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SEGLES Fulenei Vera es confessa Ahir a la nit el Govern exposà a les Corts
OBSCURS autor de 19 assassinat
la demanda de plens poders per a
•

a Els veritables cabdills— ha dit
eecentrnent Goering, un dels bracos
de Hitler —neixen de la sang i la
:erra, i no els calen ni la cultura ni

Franeese Layret

S'explica com es plante,

:a ciencia."
Davant d'una frase aixi l'esperit
major part de nosaltres, educats

segons racionalisme i criticisme, sentint la impressió angoixosa de topar
front contra una paret. No sabein
aer que se'ns acut la proclama de
:Islam: "Ala eta Ala i Mahoma el sen
profeta .. . I ens ve aquest pensament
al cap: j.s que ens trobem a la anença d'una nova invasió espiritual
daquest esperit que tretze segles enrera s'anomeni islamisme? La civilització cristiana, tot i no basar-se en
im culte a la ciencia ni molt menys,
mai no ha dm devers aquest "sentimentalisme materia'Ista - . L'esperit
que revelen les paraules de Goering
i molts esdevenirnents davui dia no es
ni Cristi ni paga. i podriem hatejarlo d'islámica diguin el que vulguin
i
es teòrics al servei de Mussolini
de Hitler.
z Com ha estar possible que després
del se g le XIX puguin dir-se al cor
d'Europa aquestes paraules? Cal convenir que alió que anomenavern civilització occidental en alguns pobles
era una capa d'aigua sorna. Un xic
de sol l'ha eixugada i ha sortit la roca
primitiva, dura i árida.
Per a fer-se càrrec d'aquest
men caldran primer algunes consideracions d'orcire general.
Es evident que el cabdill d'un esteran, el director d'una fábrica, etc., necessiten cultura i ciencia. Convenios
que, darrerament. Ola fet molt abUs
d'aquestes paraules; pero aplicant-les
al ram proiessional de cadascú aiegint-hi, àdhuc, un marge de cultura
humana, la cosa és evident.
Ara, en política, els pobles es troben sempre de cara a un esdevenidor
inc cada dia es plasma mig de la
realitat, mig del no-res: es a dita que
conté una meitat de pura creació,
a tuses, recula sempre. Un politic és,
per definició, un personatge que té el
deure d'inventar-s e l'endemà. Seria
per l'estil d'un funcionari d'una població que estigues encarregat de
dues funciona. Donar corda al rellotge pdblic i fer sortir el sol, la lluna.
el
lee estrelles, el tronar, el ploure,
comebou temas, etc. Dintre la seva
sa hi itauria una pila de marge per a
la poesía i. ciar i català, per a la
farsa. Sempre Ii caldrà comprar amb
dues coses: el crèdit i la credulitat.
El general i el director de fabrica
del nostre exemple necessiten l'obediencia dels seus dirigits. Peró els cal tam-

«solucionar» el conflicte amb Catalunya

l'atemptat

Al cap de pocs dies un dels dirigents del Sindicar Lliure ani a veure'l i Ii Miura eral pessetes. Vera va
lamentar-se'n, car sembla que li'n van
prometre moltes mes.
Se li va dir que per a aquest afer
havien estat assignades vint mil pesseres, peró que de rnoment liorn no
més.
podia
Lavret.
Mireta", natural de Mita la
Vera ion cridat novament: arnb
Obra (IlUreia). té en ractualitat uns la prometença de corrar allò que no
quaranta anys. Ila residir durant bavia Perc eb ut encara, bolis In encara q uests darrers temps a l'estranger.
En ractualitat estava domiciliar al
Grup de Coses Barates del Prat

Tal cont assahentarem els lectors
en la nostra edici6 anterior, la mat in ada de dimarts va ingrcssar als
calabossos de la Cornissaria general
d'Ordre Públic el conegut militant
dels Sindicara Lliures Fulgenci Vera
i Torres la) "El ireta", presumote autor de Fassassinat de Francesc

Ver

me II.
LA

DECLARACIO DEL
DETINGUT
Feia uns quants dies que la noticia tenia noticies que Fulgenci Vera,
suposat assaasí de Francesc Layret,
havia tornat de restran g er on va anar
arran de la implantaciä de la Repú-

El 6overn anuflarà la L'el votada pel Parlament Català el 12 de juny
Els monarquis faran obstrucció a la demanda de plens poders pe) Omfern

La Generalitat enllestirà dilluns el Reglament de la Llei de Conreus i procedirà
a la seva aplicació immediata

Ami-) aquest objecte, el cap de Serveis de la Corn:ssaria general havia
ordenat q ue fos establert un se've;
es p ecial. car se sabia que Vera. cansar de bacabunde j ar per l'estranger,
on no havia pogut /robar una senpació que h permetes viure, havia
decidit tornar a Barcelona.
Corn dèiem. a la marinada de dimarts

fou detin g ut i ranear als calabossos
de la Comissaria general. La polic:a
procedí seguidament al seu interroeatori. el resultat del qual ha estar
que Vera es confesés autor de rassassinat i dones el nom dels seus
cóm p lices i inductors.
COM VA PLANEJAR-SE EL FET
Vera. l'any ton, per recomanació
d'un seu arnic. va ingressar als grups
d'acció dels Sindicats Lliures. La seea tasca era la que hom acostumava a
encarregar als pistolera, essent-li assenvalada, a canvi de les seres activita- ts, la retribució de 75 pessetes setmanals.
Per allá a darrers de novembre del
mateix any fou requerir pela dirigents
de l'esmentat Sindicas perque acudís

Francesc Lairet

regä que "suprimís . també Eduard
Layret. Aquest, com a germà de Francesa, inspirava recels als dirigents del
Sindicar Lliure, car hernien que pogués descobrir algun dia els qui
hearm
y ieän planejat l'atemptat del sen
g
a una reunió convocada en un local
de la Portaferrissa, on hi baria un
Sembla que Vera va agafar por. i
Sindicat de Cambrers.
per tal d'alliberar-se dels seus antics
Assistiren a aquella reunió, ultra companys
de malifetes, va treslladarPallas (individu que afirma ésser fill
natal, on
del conegut anarquista que atemptä se a Múrcia, la sera terra
contra Martínez Campos), el "Na- soiarnä jurant (marre anys.
ttarcelona,
on retorna
a
Després
elei
signifi:ats
no'', Baldrich, etc.,
sidí fina a la proclamació de la Rements tradicionalistes.
bé donar ordres encertades. Sense
mai no arribara l'èxit, si no és per ca- En aquesta reunió hont va conve- pública ,en la qual data es trasnada
l'estran g er. En l'entremig fou derambola rarissima. En política, existint nir que calia suprimir immediatament
els tingut diversas vegades.
un marge tan enorme de factors morals, Francesc Layret si hom valla que
Detingut per la pedida rlimart s a
el fet de crear una fe i una obediencia. Sindicats Lliures arrelessin i prospemarinada. sembla que va confespot ésser a la vegada un mitja i una ressin ràpidament.va acordar-se que
solució per una temporada sovint molt Davant - . Nano", Púnic dels ear-se autor de l'assassinat en termes
Vera,
auxiliar
per
heroica
o
resignada
ohlegs
abs que acabern cle deseriare.
Marga. L'acceptació
i la misLes diligencies, així q ue estiguin
dels mals substitueix el benestar fruir presents que coneixia Lavret,
assenyalar-In,
a
qual
consistia
oraz. ticats dt erveis complementaais.
d'un bon govern, i amb avantatge i tot. sió del
Mai cap govern, per be que governi, no i de sis o set pistolers mis que cobri- passaran al 1 a1;21.
pot extingir un residu de sofriment. ren la retirarla, dispararia sobre la
ELS ANTECPDENTS
L'heroisme i la resignació són, per víctima.
DE VERA
L'ATEMPTAT
contra, qualitats absolutes.
5cgnm els antecedents q ue obren a la
Només una topada exterior, 'p ellica o Tal com havia estar planejat, cap
económica. pot capgirar bruscament el allá a mitja tarda del A ta ya de nu- Cornissaria General d'Ordre
sistema. També per produir la fe cal eernbre de I93 0 , van fer acte de pre- Vera resulta que el 12 d'abril de l'any
fanatitzar contínuament el noble. i aixó sencia pels volts de la casa de Lay- 1021 va fugir de la presó . de Reuo,
no sempre surt a ben presa. Tots els ret, situada al carrer de Balines, nit- estava tancat: que el 25 d'abril de rany
entaaanaments collectins han de morir mero 26, Vera, el "Nano" i els que 192 u fou detingut rann a suposat autar
de rassassinat d'un dependent d'una casa
un dia o altre per tma d'aquestes ban- havien de protegir la retirada.
• • •
des.
Vera portava una brasa negra, de de banca. ocorregut al carrer de Tallers
Es un necees psíquic mesh curiós el les que acostumen usar els tractants i que el dia de febrer rany toa;
de les nacions quan, o per ambició o per en bestiar. Amlu aquesta indumenta- bunt pensat a la disposició del Jutjat esreaccionar centra una depressió catas- ria entra a la casa número 26 i de- pecial.
—
trófica, senten unes frisances, una mena manä a la portera si el senyor Layret —
de set que no pot apaivagar resperit de es trobava al seu dornicili.
pròpiament
alió
que
crítica i d'anàlisi :
Després d'ha y « ohtingut una res- Una nota anglesa als E. U.
s'anomena cultura i ciencia. Com en tota posta afirmativa, sortí al carrer i esne urost , resperit regressa vers l'instint. pera. Havien convingut que Vera, per sobre els deutes de guerra
L'anima collectiva necessita, al preu que assenyalar la presencia de Layret,
Londres, 27. — El Gavera anglès
sigui, mal signifiqui un despertar dolorós, engegaria un tret enlaire.
tramès aquest mati una nava nota sobre
essen menada cap a l'acció. La ra6 no
En efecte: al cap de poca estona la qüestió deis deutes de guerra al Goen san? Pitjor per a ella. Horn es des- va sortir I.ayret, al qual acompanya- vern
dels Estats Units.
empallega amb un nial rampell del inet- ven dues senyores. El "Nano" V1
El text d'aquesta nota será Publicar
ge i crida el curandero amb aquella
Vera
va
ensenyal
convigut,
i
denla
al mati a Londres i Washington.
el
fer
alegria. L'antiga mitclo g ia dels reis pegar, a tocar la víctima, els treta
La nota sembla nue remera el desig del
semidivins, que domen el poble a batainstantänia. Govern britänic de negociar un acord
lles sovint funeste s . perd que, tannia- que Ii ocasionaren la ilion
Van fugir en totes direccions. Vera permanent i fa allusbi al suggeriment
teix, donaven joc al país, no j a mona.
Torrassa,
on americà rekrent als pagaments en naa
la
se
traslladar
va
els
sernideus.
Només que seas uns airees
turalesa.
tenis».
Ara s'anomenen la Sang i la Terra. estigué amagas un quant
N'hi ha prou amb escriure's dins el
cap dos noms qualssevol amb majúscula,
l ja perden tot sntit real. La rae; raonant és inmotent. llavors. per a contenir al:testa rierada hiolr,mca, escumejant de misticismes.
Es am i . Pub. fet i fet, la rtsó seaspre té l' ú ltima paraula. Parlávem
.-ametticar de l'Islam. S'estengué ra-m,
- taca d'oh. Pera', avui tots els nobles
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•aatnt litre nuixanza re e nerit que ha, armar el sea 1) 7 3‘; i l'avia fet fort
, ,-.unt 13 faç ele la terna. No hi ha
' . te nue resperit d'embriaguesa és una
i de les grans. del filón. Diu, pel'h:cles iaarFs. ami) una saviesa pro"Fort éa el vi: mis forta la
damunt de tot, més
neró
folia la veritat".
Al si e les rierades ose es penden a la

ra de la sessi6
tendeixen a desenvolmar el

penSainent del Govern exposat per mi al
discurs
de
en
el
Sessions
saló de

UNA REUNIO DELS SENYORS
MAURA, AZANA, PRIETO I JUST

Els senyors Mama, .Azana, Prieto i
el diputat autonomista valencia senyor
J ust, han celebrat una detinguda con-

Madrid, 27. — Llegit el projecto de Llel, el president del
Consell ha sortit als passadlssos
I ha Illurat als periodistes la segiient nota, que ha elit era cornplemcnnria del projeete que
acabava de Ilegir a la Cambra,
La nota lliurada pel senyor

Samper, diu:
versa al saló de conferencies. Hom creu
que hi han tractat de la qUestiú cataama,
que está essent objecte de tots els comentaris al; passadissos de la Cambra,
aixi toril han estat comentades les pa.
railes dels senyors Samper i Conqsanys.
Es considera que el plet no es troba en
periode de resolució com es pague creure
desprès de la sessiO de dilluns.
El senyor Azaf.a ha desmentit que ei
senyor Ribas Clterii hagués estar a la
Generalitat Der parlar d'assumptes poli tics. Ha dit que únicament Ion per a
afers particulars, per esscr asnic del se-

L'ACTITUD DE LA 2 Sr. Guerra del Rio
GENERALITAT park d'emprar immeSegons les nostres iniortnacions
avui. a les cinc de la tarda, reunirá diatament la force
al saló de Consells del Parlament
Catalä el Govern de la Generalitat.
contra Catalunya
sota la presidencia del senyor Comes

panys.
La reunió será dedicada a l'estudi
nyor Companys.
del Reglament de la Lles de ContraeEl senyor Maura creia que el plet tos de Conreu, del qual va parlar el
s'haurà de resoldre aquesta mateixa set- senyor Companes en les declaracions

asa na.
que el día anterior havia fet a la
El senyor Carrasco u Formiguera
premsa.
dit que al seu judici la nerviosirat no
Sembla oue l'esmentat reglament
era tan intensa a Catalunya com a Ma- (nac.-dará enllestit en la reunió del
drid, encara que en el cas de surgir Consell que dilluns se celebrará a la
alguna agressió, considerant-se cona a Generalitat, i que hont procedira a la
tal. per exernple, que l'Estat sin- seca innnediata publicació.
c au te s de rordre palie, sí que podrien

sorgir fets desagradables.
EL QUE DIU EL SENYOR
AZARA
El senyor Azafia deia que l'assumpte
que
implicara una gran resera greu i
ponsabilitat, perque aquells plena poders
afecta ven no solament al Goveria sino
al president de /a República.

