella

TARRAGONA

(PROVINCIA DE GIRONA)

Temporada oficial: 24 juny al 24
de setembre

Balneari SOLER

L'estació climätica més formosa,
Aigües les mes nitrogenades
arsenicals d'Espanya. Fortament
reconstituents

AIGÜES

TERMALS

Asma. Bronquitis. Laringitis. Neurosis. Anèmies.
Esteta d'esgotament. Pell. Malalties dels infanta,

bicarbonalades, alcalines, lítiques,
clorurades, sòdiques.
Molt radioactives
Molt pures

Diabetis. Intestins
molt sec. Establiment voltat de hoscos. Nora
installació de hanvs, dutxes, inhalacions j polvoritzacions. Tractament hidroteräpic al mateix establiment
de l'aigua de la deu de Sant Roe (arsenical)
XALETS MOBLATS
Informes: San/se, Pexina, 3, pral. 'R. Flors , . T.15235
Farmàcia Carreta - Mallorca, 247 - Telèfon 70741

Clima

INDICACIONS:
Estómac, felge, ronyons; intestins
( colitis ) , albúmina, artritisme,
gota
diabetis.

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany
Gran Hotel Flora

EME

Banyoles
Confort modern
Cuin• asienta
Post de gasolina
Garatge - Recomanat per I'Automtbil Club de CataCafé-Bar
lunya

Un Hotel-

eile
#

recentment

Inaugural

u.

irTenf;?::

Oran Hotel Central

41.

Unes

ledA'
meoRADA

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

El lloc mes pintor tc de la Costa Brava
Completament reformat - Esplèndides habitacions
Bona c.Irrinera

aigües prodigioses per Ilurs
propietats curatives

TELEFON 7

p

eicioroSIS.

kipertensie, opOplexia, flecha,

atiesan, °ne nes

de os. 0,1611
11 M0.

Frodueel,

~Me p., cm • 14~
No aneo

o Pes/ronge.

REUMATICS!
Guarireu prenent els banys del Balneari

galo, reuma-

rnaloetes de lo dono, etc
II

peode

Termes

No sorim de Catalunya'

(ni 1$ MAIG su. JI OCTUBRE ir

TELEFON núm. 5

rra del Cadí

Telèfon 28
OBERT TOT L'ANY

M.

LLOC PREFERIT PELS ESTIUEJANTS
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C

Se

rInärieS
Telefon 2 Inf.: SARRET SOQUERIA. 2

TOT CONFORT

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

N

S. A.

Per a les vostres sortides aprofiteu les importanta reduccions que us ofereix la tarifa de grupa,
las quals arriben fins al 45 per 100 de la tarifa
general.
Cal només presentar-se a qualsevol estacI6 el
die abans al de l'excursió. El seu cap es farä càrrec
de la vostra petició us Informara dels seus

rIGUERE 5

Curcccld Tecla vIdai.
Telefon TOM, 3. Temporada 1.er de PUIG
a 16 d'OCTUBRE
Grans re lomea
lARD/ PER A INFANTS

RISTOL

HOTEL CE LIMAR
Situat a la mateixa platja, a 15 metres de la mn r
CUINA EXCEL.LENT
PREUS ESPECIALS PER TEMPORADA
Demaneu precisament TEL ,Z7ON NUMERO 1 2
CRUP CALELLA DE PALAFRUGELL

avantatges.
Per als grups importants s'establiran cotxes

TONA

—ol'Usos I habitado:3a per
a llogar
Se serrelsen coberte

AUTOS DE L'HOTEL A TOTS ELS

TRENS ESTACIO DE BALENYA —

(

directas de procedencia a destinad&

Aigua de Rocallaura
1'""'''"

LA DEU MES RICA DEL MON
Ii patiu d'ALBUMINUR1A, LITIASI URICA, ( MAL DE
PEORA n , BRONQUITIS, PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRON1CA, us guarireu radicalment amb

C....

Aigua

de Rocallaura

Dipositaris generals: FORTUNY, S. A.
Carrer de l'Hospita!, núm. 32, i Salmerón, núm. 133

0004

TELEFON 59

Propietari: ERNEST PI

Hotel Marina

AIGUE8 DE SANT HILAR! SACALM

PREUS MODICS

DAVANT LA PLATJA

DE LLAFRANC (Costa Brava)lPLATJ I

OLOr''

e

HOTEL

Hotel Restaurant !
PROVIDENCIA
CUINA SELECTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY
TELEFON 17
CALDETES

EXCURSIONISTES!

NOU HOTEL

81 1 SEC

Cuina excel.lent. Boscos. Caca
Telefon 2
Guaretden: Er! 'roe e , reuma, gentto-

Pwgrc rda, A';:,r1a, 1.000 m

A una llora

Victòria

Caldes de Montbui

OBERT TOT L'ANY
Pintoresc panorama davant la

Luxes Restaurant - Habitacions amb tot el confort
Immensos pinars - Bella vista incomparable - Aigües
fresques molt potables

CALELLA DE PALAFRUGELL

M lakiet nerV10143,ensoennl,neuroseeroo,arte00-

3111[LEs CLiMA

a 1.200 metres sobre el nivell de la mar

l'HOTEL RESTAURANT

SANT SEBASTIA, de Palafrugell

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

holuari de Eilli1111T-llerp

Estiuejants

Passeu l'estiu a

Balneari de 1.- ordre
o preus moderats

MogniAc porc, ruin, gorafges. Sola d'espectocles. Centre
deacursuans ,o 2.5kms de lo Costo Bravo', Voll renio al pes
del Montseny Gudleres. Curo de repon. Lloc Ideal d einue,g

Ma,,..

BALNEARI DE VILAJUIGA
Propietari: PERE BOFILL

Turistes

A

1-10r11M1.1
Obert de I'l de juliol fins al 15 de setembre
Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la temporada oficial
Informes: Borynerin, 13, primer pis — Telefon 17953 — Barcelona

Garatge propi - Cotxes de lloguer - Situat
davant de la mar - Confort modern - Calefacció central - Aigua corrent calenta
freda a totes les habitacions - Cumbres
de bany j dulxl
PASSEIG DE MAR, 5, 7 9 - SANT FELIU DE GUIXOLS
(Catalunya-Espanya)

Eis motius
principals
que converteixen
en lloc predilecte per a sojorn d'estiu:

mizionimonioniiiiiiinimoonnonsmonimiencoonnosionnoomenummoinconaintil

1 La seva situació privilegiada a la COSTA BRAVA.
2 La seva platja magnífica, de poc fondal i aigües netissimes.
3 La seva esplèndida vegetació.

Aixt ho proclama tothom qui ho coneix. Aixt ho

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

proclamará

tothom qui decideixi
M'In»

visitar-lo
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