6 —Solicitar de las Cortes la
autorización que prescribe el
artículo 61 de la Constitución, a
fin de que el Gobierno pueda
dictar los decretos-layes que sean
necesarios para la efectividad de
los preceptos de la Constitución
y del Estatuto con relación al
ejercicio de las facultades que
Incumben a la región autónoma."

Manxúria

me aquel?
any Osan destinas nou milions de pena
en el pressupost per a la defensa nadel Manaukun la anunciat

einial.

Veiem, y eam, senyor Ftmper, aques • a fórmula...
Ea cosa grossa, pec ò no la Fue revelar, encara.

he procurar que cada Poder eatigui al
seu llar,

tanqui el Parlament, car entenen que
es rúnica garantia que pot existir
perque el Govern ruantingui la sobi-

Despres, parlant amb els informadors, ha dit el que segueix:
—La presentació del projecte. sense tenir coneixement previ de les

determinacions adoptades pel Gavera
en ordre a portar a terme la sentimcia dictada pel Tribunal de Garanties
ha pogut semblar-nos una veritable
claudicació: perb per a parlar de la
qüestiti cal considerar-la en el sen
conjunt. Jo rn'he esforçat en les converses que he tingut arnb tots a demostrar que el Govern no rara is

ratitorització que ha de concedirse-li mentre ata quedi restahlert latede

grarnent el principi d'autoritat
senvänzia de la sentencia recatudal,

REUNIONS DE MINORIES
Madrid, 27.
La Ceda es reunirà
demà a les once, i la minoria socialista tambe celebrará reunió a dos
quarts de dote del mati.

dit

—No saben en quin embolia s'han
sat. J a roas a republieä he de quei.
xar- tase perquè en tot tnoments

llegit i al pressupost, a fi que no es

claudicar.

E/ ministre d'Agricultura dissentia per
creure que una tal cessió era simplement
una delegació del Poder legislatiu a
l'executiu, i per consegüent totes les
mesures que el Govern adoptaria serien
(le la seva única i exclusiva responsaHitas.
El senyor Araña ha replicar que nomas calia llegir el text constitucional

3,111CV3 ha

telegrarnes d'espanyols que era densanen que no els abandonem en
aquests moments.
Anuncio que les minories monärquiques faran obstructió a tot: al
projecte de Ilei que el Govern ha

El Congres de Metges

creta.
Vis senyors Mama i Martínez Barrio
han coincidit amb ii ienyor Asaba,

Mukden, 27 — El primer ministre

—De l'aprovació de l'Estatut enea'.
no s'ha presentar una ocasió més avía
nent que aquesta per a reconquerx
l'opinió de Catalunya, especialment
la dels petits propietario, que són els
que més han contribuís a l'engrandiment d'aquella regid. Jo cebo cartes

rania nacional.
HOM CONSIDERA QUE EL
GOVERN SAMPER HA
HA CLAUDICAT
El senyor Abili Calderon, en un
En un animat gnu) conversava el
ministre d'Obres senyor grup de diputats, ha dit que resultava
Guerra del Río, amb periodistes i di- que el Govern autoritza ei Parlansent
putara. Un informador ha dit al se- de Catalunya a tractar un assumpte
ja fallat pel Tribunal de Garanties,
nyor Guerra del Rio:
—En el cas que el Govern de la Ge- i que aquesta fOrmula del Govern és
neralitat mantingui el criteri sustentar anticonstitucional.
fina ara, i una regada aprovat aquest
projectc Je hei de poder; excepcio- EL SENYOR MARTINEZ DE
VELASCO CENSURA
Luis, què faria el Govern
EL GOVERN
En un grup de diputats i periodistes hi hacia el senyor Martínez de
Velasco, el qual ha dit:
—Aquest és un Govern i nactiu.
L'nnica cosa que se li acudeix és

projecte, succeeix en canvi que en l'exercici del% plens poders ha d'entendre's
(pie ha d 'estar d'acord amh el que es de-

La defensa nacional

El senior Xeng - Sia - Ctlisu ha afeen
que afanseukuo paf ara suportar amestes despeses, puix que el seu estat
canee( ¿s excellent.

"En vista del debate parla- contesta?:
Madrid, 27.— El projecte mentario
—En aquest cas concret, emprar
de la sesión del lunes
llega pel President del Con- último, de conformidad con las immediatarnent la força.
—Llavors—ha afegit el mateix pesell a la Cambra diu així: manifestaciones qua hizo el pre- riodista—aixõ
pot acabar com la prisidente
del
Conseja
de
ministros,
"El Presidente del Con- ha adoptado éste en funciones do mera República.
—Exactc—ha contestat el senyor
sejo de Ministros que sus- acatamiento de la sentencia dic- Guerra del Río—. La prim a ra Repúcribe, de acuerdo con el pro- tada por el Tribunal de Garan- blica tingué la seva Cartagena, i Losles tat:
tías Constitucionales, los acuer- altres tenim Catalunya.
—No crec que el senyor Companys pio Consejo, tiene el honor
Aquestes paraules del ministre d'Oexpressat abrí. perque no puc de someter a la deliberación dos siguientes:
hres Paliques, en ésser conegudes
oblidar que és el representant a Ca1.'—Considerar
nula la Ley de pels diputara socialistes i d'esquerra,
talunya del Poder central. La dignitat de las Cortes el siguiente Cultivos votada por el Parlamen- han estat molt comentades, dient que
de la func:ó que represento i el caz-- proyecto de Ley:
to catalán en 12-6-1934 como més aviar sembla que obeeixen a una
re: que exerceix el senyor Companys
Articulo único. Se auto- ccmprendida, por razón de iden- consigna.
Unpideixen que establi mdiälegs a traen el fallo anulator:o de la
vés de la premsa.
riza al Gobierno, de acuerdo l.idad,
EL3 MONÀRQUICS FARAN
sentencia pronunciada por el
Jo us prego que recolliu arnb rota
OBSTRUCCIO AL PROJECTE
fidelitat el que acabo de manifestar- con el articulo 61 de la Cons- Tribunal de Garantías.
LLEGIT PEL SENYOR
v03.
titución,
para
legislar
por
—Obligar
a
esta
aprecia2.
Han insistir els periodites en les seSAhIPER
ción
a
todos
los
órganos
depenves preguntes. però el cap del Gavera decreto con sujeción a las
dientes de VAdministracion cenEl senyor Goicoechea ha 'limar als
no ha volgut mostrar-se mes explicit. siguientes bases:
per,odistes la següent nota:
tral.
A tan q uart de set de la tarda ha
Adopción de las disposi- 3..—Amparar el derecho de "El contingm i la finatat del proabandonar el Congrés el senvor Santde
la
ministeri
de llei que ha llegit aquesta nit
dirigir
al
per, i s'ha
ciones conducentes a la efec- todos las ciudadanas que recla- jecte
e', cap del Govern són de tal mena
Governació on, secons sernbla,
men
contra
la
aplicación
y
eficaamb
tividad de la interpretación
anal a celebrar una conferencia
que ens imposen restret i patriätic
Ley.
Barcelona.
deure d'impedir fina on les castres
de la regulach'n de compe- cia4."de—dicha
En surtir del Congrés ha di: als
Exigir responsabilidad a forres puguin l'anunciada suspensió
tencias entre el Estado y la todos los órganos administrati- de les sessions. Convençuts que cus
periodistes:
—En el Consell d'aquest mati slan región autónoma, a fin de vos y Tribunales de Justicia del assisteix una massa immensa d'opiado p tar diversos acords relacionats
territorio nacional que apliquen ni o nacional a Catalunya i a jora, i
amb el compliment per par, de Cata- oue el Parlamento catalán aquella Ley.
decidits a no abandonar a la seva sort
lunya de la sentencia del Tribunal y el Gobierno de la Generaespanyols, catalana i no catalans,
5. • —Disponer que los respec- els
de Garanties, i, de mes a més,
acordar presentar a les Corts un pro- lidad puedan elaborar y tivos Departamentos ministeria- que resideixen a Catalunya, els diputara monàrquics empraran, per a imiecte de II ei autoritzant el Govern per promulgar una nueva Ley les dicten las medidas o soluclopedir el tancament del Parlament, tots
adoptar les mesures que exigeix el
ejecuclanes
encaminadas
a
la
compliment de la dita sentencia i per de Contratos de Cultivo ción del anterior acuerdo para els mitjans reglamentaris."
La nota la firmen eis diputats de
la
Constituido
a regular. d'acord amb
con sujeción estricta a los el cumplimiento debido de la "Renovación
Espabala" i tradicionai l'Estatut, la delimitació de campepreceptos de la Constitución sentencia de dicho Tribunal de listes.
tercies.
a
primera
hoDesprés el senyor Goicoechea ha
Garantías, y
El projecte es Ile g :rä
y del Estatuto."
nocturna. Les mesures
dit textualment:

per comprendre que aquests plens poders afectainen també al president de la
República ron a pare integ rant del Poder exerutitt, pu j a que de la mateixa Manera que quan se li presenta un projecte del/muta - 1i autorització per llegir a
la Cambra un projecte de hiel no significa que ell estigtti conforme amb el dit

nrir i diere, a tat lii del X en rus que llot
desferra!

Je la

El ministre d'Obres Públiques ha

El senyor Samper ha estar interrogar sobre les declaracions que la nit
Passada va fer a Barcelona el presi
dent de la Generalitat. senyor Cornpanys, declaracions que publ:ea la
nremsa madrilenya i en les guaba es
cul p a el senyor Samper corno a causant del conflicte.
El president del Consell ha con-

SAMPER GIL ROBLES
president del Consell ha conferenciar extensament amb el senyor
Gil Robles. Serbia que han tractat
assumptes de política general i esnecialinent de la qüestió catalana.
El

Amb assistència de les autoritats va celebrar-se al Casal del bletge el
VIII Cenada de Metges i Ei5lega de Llengua Catalana
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sota la presidencia del senyor
sessió.
ta:
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El CONSELLER DE FINANCES
Es pot dir, dones, que el conflitte rebut a la Presidencia de la Generalitat
aasancees.
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van celebrar una manifestad?, la <mal das Lerroux — perdone mi ristica ex:res propia per a la fabrreacra de la del Govern de Catalunya. pero voleo
Sense cap discussin s'arro y a aquest manament de Ilibertat d'un detingut.
Vida' i Muniré, Domingo i San Juan, y a anar a protestar a l'Ajuntament presión en atención a que soy obrero
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casneda falsa.
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expressar
Coraehan,
RiArias,
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reRodriguez
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cionats amb l'escarce.
teta, Pillä$, Company, Causa, Llush amb en erg ia Per arranjar el confin- belde en Figueras, donde viví unos arma.
canieceió de monedes falses de duce cett amb la designaciä dels jutges
DE CREDIT
.Abella, Tomàs Fornells, Brossa, Mar- te. De mis a mis, va dir que van Desde entonces soy más catalanista que
sessetes, puix que trohe encara en municipals, qüestions que sense eatinez Garcia, Nubrola Eernandez Pel a- detranar a l'Ajuntament que socos- andaluz. Me gusta, admiro y procuro
S'apresen seguidament els dos ar,gts motIles unes monedes asabades
en politiques t i c les del capitel Xli darrer del Pres
convertit
‚San
ser-ho
ceta Cartanya i Miserachs.
regué; amb queviures el, obrers mis imitar vuestra lucha por el decoro perde fondee.
Tambe s'efectuaren a diversos hospi- necessitats d'entre els que s'han vist sonal y colectivo. Soy un enamorado de
de Despenes. Pugen entre ton-supot
Cridats els altres agents de 'a bri- han produrt graos protestesdeapassioCatatals, laboratoris i cliniques dernostra- obligan a deixar de treballar amb vuestra cultura, formalidad y amor
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gada. que s I eeperaven lora del pis, nades entre els ciutadans
cions tecniques d'aplicacions cliniques i motiu de la vaga.
trabajo. Por ello represento y actúo al
EL PRESSUPOST D'INGRESSOS
procediren a la detenció del f als ifi lunya.
Lamenta que aisles succeeixi en uns
serapisutiques.
g né anomenar-se Joan-cador,quei
es van aprovant els
discussió
UNA NOTA DE LA FEDERACIO frente de miles de hombres valientes y
Sense
decididos para defender sus libertades.
Desplan Gómez. natural de Valencia, suculenta tan delicats, en els quals cal-Usen del Pressupost d'Ingressos,
DE FABRICANTS
LA COOPERACIO DE LA GENECuente siempre con que están dispuesóti anys d'edat.
,'hauria de buscar exclusivament la el3 quals sen els aegtients:
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En entrar la policía al pis. sembla unió entre tots els catalans.
peaAquesta entitat ens ha trames una tos a dar su vida por el prestigio, la
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Aquí
II. Ingresaos de serveis de la G e - el tal' del Concurs de Fadrins
La Generalitat de Catalunya i l'Ajun- car integra Per la seva extensió, en Cataluña, que es la de España.
grácies
evitar
pugue
separatismo.
des. cosa que es
aquestes questions fi vol que la pau
neralitat: m872.54019 pessetes. Pú- i Aprenents de Joieria. Argente- tantent de Barcelona han organitzat per la dual exposa els seus punta de creemos en la campaEa dedestruirla, si
a que eLs agents s'adonaren de les la concòrdia imper:n a Catalunya.
vetila, vista, ja coneg uti, sobre la illegalltat Yo me bastaria solo para
III. Rendiment de Serveis
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imencions del joier.
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un
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Biòlegs de Llengua Catalana, una re- contramestres es decide r
1
encunyament de monedes , de dos sobre
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Y termino reiterando nuestro teleleEl Jurel qualifiendor, compost pende del festival artistic "Visió re- dre el treball per tal de discutir les
els Ajuntaments al conseller de pidsliques :
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Collaborare en aquella testa. com la en un moment
porti al Par:ansent un projecte dc Ilei ssetes
l'Associació Patronal de Joiet in
de monedes.
somoco.
d'ocasionar als patrons el mínimum de
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Reintegrame
IX.
;Así 501:/05 dlesotros!
Barcelona, i per celebrar-se a la lila
peces de dos pessetes falsea i una de per aquest exercici, els repartiments sos: 589.705 pessetes.
tots
eis
cia dul president Clreol, sede
perjudicar
narable,
havia
A
sus órdenes. El 5ecretario Gel'enginyer Carles Boigues, el creador de
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S I ha pogut esbrinar que el Jean
motu articles, per sota del Preu de tarios, que vive apartada actividades poLA DISCUSSIO DE PREScrèdit de 103 milions destinas a la Aprenents Joiers, al lema "JuDesplan fabricara mon e da falsa des
Gra1
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El Cinema

i és recollit co una factoria, on, naturalment, se li presentará el mateix cas
amb la complicació sentimental que el
malalt és el promes de la cola de la
qual el metge s'enamora. Hl haurà aleshores el conflicte de si salvara el Paras
litic i perdrà i nula o hé si el deixarä
morir per quedar sol pretendent. Cum
es natural, vencerá la noblesa de sentiments, que estará a punt d'esser mal
pagada pei rival, pecó que faz-a que la
noia pugui escollir tense cap r e mordiment. La cirurgia, l'aviaciö, la ràdio,
collaboren en aquest film, que sembla
tret d'un conte llarg de magazine america. Complement torea interessant. En
ell veiem Thelma Todd en un paper seriós i ens trobem amb la ressurrecció
de Priscilla Dean, que tant de ternps
feia que no sedero i que se'ns presenta
potser mes jove que abans.

EL TE

A

4 gé son" 1....ancea slaasdt egeRnot tehmscahniln" i el se-

La

Música

Jimmy Durante. — Jimmy Durante
NOTICIARI
racteritzar aixi les seves figures ea- nasqué a la part baixa l'East Side
migues, a pintar-les en mil detalls de Nora York, i segons pròpia conpintorescos. Com es també sortós a fessió, s'educa primerament a les saASSOCIACIO OBRERA DE
"De mutuo acuerdo"
animar l'escena amb incidencies di- les de joc, , Ilocs de tdhac de les canCONCERTS
E SPA N Y OL: Debut de la companya valenciana del verses, que l'acrediten també d'ama- tonades i hurnils carrers, donant con- Havent-se finalitzat ja les activitza
Catalunya
Adietes Associats
certs
arnh
els
quartets
amateurs
a
les
ble costurnista. I encara a crear una
artistiques que VA.. de C. ha deseara
Film anglis twist als estudis R. 1'.
figura femenina -- molt valenciana i ta sc'eor n ieesndçeäI aB oa‘pv reernyd. re ei
"Nostre Teatro"
Ealing (Londres), segons argton.mt
fotogravat, hat durant el transcurs de l'exerc.i
mon
catalana
—
que
encarna
el
seny,
de Milis Malleson, amb el títol oripera l'abandona per a portar una vida 1933-34, i fent un /Tarsos retrospectiu,
El debut d'aquesta companyia s a- i a la música del poble que ha ar- l'equilibri, el bon sentit i el sentit de cada regada més precaria, cantant
unes becas ratnes pocha hom adonarat
ginal de "Perfect Understandirig", dilenciana constituí en primer lloc una ribar i que ha compres, ans al sea la tcrea.
dc resplendorositat i relleu artistic
rigit ter Gyril Gardner interpretat
!es
cerreseries
de
Brooklyn.
afirmacm6 de l'amistas ¡ gerrnanor e!pent.
• ••
per Glòria Stranson, Lawrence
En el curo de les seves aventures que alta anal desenvolupant el finit
cata:ano-valenciana.
Els
organitzavier, sir Nigel Ptaif oir, GOICVierf ToLa companyia és ben completa. s'uni amb Lou Clayton i Eddie Jack- un dels més interessants ¡ eficients,
•
•
dors procuraren accentuar aquest senbin, John Mallia3., Michael 1
son , forrnant el famis trio de Chesiton. racteritzat pel considerable nombre a,
La segona de les obres presenta- L'art d'aquests aetors ealencians
tir. Hi llagué alai un "intermezzo",
Nora Swinburne.
ens causa, peró, sorpreses. Di trobern, Jachten Durrmte, que adquiri fama conaerts celebrats ¡ per la innegabn ¡
des,
"Les
xiques
del
barrio",
te
una
amb destilada de banderes, atril) repositiva välua cultural dels programe!,
El món, la vida, són coses tan extenen conjunt —no en va són fills d'unes en el vodevil.
trats a l'escena de Blasco Ibas ez i de intenciú satírica, ben actual encara a semblants platges mediterränies les
‚Allis isrimer que li obrí les portes com aixi matera pel prestigi dels ante:5
ses per als enamorats que creuen poder
Valencia. L'autor In posa de relleu !a
amb
els
"Segadors"
l'
a
Himne
1
nacionals ¡ estrangers que han colina
de
la
popularitat
fou
la
impressia
del
prescindir-ese i anar a través de l'una
mateixes caraeseristiaues que als nosa Valencia - , interpretats magnifica- niciesa de les noies i de les mares que tres: el gust, sobretot pel pintoresc, sen disc "So I Upe Al Him".
rat en les quinze sessions del cura
i de l'altre com dintre un envoltori de
rolen
aparençar
una
posició
que
no
Aparegué amb altres artistes en
ment per una banda de guitarres i
Han estar oferta als socis sis concesti
celofana, preservats de tot contacte.
i la facilitar d'expressar-lo. El seu pritesten,
que
rolen
passar
per
fines
Vorher;
banclúrries,
i
b
"Show
Girl"
i
"The
.New
sinnimies
atri
a carrec de l'Orquestra Fa:
versos abrandats
Alai, es juraran una perfecta intella D'UN FILM A L'ALTRE
mer actor, Jasep Anua que ja es
de Vicenç U. Carceller, on la consan- cauen en mil ridiculeses , com la de conegut del públic barceloni, sorprec
El seu primer èxit al llene racon- Casals, al darant de la qual lean desi..
¡inda, una comprensió absoluta, mana
—=—
seguí al costat de a\nlliam Haines en lat els mestres Pau Casals, Emil C9,.
manca total de gelosia quan venen
* W. C. Fields, cerera actor de guinitat de Valencia i Latalunva era parlar habitualment en un idioma que sobretot per la seaa vivacitat i facanaquesta passió i aquests malentesos a les taules i el llene, Ira signar el seu consagrada liricanient. No cal dir corn no es el Ilur. L'autor és sorbas a ca- dia de recursos camics, arnb els quals "The New Wallingford"; el segon al per, Joan Camote de Grignon, Jsin
costat de Lawrence Tibbett en "Bajo Barlacä, Albert Wolff i Ricard
tot
plegar
agradâ
molt
al
públic
catravés del vidre que els separa del món segon contracte de llarg termini amb
omple constantment resceria. Per con- el cielo de Cuba", ¡ des d'aleshores
exterior. Però tan bon punt es troben la Paramount, després d'un inter- talanoscalenciä, que omplia compietrast, la primera actriu, Emília Cli- aparegut en "Queremos cerveza", "El de Grignon, ultra els concertistes Ras
que, casant-se, han de trencar la closca medi de vuit anys, durant els quals tarnent el teatre, i que ho aria:Jai
ment, ens ha semblat més -aviar re- presidente fantasma" i "The Holly- Balcells, Estere Gratacós, Francisca
driguera i Jelly d'Aranyi.
entre nombrosos visques.
per viure en la realitat del món i de estigué absent del llene.
posada ¡ serena. Imprimeix als sens wood Party".
•
•
•
Dama remarcable categoria i d'era
la vida, es veuen acarats amb tots els
Segons el nou contracte, haurä d'inpapero una dolcesa ben mediterrània.
Jimmy Durante obringue un anís molt interessant varietat, les sis
A part d'aquest quadre patriòtic,
problemes que tan Ilunvans velen, per- tervenir en cinc pellicules anualment.
Sentirn que el fet de no tenir pro- l'any passat al Broadway en "Strike de cambra es classiliquen a:a:: aal
qué no eón mes que homes i dones cont "Un par de tios", q ue av i at veurem. van ésser representades dues comegrames de niä no ens permeti d'a- ale Pink", on apareixia al costas de audicions de quartets (Quartet de
pelaos d'una mateixa peixera.
és la primera cinta que Fields ha fet dies, beis caracteristiques del teatre
nalitzar mes extensament el treball Lupe Vélez.
da de Barcelona i Quartet Catan ;
Aquesta és, podríem dir si el mor no sota el seu nou contracte amb la Pa- valenciä.
de cada un dels actors. Entre els
cital a dos pianos (Margarida Casas ¡
estigués tan desacreditat, la tesi de l'ar- rarnount. En el dit film actua junt
La primera, "Caneonera valenciaUarnerBros-nrst National
qui
recordem
figura
la
senyora
Enriqueta Garreta); sessió de IT.(15:2
PRESENTA A
gument. Una parella d'enamorats que amb Alisan Skipworth Baby Leroy. na'', d'E. Alberola i Serra, es una
ID n ARte
Young.
—
Loretta
Young
. e
Baeza,
que
ens
ha
semblat
una
actriu
Loretta
de
cambra per a instruments de vea
juren comprendre's ¡ respectar-se com Fou degut a la sera labor en un dels comedia en un acte que l'autor anos/ramolt completa; les senyoretes Arbona nasqué a la entras del Lago Salado, i piano ssolistes de rOrquestra Par
a individualitats separades per evitar un episodis de "Si yo tuviera un minan" na amb molta raó, foiklmarica U ns
negS011
Estas
d'Utah
(Nord-America).
i Robert elegants i desimboltes; els
Casals ¡ Pene Vallribera); recital
drama de gelosia que ha tingut lloc a el que dona lloc que l'editora anterior- amors contrariats, colo a argument,
La seva familia es trasllada a Hol- lieder (Mareé Plantada ) ; Cor de Csa
senyors Espí, Soriano, Chuliä, RoJa casa on ambdós passen les vacantes, ment estnentada decidís aparellar co
fins corn a pretext, mil!) rivalitats,
lywood
quan
ella
tenia
normes
quatre
drigo,
Pasqual,
Sancheta
la
nena
el
successiu
Alison
Skipworth
i
\V.
C.
i
sacs del Don.
entre el majordom, la cuinera i la camgelosies i calúmnies, serveixen a lauFernändez, la qual, com tots els in- arana essent el seu pare gerent coFields.
Cas sense precedents en els cursos 2>
brer, peró que, tan bon punt casats,
ter per a recollir una pila de dites
mercial
de
George
:alelford,
producEl primer contracte del sampätic populars. de cançons i de cnrrandes.
fants a l'escena. es conqu ; stä la simterrors. en el finit sisan organitzat :71
necessitat d'eixamplar el món en que
tor
cinernatogräfic.
en
1925,
quan
D.
patia
tingué
lloc
cannie
la
tetrdresa
i
del Pnblic.
concerts extraordinaris, o siguin tra
d'enamorats s'havien tancat, els posa en
El merit essencial d'E. Alberola és
El seu geniuS Jade fou el primer
No cal dir que els desitgem bou a debutar al llene, apareixent diverses sessions complementaries de divulgasa
contacte amb alba que havien vist no- W. Griffith aconaegui que abandones que l'espectador no distingeix pas enmés corn a espectacle d'un món lleig els Ziegfeld Follies per a fer el rol tre el que és autenticarnent popular
exit, tant per gerrnanor com per cegarles al costat de Wallace latid. ¡ expandiment de la finalitat cultaa!
i baix i es veuen sotmesos a les matei- d'Eustace .McGargle en "Sally of tire i el que és de niä del propi autor. Al
egoisme. Un intercanvi de teatre va- Polly brin fou el sepan mernbre de de l'A. O. de C. En una craqueaet
xes reaccions, naturalment, portades al Sawdust", després de la qual cosa el seu diàleg, versificar arnh una gran
lencia i de teatre cataiä podria ésser la familia que devia actuar davant la sessions s'esdevingué el fet social i
nostre honre tornä de nou a les taupía superior en qué riuen. Aleshorcs, les,
fecund per a ambdues escenes. A to- cambra. Mervyn Le Roy la crida per tístic mes transcendental acomplert ;es
no regressant a Hollywood fins fluidesa amb traea i amb sol, tot hi eun cop passada la Iluna de mea sent, a 193/, en signar comracte amb
ses diles seit oliririen horitzons mas teleion per tal que anés a l'estudi a l'Obrera d'enea de la sera fundació: a
ben portar i hen íos. i tot té una gra•
DENIA,
cada un crells, la necessitat de retrobar- Paramount per un any.
amplis. I fet i fet avui el teatre va- fer una prova, pera hi anä Loretta en presentació de l'Institut Orquestral
cia espontània i popular. No saben),
ESTRENA
se; però el que en realitat (roben no és
lencia i el teatre catalä no co dile - lloc d'ella, car PolIy estava abscisa i l'A. O. de C. (sota la direcció de Jcsa
diriem — si l'expressió es pernmesa —
Pich i Santasasmaa Les altres dues
* Frank Borzage, el genial direc- quan recull folk-lore o sitian en :a.
ells mateixos sina el que els volta, El
alai Loretta ohtingUé el treball.
rennen sinó en la fonética.
marit troba el passat i s'hi deixa caure tor, ha estar atrafegat als estudis
La prora efectuada era per a in- sions foren ei recital d'orgue pel enea
Prova que no es solarnent a la !letra
Domenec
GUANSt
la
Colúrnbia
amb
el
rodatge
de
"Fuenovament. Aleshores, el remordiment i
terpretar un paper en el film de Col- Ire Joan Sunyer i Sinter (al Palau Ya
ros humanos, la nora sentimental
el pacte de perfecta inteRigencia li
leen Moore "Naughty But Nice-. cional) ¡ el Festival de Música CatzaSolo hacia aparegut en públic arte- na , a cärrec cle la cobla Barcenas-al.
confessar la falta. Pena aquella coro- que ens °tercia. En aquesta nora proriorment com a bailarina amb Man bertsalarti" (amb la cooperacn: :e:5
prensió que esperava ha desaparegut; la ducció Borzage ha "crear una altea comptem. Nosita ha fet Sres pellicasició
musical
anib
retalls
procedents
parella.
Els
"units"
e:1
aquest
cas
reacció és rúnica possible, la cris¡ de
les aquesta temporada: "Susana tiene ACTUAL1TATS FILMADES dels arxius, que en aquest cas nun Morras- i el ballet d'Ernest Belcher. rnestres Paulís, Pujol, Toldra i Paaaa.
Tot just finit tan brillant curs, a
En 1929 bou seleccionada amb la
gelosia, i amb ella el desig de la revea- han estat Spencer Tracy i Loretta un secreto". "Sierra de Ronda" i
el Poble Espanyol de alontjuic i l 'es
seva germana. Sally Blanc, que baria planeja ja un extens l extraordinari
ja; i aquell matrimoni, que vivia a les Young.
Se ha fugado un preso!".
de
la
Sagrada
Fainira;
d'aun,
glesia
ACTUALITATS
mentrestant cornençat la sera carrera artistic per al vibent, al gas] ca/drä
altures, torna a La terra. Grades, pera,
Els estudis d'ECES d'Aran*
Imperio Argentina tornes ha fet
en aquest repertori musical, nem cinematogràfica, per a formar part nur la tnäxima solemnitat i transcendr,
al violent reactiu que per tots dos re- juez han acceptat la filmació de "La un film, a les ordres del seu fular
L'actual programa, com un altre d'esmentar també ums número rnexica de les Wampas Baby Stars.
cía, pel motiu de la commemoració
sulta un roces de divorci, que en rea- hermana San Sulpicio - , obra que es espas, Florian Rey: "El llovio
projectat aLteriortnent, e, una ce
Loretta premie mostrà la seca primer centenar d'audicions de r.A. O.
lisas cap dels dos no desitja, ei film aca- rodarà amb les màximes garanties, ja mama". Maruclii Fresno i Raquel copilació de les "Actualitat, femeni- d'excessiva durada, i les ¿anises sagrades
de
l'India,
que
Lnlay
Shanpoca
simpatia
pels
estudis,
quan
els
de C.
que interpretará el seu principal pa- Rodrigo no sein mes que prometences nos", que edita Patine Natan i que ens
ba bé.
kar ha presentar a Paris, d'un marcar serte pare s l'enviaren al Ramona ConCONCERT
"Perfect Understanding" és un film per Imperio Argentina. La direccia de tritures artistes.
presenta la Societat Espanyola del interes exótie. Del noticiar¡ de leo- vent , sota la tutoria de la senyora
Demà, dijous, a dos quarts de as:
que comen% meravellosament be; tota s'Ira encomanat a Florian Rey. Els
Maria Fernanda Ladran de Gue- samma Educatiu. Generahnent antuest
Gartne
Holiday.
des reinarquem la trainesa de modela
la primera part és una delicia de poe- exteriors d'aquesta producen', seran vara, després de les seres actuacions
Els seus darrers films san "Mid- de la tarda, tlndra llot a la Sala 31sía i moviment, amb una acceleració ex- presos als Hervideros de Coirentes, vacillants de la passada temporada, noticiara dedicas a 1110des j acres de dels sas:res importants de Franca a night alary", a alan's Castic - , "Huér- zart un concert de piano a càrrec de
ha societat francesa, esta mancar datenclavats
a
la
regió
valenciana.
Oceanía
per
a
estudiar
la
manera
de
traordinaria en el seu ritme. Peró
senvoretes Marta i María °bregan. Ya
actua molt be en "Odio - , pecó tinqué
seres; la majoria van acompanyats "civilitzar elegantment - aquelles co- fanos en Budapest - , "La gran juga- Llobet, I. %fresa. Pepeta i Netas Sraquesta velocitat que el director clória
* S'está acabant de completar la desgracia ¿éster dirigida equinoda" i ''Su Iltinina pelea -, essent (saoa les premisses del film, quan els cita- nelenc artistic de les pellícules "Una cadarnent i no pogué , per ansia des- de reportatgea que he i n bescantat Iónies; per rexhibiein que velera es nent en aquest darrer de Doug:as reres. U. Ateu, S. Castillon, al. Ri)aa
repetidament ¡ que ara seals presen- despeesl que no tindran gatee fenal per
morats, tot assistint a la vida que els noche de amor, ami-) Grace .Moore tacar com era degut.
ro, F'. Ezquerra P. Quillt, L. alirsala
Fairbanks, fill.
Del sexe mascu:i Id ha Juan de ten acaparant tot un programa comn- a intascluir la moda europea. En un
Xf. A gUsti. J. Tomas a,sa. B.
volta viuen en plena però coas com a protagonista; "Luna negra",
Per la "aotil. Century" ha j et "Nas
que és impossible de mantenir un ritme el renal-ti/11 .ms del qual encapçala Joch Landa. La sera actuacia e:1 ";Se ha post de concursos de bellesa infantil y Oucurs d'elegancia d'autonsóbils
1'65, C. Benguerea A. Pérez. R. Salar,
cima para pecar", i Ii ba confiat un C. Sarnaranch, M. Cortes, C. Blanxze,
semblant en crescendo, quan ve l'expe- Holt, i "El dedo de Dios -, una ge- fugado un preso!" está be, encara que i varietats. Jacqueline inI oria, assegus veiem les artistes franceses Paulet- pape,
important en "La casa de
riencia que el matrirnoni viu pel !en gantina producció de gran espectacle. de vegades exagera la nosa cäinica. da davant un piano, ens &ara un re- te Dubost i Marcel Chantal, que re- Rothschild", amb George Arliss.
C. Bru, E. Capdevila, U. Detres, D.
propi compte l'acció sembla que caigui,
Miguel Ligero intervingaié en un parell cital de cant - criollo - ; en un altre sulta guanyadora. Entre les altres
Ferrer A. Capdevila. D. de la Risa,
de pellicules. Mai no ens Ira sernblat veiem la pianista Lucie Saffarct; interessants noves daquest noticiari
com si hagués de tornar a comenear;
U. Oaas, C. Botes-, Manresa, Isabel Vis
un /son actor de cinema aquest cómic. Lola Bobesco, jure violinista; els es- hi ha un reportatge. de la história del
pera aleshores ja no is al mateix pan:
i M. Ros-Jergas, deixebles del 77.•
aez.
Actors
"nacionals"
En
escena,
si;
però
davant
la
cambra
el que a la primera part se'ns havia
tudis li han fllustrat la sera cuerno- caben Ilarg; Ull dia amb les explora- ;,Alfons Borbii i Mae West nista R:card Vives.
les
seres
excentricitats
no
resulten
tan
donat en una visió rápida, despees sears
d'aquesta temporada
dores franceses; una desfilada d'exgracioses
ha d'oferir en accions i reaccions, i la
un film?
junts
aliquel Fleta, Josep Romea i algtm EXPOS I CIONS D'ART combatents, avui policies, pels carcosa s'alenteix. No obstant, durant tot
festes
del
rera
de
Paris.
1
tambe
les
Actors
"nacionals"
d'aquesta
tempoARXIUS I BIBLIOTEQUES
altre Nutren llar veu en algunes pel
el film la intelligancia no deserta roas,
sol celebrades pels naturistes irans
licules. Es veu be que no estarcir pela
i si cap al final cau en el lloc coniú rada
Mac
We
s t. l'estrella de linies corLa cinematografia espanyola, mal. dents més que de la veta car negla LA PINACOTECA :esos a Villenne - sur - Seine, d'un bes, ha escrit a AlMns Barbó, i molt
del tribunal, massa vist ja, l'acabament
De Catalunya. — Bisbe. 3 Car a 131.
exotisme cent per cent naturista.
es una gran troballa, quasi tan bona grat d'esser molt novella, compra ja giren lamentable:1,cm els airres deIi ha oiert el paper prinPASSEIG DE GRACIA. 34
Joventut Socialista de Barcelona.—
amb
algunes estrelles, que han realit- talls.
El noticiar' dactualitats ''Patha- seriosament
caro el començament. Un film dels que
sein
pròxim
cipal
en
el
Rambla
de Santa Mónica, ag. seges.
ExposIcIO
de
pintura
catalana
d'una
zat aquesta temporada avanços en llar
Journal" duquesas setmana re aal,
es vetien amb gust.
Es autèntic. H¡ Ira qui ha vist el (Oberta al públic tots els dies feinett,
carrera artística. El gran "handicap"
Important collecclo particular
entre altres: el record d'aleäria esta- text del "cable" enviat des- de Los de
set
a nota de la ¡lit. Diumenges
que tenen quasi tots els artistes capablert per l'aviador Coupet per a avions Angeles.
"Klondyke"
d'onze a una del matí)
ELECCIONS
nyols ara és un antecedeut teatral;
de passatgers; el record ha estar fixat
La pellicula es titulara "Jo i el rei".
Acció
Social. — Anuden Vives.
la
rnajor
part
han
actuar
al
teatre
en ;atoo inetres. La travessia del Ca- i l'escenari ha estat escrit pel princep
Catalunya
Monogram
abans de fer llurs armes cinematogras CINEMATOGRAFIQUES
Academia de Bones Lletres. — Cc
nal de la .Manega per un grup de Mexis de Thur i Taxis. 1 aquest hodirigit
per
Phil
Rosers
i
interpreFinn
fiques, i precísamela el cinema reSALA BUSQUETS calmes, i una prora de resistencia me de sang blava es el que ha acon- rea del Bisbe Caçador.
tot per Thelma Todd, L)'le
quereix una labor interpretativa que
Academia de Medicina i Cirurgia-'
PASSEIG DE GRACIA, 36
d'autornóbils a Chicago.
sellar a la rodona Mae que ofereixi -1 Carie,
Par 03faIley i Priscilla Dom.
diiereix essencia:ment dc la teatral.
En una enquesta feta als principals
4.
Nobles d obJecte• d'ad
L'aparent equivocació d'un cirurgia
Qui Ilaneä més aviat aquest last estudio de Hollywood a través de les
M. M. negoci al destronar.
Pedagógle Experimental.—ra
Encara no ha rebut l'esperarla resqual se li ha rnort un malalt operat del loa Ros:ta Diaz Jimeno, puix que des recautacions de taquilla, s'Ira determi- Exposic10 del Gravat, orgcnitaada per
vessera
de Dan, 74 ,
l'Institut
Catará de les Arts del Llibre
posta.
cervell fa que primer el processin per de la seca primera pellicula oblida el nar recentment la popularitat relaFine al 29
Academia Catalana de Belles Arts
homicidi i, si bé absolt, l'expulsin del moviment que iins llavors Irania por- tiva de les nrincipals estrelles fora
de Sant Jordi. — Casa Lloras tie
Aleihores l'home pren part en tar a les sanies. Rosita Díaz, amb la Ichs Estats Units.
BIOGKAFIES CURTES
nou a una). Especial d'Art 1 Arqueoun raid al _Tapó que acaba malament a Imperio Argentina, seas les Mies eslogía.
L'enquesta
compren
Suecia,
AusTotes
les
notes
pregadeAlaska. Mor l'aviador, i ell se salva trelles mes remarcables amb que tria. Nimia, Xile, Alemanya, Egipte,
SYRA
Social
— Urgel
belios
George
George
Arliss.
—
han
d'ésser
trameses
Grecia, Finlandia, Turquia, Angla- 01PUTACIO, 282
Telefon 18710
número 187.
:rasque el lo d'abril de 1868 a Bloonts_
ART 1 ORNAMENTACIO
terca. Venezuela, Joga, Holanda, BulD'Arqueillogia (antic Palau le
garia, Brasil, Espanya i Puerto Rico, Exposicle de pintura moderna I dibuIxes buey, districte de Londres. El seu .7atalà i ahans de les nou
Vi
les Arts Gràfiques del Pare de
pare era itnpressor i publicista, i
ObJectes per a presenta
i el sen resultat és el seguent nel que
del
vespre,
Redaccióa
la
George treballà en la seca oficina duMoutinie en curs
Mares I enquadraments
ma a les estrelles:
rant un any, pera esa dedicara al teaD'Ilislöria Natural. — Rambla
Marlene Dietrich i Liban Harvey,
Corts Catalanes, 589, Lu
tre com a aficionar a les nits.
al cap de la l'isla.
dols Estudis, 3 (Aca&tn¡a dd
el
seu
debut
com
a
suplen:
Eiectua
Cieneies).
Greta Garbo i Maurice Chevalier, SALA PARES en una companyia londinenca, despees Les d'esports, a Barbarii,
PETRITXOL, 6
immediatament despees.
acula una temporada en la Comedia
PERE
PRORA
Pintura
Vénen després Joan Crawford. JoMusical. pera Arliss, segons ell maEx7osic10 I venda de la c011ecc10
sé Monea (l ). Clark Gable, Janet
teix cnntessa, no sabia cantar. Aviar
de Miguel UtrIllo
Gaynor. Norma Shearer, John Barrytreballa en teatres del lVest Lind
FIns al 20
more. Warner Baxter, Chive Brook.
iinalment actuà antb !tIrs. Pat CampGe- • Cooper. Ramon Novarro, Elissa
bel'.
Landi, Clara Bow, Jan Kiepura, Jean
seus éxits a América foren enRONDA DE SANT PERE. 3
Harlaw, Fredric March, Willy Fritsch,
cara mes grans que a Londres. AcS'ALA GASPAR tuIs
Martha E gg erth, Francisca Gaal
en la "Second alrs. Tacqueray
CONSELL DE GEN, 3:23 - Tel. 12064
Girarles Boyer.
de Palero i en "The Notorious Mes.
Pel q ue fa als filma al Janó tenen
Ebbsmith". Contractat per Belasco
mes exit a q uells en els quals hi enper a interpretar "El predilecto de los
ESTIUEJANTS!
RENART
tren feces com "King Kong", "Zoo
dioses", ami) Blanche Bates, bou desTelefon 16217
Dlinitnalte. 271
in Buda p est" ("Huérfanos en BudaStand a la Fira del Illbula
prés !siembre principal de la compaEn projectar les vostres vacances
Pest"), "Tarzan" i després "El cant
SALA O'EXPOSICIONS
nyia de la senyora Fiske • per diverses
deis cants" i "SOS Iceberg".
Fotografie I reproducclone d'Art
i Política
Setmanari de Literatura,
temporacles. Adquirí per primera verecordeu-vos
deis
llista
A lugoslivia van a can de
gada la categoria d'estrella en "El
"Tarzan". "El signe de la Creu".
diablo'', de Molnar, que s'estrenä a
"El cant dels cants". "Cavalcada".
York el 18 d'agost de 1908.
MONTFALCCN Noca
Caterina de Rússia". "Els meus
seu primer èxit bou "Disraeli", le.
menteixen" i "Mata-liari".
Quadres. Gra•ats. g amma. Allirr•la
guit per "Paganini", "Alexandre Itis
Taplasoe, Maree IllotIluree
A Cuba. "Vamplreses de 1 934'. "El
SCITERII, 4 • FINAL POR AAAAA MASA milton". "Green Goddess" i "Old
carrer 42", "Mi debilidad". "El cato
English".
Passeu personalment. o trameteudels cants" i "La Vida Privada d'EnDebuta al llene en ton. en el film
ric VIII".
LLIBRES 11
dels Warner "Disraeli". Des d'alesEIA SORTIT AVUI
las una petita nota de comanda.
Autó g rafo, dIbuisoe,
I. encara que no sigui tan popular en
botes Ira interpretas les segitents pea
el Mea inipin 5.mlm i saeta rumien' a.
"Green Gorldess", "Old
satrea paises (en algli v,c. cont ad. a
grafila I le flarreltiffil
nenes conegudal Katherine Hephurn
glish"
"Calamidad con suerte"
•sposirlä
Pl.'ne
Preu: 30 eèntirns
(Reclameu l'obsequi d'estiu)
0J.ind3
e:
té gran exit a Budapest i Charles
"Adopten Fathern "The Rings Va
METROPOLITANA
Rennst,
Orient.
Chanlin. el conserva a
cation", "Se necesita un rival" i
L1.111111111111
1 NOVA
nn••n••••••••1
taire". El seu primer film per a "20th.
Hongria i Anglaterra, encara que els
Camina, 11, balen, le le Sala Mozart
Century Pictures" (Films Segle XX)
seus
films
es
projecten
poc.
II II
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LA

PUBLICITAT

ESTRANGER
Despes del viatüe de La reforma fiscal La crisi político- Sembla que Alemanya concedirà benetiBarthou als Balcans
a la Cambra fran- económica eis d'exportació a An-

cesa

d'Alemanya

París. - Durant la sessió celebrada per la Cambra de Diputats ha
estat rebutjada per 3q t vOt, COntra
137 Ulla metido de qiiestió previa pr2sentada 1 'er la minoria socialista S. E.
0, contra la proposicia del senyor

Un projecte Jr reforma fiscal

La visita de Bonitas a Mussolini
l'zrtnn ha dei.vat P.-4;rad per tornar
,i i'd r is. ocal'ast oixi ei aes Z i ii/472 Jis
...-2s, que ha •stat un ....vi/ politic, ols
, ,.•,tosis al qual s,'n nnmeralment jai. , .: .. 1...s a Auglaterl a. maderais a Ale• • :„2 i :tos:as a Italia,
l' efOrlOaeiö oc Pric t radt ens asas.: que Ilarthou h.:uria comuuicat a
•::•.‘. .1- 4 11.- .;037i2ii:US en Cros 0111 1' 1:0les quals compr..sasi su pacte frica 21 qua! participen Fraufa. Pa,: :u9ns.'d:.1.r. Si aq:ies:a informa.-ia e.f
• . .:3, s'frau-i.i ,:e deduir • a,- hl 1m
- ':na,-z, -iza entre F 3'30;3 i ltdla , i que
" .. .niera ;.,:dria que liiqnslj: :ia encv el tacte.
i,-,s a;., aa (, -,,a comprens::::e 1.3.-• -i hostil aels d.aris romans, pugne
: ', .:mes ncrnies ,firlomjni.7:,..s in:f.osn'n
•.'t ccrto resarza duran' el Perzo.fr de
vepn:ineions. i M es sabut que els
,•;:js itakous un:mes pvl : fiatten el ce
e -.7 la e1 Iblie.
1`. 77!7 .1,. .1113 es earla s:enifiecrin
i, r,,c.,,fa d r i' r, jet' i r '17 r.'371'3 77 .71 ra/le
:• .:3 t.-. Miarik, desliere min:stre ni- -s . :u de ilt7r!criitr , ae:eç: f.i n per Pois.--,'. tard ose nl ric, 7f rea ; i . :at Per les
, •,,si,,,r de 1:vssal:Ni. Fr -la, 733e
- .: ••-es a R 11 f:. , es 7"." ia nua
17,I2 l'a eill'aizador Penis
;za r' d
:••• ,....,-,ij ( 7 ,11377 7($13 7 r. i . 7771i lis COA'S.
• ' . 33.31t hli. han 172i1113-37!.
:-..,n . rCelim. si es • .rar's er ave s'av'' ., ,-i.r a Ra un:v , . t,-res,, ocuct poste
-I; rroli n zo r -se .11 aue Roma t ravsi- .: vi e:: 12!rams :,s!s estrttr'sts. i ter
no hi Sernbla pos disecsndo.

rteiarad. 27. - Es C011e'Xell detalls
‘'.e :entrevista et:e el rei Alexandre
.... cc:ehrar am:, el min:stre cb.V.ers
E ....rangers sens-er Barthou. En el
C':7 = de la conversa, Barthou posa, al
v-rent al re:. amin tetes les prec:s as de les darrercs inicial:vea de
.A aa:itica francesa i especialment de
...-,-•:-.nd presa a Ginebra en la doble
stia del desartnament.
Sal-a-e acifest punt el rei va estar
l
rd a:f.:5 Barthou. El rei A:exan' üe i el representant de França van
ra:1-Jr.ar tot se:al:U, en el caes de
' -.'revista Urle dará mita :',,, 7a, els
,' . 7t- ,1:S asi-. eates de la situada eurava Eetita entes:, Turquia, Entesa
- - .,..c.'.7.1, ., -, aztes en gestació. Alemaa., a. Itä:ia, formaren el5 prineipals
v- ... , , , s a..-aaest canvi de punts de vista.
re es refereix a Turquia.
desitjava espacialment saber si
-vv,a vearia de bon sil un acosa:-.-:-: i'..a-ate s t pais i Ingoslävia. La
.'.1 de Barthou fel que hi r7
.3
3-37nent favorable. Turquia es. -.:a. en efecte. a tenir nn nr•
r:e .7'7:0, r pla en e: -pacte negre":Vi anomenat perquè está destinat a
I: zar en un sistema de securetat les
o' - : on s banyarles per la mar Negra.
BartI.,,u posä al corrent el rei de
1, neraaciacions que estan en curs
é77.5 ltá'.ia. Horn sap que l'actual Got-7'n francés, reprenent una idea ja
e s taria desiti n:,s de concloure un
t . 1-te tripartit Iligant Italia, Franea i

resultats larca apreciables obtinguts
ia per la collaboracki franco-russa.
Barthou, cap a Viena
1311da Pcat f = p. - El ministre francés
de Negocis Estrangers senvor Barthau. ha arribat a aquesta capital a
les C25 en l'Arlberg Express, Provecient de Belgrad.
El 1117/5tre irances ea celebra( una
cir.revista a la tiniebla andana de les'
nao--' ami, el seu cap de gabinet, i a
menvs den ha envarés el viat,ament cu direcciO a Viena.
,
John Simon no es mourà
Ce Londres ::
Londres, 20.- El min:stre de Neaa'cis Estrangers Sir lohn Sagt,':.
,ontcstant una Pre g unta Uta a la
milfra dels Colima,, ha inamiestat
que de moment no te cap intenciú de
fraslladar-se al Continent, la que la
visita que el senvor Barthou jara
aviat a Londres, Ii proporcionará rocasi,: de discutir amin ei min:stre francés cl:verses qüestions que interessen
e", dos P3,>OS.
El viatga de Dollfuss a
Riecione
Vieha, 27. - La -Reichspost" anuncia que el preaident del tonsell
comptant trasiladar-..se a Kif:cama.
Ira invitat el canceller Dollinas a vist•
tar-lo en familia, com havia tet any
passat. Aqucsta invitaciö. que ja havia esta: ¡eta al canceller en °casi&
de la seva (farrera estada a Roma, ha
estat renovada 1 acceptada.
La Reichspost - afegeix en untes:a
informarlo na comentari oficias posan: de relleu la prova de cordial amistat entre els dos capo deis governs
itahã ¡ austriar. L'Orean oficios
encara:
-Si hom observa la mana de les
relacions austro-itatianes de dos anye
enea constatara un procres constant
de la comprensia ital:ana per les neressitats d'Àustria. Lis acords de Roma han provat que dos do la Conferencia de Stressa i el memoràndum
dannhia de NI ussolini una politica es
desenrotlla en un sentit ben definit.
Aquesta clara concepció de la necessitat d'una reconstruccia económica
de la regia danuhiana per part del president del Consell italiá és saludada
a Viena amh gran satisfacria.
La pr6xima entrevista de Ricrione,
que no respon selament a necessitats
polítiques o econamiques, sitió a la
cordialitat relacions personals.
demostra el carácter particular de les
relacions austro-italianes.
Aquest comentar! de la "Reichspost" és manifestament destinat a
combatre en ropinia austriaca beierte Ilastim6s prodnit per la invitacia
de Hitler a Venecia. La propaganda
nacional - socialista ha repetit tant
aquests darrers temps que Italia abatidonava el canceller Dollfuss i la sev.,
política de elefrilSa intransigent de :a
independencia austriaca, que no era
pus inútil de tallar aquesta llegenda

Cantlace, recolzada pe' Govern,
caminada a accelerar la marxa deis
dehats pariamentaris sobre els projectes fiscais.
Despees ha estat aprovat per 4!
veis contra 131 el confina de l'estilentada proposicin, sobre la qual el tio.
vern hacia pruentat la qüestió de
contralto.
Abans havia estat, adoptada per aan
veis contra 241 una esmena del socialista senyor Ernest Laiont, en c aminada a autoritzar solament la chscuaba, de les eSillette5 que hauttessin
estat 'n'ese:nades aliaos de la distribuciU de l'informe de la COIlliSSiO de
FM:111er>

La Cambra ha adoptat tambe sense
debat, per 470 vots contra un. la pra.rosció dc Frey. enea/tintada a
modificar la tarifa duanera aphaahla
a la indústria petroliiera, per a corregir les repercusaions de les lleis
17 de mata; de 19,14 i ab de iebrer anterior.
Paris, 27. - La Cambra ha abordat
aquesta tarda la discussia pròpiament
dita del projecte de reforma fiscal, mn:
constitueix, en el terreny econninic.
la contrapartida de la politica de eleilariö pressupostäria i temicix a simplificar els imp p stos, que l'opini6 3utia anda unanimitat massa nombrosos
i complicats.
El senyor Jacquier, ponen:, ha fet
una exposició de les disposicions essencials de la reforma, que fa nienvs
nombrosns els impostos i coerdina
els sens diierents tipus.
La base dels impostos sobre la renda sera fixada anualment d'acord amb
les exiganzies del Pressupc,st.
Se suprinicix rimpost sobre els articles ele luxe, i quant als impostos
sobre el ceban. se'ls &uta un carácter clernocrittic.

La erisi
i econbiniea pee
Alcitianya tassa actualment cal que sigui re p tan d'una mane r a O allea, pee:1
r:lpidatirnt.
1:1s incides erpanews del narintial-sociclisme han tel. amiests dirs, m ails discursos i ein tels hi ha allvt:ans de des( a :andan : O de Fnpinid ptiblira atenta'ny: ¡'el penaran:a d e l O n reell hillerid,
,:ne In frarassal en les seres parla ¡chi.ipals.
Perli Ilil're i els seres rellaheradoes
s:ta gen, quo cedri.rin 11: ilment el
lerrevy, i rPen 7I 3 3. lee IIMÍt- r.t junte ne.
Nerlin ha" /este ere la e,/mor/. Se e irt areithrat prannstierte un i n me li-st cm:vi de ildidl.
Fe tan ten:1. 1ati.ves evramivades
i irr icirr el Mestiai tennta!!ant da nazisl'or.; (a g rio conciliar iise.t eFt..,-tet
i e-vrecr is la di:i-vt!a.
am4qr,d M'un) d'enoirar - s,•
"'

glaterra
Londres. 27. -1.3 reunió d'armes:
Inati entre eis perits financers anglesos i aleman y s ha durat des de les
once a la nna. El comunicat diu que
:es dues delecacions han exposat
amistosament el; seus punts de vista
i q ue la reunir*, continuara aquesta
tarda.
Encara que s'observa la IT/it mar
rcserva s a hre les discussions que s.'ef,ctitan aattialment entre els perits
alemanes i anclesos. p rr a arr:bar
un acord en :a qüestia del Sti7Vei deis
cinPréstits Dawes 1 Young. °hirma
d'una moratitria, es creu que els delegata del Reich han proposat als leus
rallegues anclesns la posshilitat
concessió als exportador, alernanys a
d'al g uns benefids.
5 - eIs analeso s no acce p te s sin acuesta 4t1711. V>, els atettiane s . serons un rude refluir
mor, plantehr:en la
el tious ¿'interés dels f' 1. 1/tats ernprestits.
n•n .114>

LA FALLIDA DE LES
FINANCES ALEMANYES

nf

27. -- 1. n eolmertura
fra S 'ort forrie n alemlos mrseires leedel loare que el dia 15 era de
'in , : a prorreie la tv-tita indzisfida i
is'iridnol en el come reta r e- 2'11 per 100 ha minval en una
selmana a 06 per 100. qued;in!
ne l risty rana red:red:S d'itneestes.
1.a :erra d'..17.-manva, des de la pir*.r relluida el dia 11 0, nr 2 . 3 p O r if)(1.
t'Ist olsogolof remara (7I la
d'ss
eev
a ran iud d tteia. rasa quo serrul
als nitres
re.'s un ehttenine eri7nds
derad:.ncia
1 :1 ro,nt
^r'ed r .
FOLITICA MONETARIA
PO! udtrd 'sir terircti,.W
iNdlis!via
ea?
in! eressne narirmals. ia cUr
DELS ESTATS UNITS
dnoçr su i,slihticia en f.,f fcr !a rtina
Washington, 27. - Deu membres del
drieOria
Comité nionetari de la Cam bra de RoCal tamh:t remerear ene la a ra,?
aftr'or erosAmiromerd
presentants han prontes de sotmetre
diíst e in
red,.
en
la
entiqvista
a prepera sessia do la Cambra una pro1.F.I ', ralear es cr,...t!iA. tel ose en -oskió a fi de recluir l'argent en el in en.-ara
lar de 4125 grans a 2Pri grans, desvaroseireen, ha rfemPifi erar
(l.i.lic;/ del ha- oritzant aixi el dòlar argent i el do'7 s: n uar:i1 finnerred.
tr3ithr/ eors;sforl dr
(7, 1!7 1 ;
lar or.
Els beneilcis resultants servirien per
rosert .a'Reirhelymk revefilveiren
eroaruter :aits rfelt aavernants
reduir el by te governamental. Aquesa mesura tornaria a bargent el seu
ere.
valor en rroporciO a l'or, o sigui 16,1
Per o d e li ne ar ?c eA.e1, 1, 1 ha Ir '
1 rat1373 ,7 -71 d':urenster. 11”^sol:- cti lkfc de 27,t, que és la prnrorcia
ASSASSINAT D'UN MIS••; ' 7 d r ual errti.e A re.rem 1, 1- u. 11?!!re. actual.
.41,-manya
en
Per d..• 1,-e
Els stocks d'argent ele les refineries
•r3
SIONER ESPANYOL
auenurn , 't t'e r?n•,e,,Sre d'anIVIOWee. aniericanes baixaren de italna mil a
ist!,os!o.t.
en ,,sct ,s frositenordor
7174 mil unces. Segens l'oficina crestaA XINA
er'orfe.
distiqucs metallúrgiques, a pesar de:s
nnil 19 sot tra 4rnrdefrr sesTUr- esiorços deis reiInadors per a retenir els
El
Ciulat cliiVatieä, 27. - Tele- ,son,inir, perA c Ti 7137,-7 7 ”7
!Mg, stocks i beneficiar-se de l'alça Previ>ta,
grafien de San Ena", provincia "d'r (13-73
37 77';' ,I
-an hacer de rescindir Ilurs contractes.
de Fu Kiem a l'Agencia Eides
El Tresor ha pagat fins ara 44 cenBerlin. 27. - F.l sots-secretari del
quo Mis handits han assassinal
nie l'inances. senvor Rcimardt. aus per unza per a l'argent.
el missioner espanyol pare Urba ministeri
El governador de la Federal Re5eree
innat
a
cameixer
les
gran:
linies
ha t
dominic , que pertany :tt la reforma fiscal nne es prepara.
Bank ha anunciat a i es buques fede
-ralsqueodnfpétcalizEsViearial Apostòlic de Fu Niang.
Es tracia de reduir els impostos i (re-

ha arribat a aquesta capital procedent de Marsella.
A l'estació de Lid. fou rebut.
pel ministre d'Economia.
El president del Consell, se1 IRLANDA
nyor D,umergue, ha rebut aques- .-\:1:r qoo.Ib iirmat ta tarda el bei de Tunis, amb et
un acord comercial entre Espanya i qual ha celebrat una cordial enl'Estat Lliure d'Irlanda.
trevista.
Aquest acord té per objecte restaRio Janeiro, 27. - El minisblir el balanç comercial, que era de:- tre de l'Interior ha declarat que
iavorab:e des de terms per a Irlanda,
i que en mas arriba a la seca x:Ira la conspiració descoberta a Bamáxima. Uexportacions ascendiren a hia tenia ramificacions a difeunes tocaeoo lliures esterlines i les rents provincies.
imp luac:ons a r7o.00e Iliures esterHa afegit que l'accid deseere g lada per l'interventor senyor
En el non acord comercial, Irlanda Magalhaes ha estat molt efieae
elite la sortida de diversos productes, per a fer fracassar el movimenb
entre ela quals In ha els ous, et valor
dels quals podrà ésser de ()soco llitt- que s'intentava.
Berlin, 27. - Les autoritat
res per a 2034 i primer trimestre de
d'Arnsberg jWestfälia han rebut l'ordre de prohibir als nazis
.18-••n •IM1
els uniformes dels antics Cascoe
El final era natural de Ani- virar la farrnariA d'excessiu militare de ria tenint ein compte que les neresstf.›
d'Acer 1 les reunions.
lina, N'ovíllela de Palt, r.cia, tenia :ocietats ner arcions a favorint. en can- de les petites indastries han d'ésser c i"L'EMPRESTIT DELS ES- La poltcia d'Anhalt ha -dissolt
vi. le» empre s es persnnals, a les quals s:derades en primer Loc.
lfd anys I havia frl els seus esel Govern prestará el seu aiut.
Indis als Eslats
s.
els boy-scuts allegant que nom,
TATS UNITS A XINA
La reforma preven tarnhé una 5imoliEs iroliava a Xina des de
brosos jures adversaris je l'hit,
ficaciA ceneral del cobrament dels drets
l'any 1932.
lerisme s'allistavemq en aquesteg
tiscals i de l'Administració de Finan- SIS VIATGERS CARBON1T27. - Les n
b.
res.
eions que es porten a cap entre organitzacions.
RÜss'.a ha constituit tandté un del,
ZATS EN L'INCENDI D'UN :knut i els Estats Units per a
Washington, 27,-Abans
4110.- 41.011.
ELS SOCIALISTES DEL
temes de l'entrevista. rucos:in-fa. cona
l'etnissiö d'un enipK‘slit per va- prendre la tornada al seu país, el
1.7,7n sap, no ha reconegut "de jure"
AUTOMOB1
dölars por a president electe de Colòmbia. se,
SENA VOLEN FER EL
lar de 30 UtiliOUS
e: Govern sovietic. encara que la Pe- tendenciosa.
Nazis hcngaresos
eausa molla expeclaciú als nyor López, s'ha entrevistat am g
París, 27 - Es reben noticies de VeQuant al fet material de la invita1:'a entesa, con: a bloc d:plomätic, baFRONT AMB ELS
soll, segens fes (mal: , un autocar en el Cireols polities japonesos, per el president Roosevelt,
l'entrevista per a final, fle
r:: decidit aquesta reconeixença i que cia i
mal viatjavcn diversos comerciants
POCS
1
MAL
AVINGUTS
bé que &ha manifestat que l'imde Mussolini i Dollfuss era -ireEn el curs d'un esmorzar quet
Txecosloväquia hagi complert el gest
COMUNISTES
iacionalitat belga, amb llurs t ii,, na bol- port de' dit pre ,:rec sera destinat Roosevelt li ha ofert, han arriba
ee : prés. Barthou ha expnsat al re: vista al s medis autoritzats des de
Alexandre les diverses fases de les ratorri de Roma i es pecialment r1c,
Budapest, 27. - A conseqiiincia de era prop de Luxettil, per l' ayer rehentat a l'adquisició de maquinaria per a un acord per a signar un TraeParís, 27. - A la rettniö re- l'esciesiO que s'ha produit en el si del rin pneumätic.
seves negociacions amb Litvinov i els de l'entrevista de Viena.
tat de reciprocitat entre tols do3
Immediatament ha jet exulosia el di- ni l' a grieul luir a .
lebrada per l'organitzaeiö socia- partit nacional-socialista liongares. slian
n • n••••••
paisos.
neta del Sena es parla de la registrat alguns incidents entre els par- pósit de gasolina, i el vehicle sla inLondres, 27. - Les converse
titiaris de rantica fracci6 i els dissi- cendiat.
unifica...L(5
(l'arrió
:tutti
els
comuANGLATERRA ES PRESis dels viatgers Que quedaren antes- EL TEXT DEL TRACTAT anglo - atuericanes continuaran
:líeles. Cola se sap, la CAP del dents.
'ais (Entre del cotxe. han mort carbonitquince
individus,
Aquest
mati
uns
tarda en un saló de la;
OCUPA DE LA DEFENSA partit socialista ha decidit no partidaris de l'amiga nr:entacib, han zats: dos que han p ogut escapar de rin- DE PAU ENTRE I-IEDJAZ aquesta
Cambra dels Comuns.
P i ' ssegule les eellverses atlas assaltat el local dels dissidents, i han cendi, sofreixen ¡cuides de consideraEntre
les qüestions ja estu,
AERIA
el mirtil comunista. Sentida que des troeat tot el mabiliari que lii havia. da, i els altres s'han salvat de la mort
I EL YEMEN
diades figura la proposició
aquesta decissiö no és del gusl
Dos dels assaltants han resultat le- per haver sertit Ilancats de l'autocar en
- lia estat
fliscaa•.
ha
thnica de construir una Marina
e la Federad() ilel Sena, de ten- rit%, i els altera: tretze han cstat iletin- produir-se raccident.
Londres, 27. - En un discurs que ha d ncia extremista, que ha deeiblieat el text del 'rractal d'amis- MIS poderosa en el Cas de mg
de
per la pulida.
elits
d
e
ha atacat (lura'
tu prununciat a la Calultra deis Lord, Inri dil, IlOSPrOS d'una animada distal musulmana i fralernital
poder arribar a un acord
1.0iidonderry, ministre d'Aire, ha decladit
mande • ta concertat entre els belligerants
Els americans no discuteixert
nc nia. Ha afegit que el flia rat que iins aquest, darrers dies el G.- cussiú, fer noves proposieions BOLIVIA I EL PARAGUAI UNA NOTA ANGLESA ALS d'Arabia.
«questa possibilitat, RerJ trae.,
s'emprendrá una campa- veril angles esperara que la Conferen- al Cornil', de la regid parisenra
En ell preven la instandel
parlit
comunista.
RESULTEN
VENCEDORS
. c.tra els d:-tractors i pc,sitni,res cia del DtSaernaillelli arribará a resulESTATS UNITS SOBRE ELS !meló d'una pan perpétua , ro y o- ten d'examinar quina cituaciö eg
Avui tindrh. lioc una entrevista
presentara en expirar el Tractat
-rnaties, que amb les seves criti- tats susceptible; de ter inntil un augneient els dos paisos recipreeament de ¡orces aèries anglescs.
-, , I , juen la carnpanya de reorentre e!, representants dele das
-- Al minisleri ‚In'
naval al desembre. Les seveg
La Paz,
DEUTES DE GUERRA
ntein
la
seva
indpencléncia
i
t'out• :vida a cap pel partit
Ha aiegit que (Latan la impossibilittd parl
la titterra ha estat facilital
proposicions tendeixen a renovar
construir
cap
27.
Aquest
mati,
quan
els
no
proinetent-se
a
Londres,
d'elterar mes temps aqiiest resultat, el
el Tractat actual.
contunicat que citi:
ministres es techasen reunits en Can- fortificació a una distbucia de
fct grans elogis del partit nazi, un,, cr11 británic havia decidit adoplar
"Nuestras tropas libraron bri_
Londres, 27. - Informador%
:e ,,ialment de les tropes trassalt, les' 1, mesures necesáries per a la defensa A L'ARGENTINA NO HA Ilazde desalojautlo nt ene- sen en una dels salons de Dowin Strcet eine mines de la frontera.
un noi ha Ilancat una pedra contra
r:t de sacrifici de los quals ha fet :feria de les costes d'Anclaterra.
De mes a nijoa. toles les inci- rebudes a aquesta capi tal Pro`
el de les finestres de les Imbitacions que
migo
de
sus
posiciones
sobre
cedents
d'Arabia, anuncien quei
tassible el triond dels ideals hitlerians.
ENTRAT AQUEST ANT
El ministre ha manifestat per últim
Pilromovo, eausiindole mu- a mateix palatt ectipa el senyor Bale »mies que p.mden sorgir. soran el Yemen ha conmplert ja en rae-4
l'Ir tal de premiar aquesta fidelitat, el que no podia donar en l'actualitat detalls
soinleses a arbitratue.
chos muertr;s y heridos. Atletas dwin.
'a:yor Gothbels ha anunciat que seran
tualitat les condicions estipula-,
CAP IMMIGRANT
la natimalesa de les mesures ararnnnn•n•••nn••n• -.1.111.n•n
eapturarou muchos prisioneros
L'autor del fet ha estat detingut
.cedits al; membres (I2 les seccions
(les pel rei Ittb Said. per a la ces-i
de
juinediatament.
vacances durant el mes
saeita de les hostilitats.
ARGENTI
Buenos Aires. 27.-A l'ofieina y abundante material de guerra."
EL
Es eran que pertany a l'AgrupaciO
'a fi ,,e puguin estar preparades
Asullei‘m, 26. - El ministre
, • orresponent Si . d11111)1`id 111)Les torees d'aquest darre g
de les "Catnises verdes - , organitzacia
nt:1 hauran d'efectuar a
•
de
la
Defensa
anuneia
que
lee
AIXECARA L'ESTAT
1'111it el que va d'any ni.. ha etilrat
abandonaran molt aviat el ter*.
d'extrema esquerra, i ha declarat que la
,
Iropes paragnaies han efectuat
GANDHI FA DECLARA- a l'Argentina cap inimigrant.
seva intencia era llançar el mar) contori
gime m'upen al Yemen.
DE SETGE
avançament important cmi et tra la residencia del
Dele 8.87t; passalgeAs que arSr. :Ilac-Donald.
El rei Said ha ordenat que
Cañada
Carmen.
CONTRA
seetor
CIONS
DESPRES
DE
14ANIFESTACIO
Ila afegit que liarla efertuat afines:
ribaren de segoint i tereefa
siguin posats en llibertat tota
1 •!.eols els presoners. 1 espectaIntent
Buenos Aires.
acte per protestar contra el regitu "que
iletery e, lililí
ATEMPTAT
ROMANIA 1 FRANCA
deixava
sense
la
ittiptessi..
que
polities es te
idee- DE MONZ1E, PRESIDENT el
Jninals pelo quals
ArsIty, cap de les tropes de t
:T. - ITu grup d'esimovern aixecara l'estat de Yemen.
tuat el vial ge.
Parid nadosei
ge
abans
tertnini
fixat
pel
Ajan!,
n••n .11.•
DEL CRUP FRANCO-RUS
Toquio. 27. - Cada vegada eg
1ì,ntznba i, 27.--GautlIti, que fou
Conc.r.'s, i d'acord atult les fa,' 1 socialista liongar; . s han ormes gran la creença que eslä
DE LA CO- rultal3 que li roneedeix la Ilei.
RESOLUCIONS
UN CAMPEROL HONGARES
m.,,nitzai una manitestació contra al i je ohjeele d'Un alemptal,
París, 27. --- El gnu, fraueoun interviu que ha conceda a
lt, manta i contra Era nra.
Aquesla suposici0 es basa en punt de produir-se la crisi mi4
mis .le la Canthra ha cch.g.i t pee- MISSIÖ PELS FETS DEL 6
MORT A TRETS
Iteuter ha deelarat que
A pesar de la inlervenci4 de la
el
fet que celan ja en Ilibertat nisterial.
NIontie_
eident tul senyor
Les acusacions dirigirles con'
tats els delimads
no s • han pogut evitar al- interpreta Eineident •Eithir
d..
d'assabentar-se
DE
FEBRER
Ittulapeal, 27.-Els diaris pulra dos .ex-ministres. i probable.,
aana ineidenla. Han resulta! a una protela co»tra la seva
n Insetsus detalle sobre l'acord
ultraiges
terroals
bliquen
tina
infornmeiö
donant
desaprovació
proposta
del
diputat
ment
contra el ministre de Fer.4
.\
París,
27.
,h:fmr,-os Imitas ¡ s'han praclical
coniernial proVisional traumaeuititidt . que avtü al migilia une
senyor Donimango, la Comissiö parlavistes.
rocarrilis, fan molt difieil ung
lite tic in tt 5.
soviNic,
ha
autorilzat
el
senyor
pels esdeveniJiu a fe-gil que en 1915 profr- guardies fronterers iugoslaus Torres perque rolervingui en el mentaria dinrestigació
wents del n de iehrer ha adoptat
t'Iza que una vegada les bombee han inatat a Deis nie fusell
FALSIFICACIÓ DE TITOLS liagnecsin 'rubia un lloc a l'In- ea:apelad Ipangari. s que es flirt debal que vis plaulegi sobre el un text en el qUal e,, rundeninen les clasaito, solució desitjada per leg
vetees causes d'excitad() dels esperits que
In articular.
gia a
persones que vollen l'emperadori
el >Mi emprament no
rxititien abati-, del 6 de fehrer, esteDE L'EMPRESTIT
lugosläs iit.
Washington, 27. - Artib motiu dele
d ria a aquesta causa.
rialment les complicitats, complaences i
AJUT A LES CAIXES DE negligencias d'ordre parlamentad,
•
AUSTRIAC
\ una, 27. --- El canco :del- liollnu”, rumors que circularen ahir sobre un4
rial i administratiu en 1 . .ristimpte Sta- en un discurs que ha prOnuneiat er» revolució que havia esclatat a Nicavs
Viena, 27, - La policia ha
CREDIT AGRICOLA
roposicia del President del Con- una Illan.iestavii+ n'airii"unra ha afirmat ra g ua. el Department d'Estat ha pu«
CONTRA LA POLITICA
q eseobert un VaSI afer de talfell, senyor Chautenips, al nonienamcnt que a pesar de la campanya de ter- blicat una nota ea la qual afirmen qual
stfieariö de' titols de l'emprestit DOGALEVSKI CONTINUA
DEL GOVERN ANCLES
l'avis, 27.--El Settal 11;1 adop- d'una ConliStió trelUttle nta i la intertire- rori,me que porten a cap els huazn n. rainhaivador dels Estats In ts a Ni.
anstriac de la Societat
t, n I nn ptu) ,jecle de l'id elevan! de lacii3 que (tontica una part de la p rem- reCtuli i iiiia austriaca té una marxa as. aarag ua no ha intervingut per a res
GREU
Cnl rae eninplot.
Mons.
Ion a 3IM miltons de frailes les sa al movinunt admnistratiu, relatiu es- cendent.
Lontleva.
----- Els
Una Cornissiö especial ha
Després ha ileelarat ami, gran y.zhe
pecialment al menvor Chiantte. inflicantlitt imarld 1;thorisla indepetplem bestretes tle l'EsInt a lit Caira
n hert una enquesla per tal
París, 26. - Ha millar:A 'Mi
lin CO11111111 mesura iniusta, i , per ültina 'llénela q ue ha aealtat l'hora de la
al primer ministre Naeimmat del Credit per ha publicada per alguns perla:tics de tolerancia, Ja que el Govern es mobrinar l'afer en lots els selle Nilea la ['d'aviado,. rus, seny,,,,
.1 facilitar el funeloi,,,p,,,o
111111 earla, que ('onSlilutux utia
untiries inexactes ammriant q ue el Ufo - rosa intensiiicar la seva Iluita oatt, Elegid LA PUBLICITAT
seglitaineet
detalle,
D000levski. per el seu estat e. violenta a.mearn1 contra 1:1 po
mercal tle Milis. en relitrit) and, veril reprimiria els des prdres per
els que voten destruir Austria.
d e verificar
Paris. 27. - El hei de Tunis
113
la collila dm1 11) .
...teinia; I.
linea del
trainetrailadores. tancs i trotes negs-s.
Propagueu-la!
••ineara milI greu.
ger.

UN ACORD COMERCIAL
ENTRE ESPANYA

7

n••n

n111. •n•

Després deis eus,
eis reoccionilis?

covERN

No tes Afe rsf s de

1estrongv:

1

LA PUBLICITAT

Dijous, 28 "de juny

1931

BARCELONA AL DIA

'1111

Pels

Centres °fichas

IIENERALITAT
Crida a estrangers. — La Dirsa del lrehall de la Generalital
de Catalunya (Sant Honorat, 5,
principal) prega que se eerveisin
passar per les seves oficines, els
dies fejners, de dotze a una, per
qüestions relacionades ainb la
Carta d'Identitat Professiculal,
els senyors que a contintiaciO
s'esmenten:
Residente a la capital: Werner
Woigt, Guillermo Moll, Ida Pfenninger, Caries Duda. Atice Elefo y er, Gerhard Lehanum, Mendel
Riese, Rinaldo Garolini, Welter
Schmidt, Friedrich alaylahn, Caries Martin Mariana, Hildburg
Weniger, Antoni edi, Artur
Marton, Josep Martorell, John
H. Lamb, Albert Linares Segura.
Vicenç Lagatto Ferraioli. Franresc Lagatto Lavigna, Albertina
Terragnolo, 'S'icen; Rafael Malo
Moreno. Hedwig Korber, Pedro
Pitau Vidal, Joan Partiste Franceschi, Jordi Cassagüe, Altnbene
di Pizco, Antonio E. Fernändez,
Lurila Clorinda Espinosa, Gerd
Wallenstein, Franz Mucher, Lorenzo Bartoll, Berthe Louise
Sberlin, Elena Nnhez. Rainon
.Pavillar Miguel Pantaleoni Lencelta, Orlando Cherubini Caen lila.
Residents fora de la capital:
Werner Falch Jacobson (»m i
-rad).
El Butlletf Oficial de la Generalitat. — En el seu número
d'ahir publica el següent sumar':
Governació: Decret donant
balsa del Cos de Sometents
Catalunya tots els afiliats que
no hagin passat, quan a Hur
admissie. per l'aprovació de la
Comissid Permanent del Consell
General de la institucid, i donant
disposicions per a la seva efectivitat.
Decret acceptant la dimissió
que del càrrec de cap superior
dels Serveis d'Ordre Públie ha
presentat el senyor Jneer Caselles i Puig de Massa.
Economia t Agricultura: Ordre deseetimant el recurs interrosat pel senyor Llufs Argerni
de Martí contra la multa que li
fou imposada pel Servei Forestal
per una tallada /linteles' d'arbres
feta a la finca Can Bishal, del
Bruc.
Sanitat i Assistència Social:
Derret derogant els del 18 eis
desembre de 1933 i Ii de maig
de 1934, f declarant vigent el
nou 1 definitiu Estatut de e Collegi Oficial de Metges de Cata-

Consellerla de Cievernao16. —
Aìiii al migdia, en rebre els periodistes, el senyor Denclis
taVa reunit amh el delegat d'Ordre Públic a Girona. El senyol'
Denväs els digné que la tranquillitat era absoluta, j, que a Baleareny no bague d'actuar la
fori:a pública que hi fou tramesa
per tal de garantir l'ordre.
—Segons em diu el senyúr
Prunes—digne—, e» aquella roble hi ha tranquillitat, i el conflicto de la S. A. le A. es 1,01
considerar solucionat.
* Els cape, oficialS i subalterns de la guardia civil que
presten servei a la provincia.
conianals pel tinent coronel senyor Regla, complinieniareu aleir
el conseller de Governació.
* Al vespre els manifesta
que a Olesa de Montserral
vien declarat en vaga de braeo,
caiguts els obrers cruuna fàbrica
del ram de l'Aigua, coaccionats
per una ',Mita mitimiti.
El motiu fou perque la Gerencia de la fabrica es negä a admetro els obrers que a consevienen/ del tiroteig que hi haeue
en els passats euccessos, i que
foren condemnats, en virtut de
l'amnistia han tornat al roble.
Com que aquesta vaga—digue
el senyor Dencäs—no es de reivindicació obrera, sind que es
per la coacció d'una minoria, be
donat les ordres oportunes parque deixi d'existir la vaga. Si
voten els obrers fer alguna reclamad() tenen mitjans legals
suficienis per ä fer-ho.
Menino jo esligui en aquest
lloc— acabà dient—no consentire
ni el m e s Mil incident que pug ui motivar una alteració d'Orare pUblie.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
—
El delegat de l'Estat a Catalunya pels Serveis no traspasaslies, senyor Carreres Pone, va
esser ahir a la nit a la Ccunissaria d'Ordre Públic conferencian',
amb el delegat senyor R. Coll.
* Han estat dolats de mosquetons els guàrdies de Segurstat de la companyia afecta a la
Delegació Especial del Govern
de la República en els Serveis
d'Ordre Palie. a Catalunya.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
—

Per tal de comprovar la demínela, una agente inspeccionaren el carro, que eslava parat
prop de la Cornissaria esmentada, del qual recolliren, en eferle, una ampolle, la qual fou Influida al delegat, 1 en tornar-hi
per a recoir la segona, s'havia
tet fonedissa.
La policia detenir un individu d e l qual eospitä que no haguiós estat. l'autor de la cc/BocaMi da las ampollas dina el carro.
Volt postal en !liberta, per hever-se comprova I que no hi havia
iidervingut.
* De Manes arribaren ithir
dídze detingut a mes ami) ti-10h')
de la vaga de la S. A. F. A. Junt
anih els nitres detinguts queda•
ren a di f‘t, ini . de la Comissaria
d • Orrlre PUNK

AJUNTAMENT

_—

Notes de preu.—Hus al dia 30
del mes que solo podran esser
Iluirades al Negociat Municipal
a s d'Etetamplii
(DAT A S Plibliqu
pis
‘e5 Cases
•
sistorials) ti n tes de preu, per
separa'. per tal d' o ptar a l'exeemir') de les segeents obres, segons les con(licions pressuposles exposats a la susdita dependencia:
leo. 'mentad() de la voravia del
eiirrer de Pelayo, olre la Plaça
/le Catalunya i el carrar de N'erg:ira.
PavimentariA del carrer d'Aragó, entre els de NOpols i Sicilia.
Neteja de ternes de la Riera
Mantega, entre els carrers
Vianda ¡ Roses.
Adquisirid d'una maquina d'escriure per a l'oficina del Servei
Teenio erEdifieacid.
I fin; al dia 2 de julio' vinent,
a les dolze, per a les aegiients:
Installaciú d'enllumenat als
carrers de la Diputacid. Oficial
i Anlic Caml, tocant a la Diera
d'Hort a.
Arratajamant del caerme de Floridablanea, entre ele de Borren t
Viladomat.
al
d'eullumenal
Installació
Puig, entre
Passeig de Fahre
el de Sant Andreu i el pas
nivel! del F. C. del Nord.
Exposlció d'un expedlent. —
Per tal que el.s interessats puguin formular les rerlamadon
que rreguin oportunes, durant el
termini de vint dies häbils estora
exposat a l'Oficina dinformacid,
situada als haixos de la Casa de
la Cinto!. l'expedient relatin
sobrant dc vio pública i pee daugima de l'Arillo C.arrii de Sant Isele

Servei Meteorològic
de Catalunya

EL BARATO
o

PER A

AVUI

AUDIENCIA TERRITORItL
IIITUACIO 111111718RAL AT3101177RICA
D'EUROPA A LIS 7 NORIA DEL DIA
27 DE JUNY DE 1934
A les Me. BrItanlques, ala PalSal.. I a Alemanya
laminen' eitlatIvamant balotes qu•
producto on temes nuvolós
amb vent, de ponent I temperatures
suaus. A la costa maditerrania de la
Península lberIca 1 nord d'AfrIca
s'oh aaaaa aloun• nehuloeitat que no,
respon a Un minimum relatlu contrat a la regló del Sahara.

to.

TTTTT DEL
CATALUNYA. A LILA VUIT
Domin• bon tomos, amb cel sena,
excepto al bala Ebre, on hl ha alguna nebolositat que correapon a la

zona co y oteas qua s'estén per la
Medoterren/a líos a la cuata d'Ab.,
ca. Els renta eón fulana I les temperaturas tendelsen a raugment. La
maxima d'ahir tinque lloc a Tremp,
amb 32 graus, 1 la rnInlma d'avui, a
Ebria, amb 7 graua.
(Lea obrervartons del temo. •
Barcelona a les tel. van a /a cap
Oltra t• la p rimera ettusina

Siint Arisele del Caini de l'Ar
ten des del acure del 3Irstrr
Dalmau fins al de Feliu i Codina.
de la barriada d'Herta.
La carta de treball dels estrangers. — L'Ofyina
red() Obrera da l'Ajuntament
Barcelona ( P a sse ig de la Indúsfria, número 11e, prega els Senvers estrangers Maveel Mini
Elorentf 5f o ise, Frien
Ha y-1mq , Carlee Sehorr, atarv
n I Tijaeiue , Pnre Guverirl!.
Andreu Pescador Suros, Gustan
a n afe') Debat, alargareta E.
leumbar, Enrie Caries
.MPndel, J c S.cri Pan, jimia Reggiani, Ifelen Mari o n 'hit te, Andreu
Artstides Four e and. B.
llamar, Cyril Enrie WeIb Herbert Schubert, Elena Berger, Jttli
Eetienne, Millicen Osman Carr,
que se serveixin presentar a
eleeestea (afirmes coto nies itviat
millor, de les deu mnti a la
una de. la tarda, els dilluns, diineeres j divendres, a reeollir la
seva ralla d'identitat prarsainha estat rebuda a
nal
acuestes oficines, 1 els senyors
!tedolf Tohler. Gustavo finseler,
Yerren Travieso. Arpad Bendeg nt Francesc Hatai, Ende Arista'. Airead Aureise, Mareo MalGuillem Jet zkewitz, FranceeiSiegentraler, Mas Froehlieeb. Daniel Suberville i Wulih Ahraharn
seis prega que passin tainbi ç per
equesla ofirina per assabenlarlos d'un assumpte relacionat
,r-nh la seva marta fin

Tribunals i jutjats

Per ordre de la Direecjil General de Seguretat es proredi
ahir a recullir, aisi que arribaEl primer ja ha confessat, com
CAUSES VISTES AHIR robats.
aal mateix ha acusar el segon d'esOrdre deixant senee efecte el ren a Barcelona, els exemplars
ser
el
seu ajudant, tot i negar-ho
nomenament de metge titular del diari "El Siglo Futuro", el
A la Secció Primera es va C013- auuest. Ele detingut estan reclamats
inspector municipal de Sanitat qual bada estat denunciat a les
tituir el jurat per a veure 1 tallar la pels jutjats segilents: el, dos, sis, dotque FAjuuntament de Caseres
autoritats.
ze i setze, els quals han dictat ante
* Di estat donades les or- causa seguida Vel jutjat número dotze de processament i preseä sense
fet a favor del senynr Antoni
contra Giusseppe Vicari, Feliz MarGarete. Gonzider.
dres adequades rerque sigui unez i Palacios. Jeep Orts i Montes, res p ectirament, contra els.
Treball i Obres Paliques: Or- clausurat el Bar Carreres,
* PcI fiscal del Tribunal d'urCelestí Enric López de ()l'atad, Entidre publicant ia llista definitiva Sants, a conseqüencia d'haver li Oteiza i tiara i Angel Pérez gencia han estat qualificades les sede les entitats obreres i patro- reincidit a jugar als proldbits.
Bayo, acusats que el dia 7 de maro; gaents causes:
La tramitada contra Manuel Carnals del Cens electoral social de
* Ahir al mati es presentä d'aquest any van entrar al fielat
Colom
cm, pistola en n'a, van anie- p anero i Nadal, per atemptat als
Catalunya.
a la Comissaria de Policia del
naear l'encarregat al qual van tancar agents de l'autoritat a la plaça MoDele g ad() dllisenda de Giro- districte de l'Hospital Ildefons en un departament i se'n y uta empor- lina. contra el qual, tenint en «anoChiquillo, carreter, ei goal posa mar des p rés tols els diners que Iii van te l'atenuant de la por a Cesen dena: Anuncia de subhasta.
eoneixement del dale g at que trobar.
tingut, (Imana tr:r l'atemptat, la
Administració Municipal. —
Les proves van resultar favorables multa de 500 pessetes: per lee leEdictes, subhastes i concursos ii Finterinr del seu carro hi
ner als processat;. El fiscal, per tant, siona 250 Deseetrs de multa, i per una
vis trahat dilas ampolles
d'Ajuntaments de Catalunya.
va retirar l'acusació contra elle, però falta incidental, 5 dits d'arrest. De
Administració de Justicia. — d'un liquid que I( sembla
va sullicitar de la Sala que fossin mes a mes, demana que robliguin a
mal le.
Sentencies I edictes.
tramesos al Jutjat de guardia perque pagar la quantitat de 90 pesettes pele
els los aplicada la Llei de vagabunds. danys causats a la roba deis auca:,
que el van detenir.
El tribunal no In va accedir.
També ha qualificat la causa contra
* A les Seccions Segona i TerJosep Panicello, el qual va esser deecra
es
van
suspendre
les
vistes
asLA CASA QUE VEN MES QUANTITAT
tingut repartint el; diaris clandestine
senvalailes.
* A la Secciö Quarta es va cons- "La Voz Confedera!" i "E. A. I."
DE CONFECCIONS ES
tituir el jaral de alanresa, amb nao- Qualifica el ist cona exeitació a la
tia de la vista de la causa per honii- enlució. i demasía que se li intU rsi la
cidi irustrat i insults, que se seguía multa de mil pessetes.
contra Juan Ortiz Sánchez i Pere
* A l'Hospital de Sant l'au ya
Guerrero.
tnorir ahir Josep .\lartina Nieto,
Cal veure amb quina facilitat, en aquests Magat- Aquest starrer té un caràcter busca- ierit pele agente de Fautoritat al Guiraons. 1 el dia d'abril de l'any nardó, el dia 5 d'agueet mes quan,
1933 es va presentar, completament M'u amb un altre, en anar a realitzar
zems, pot vestir-se bé i econòmicament
embriac, a cobrar a les oficines
all atracament, va ésser desechen
les mines de Siria, on va promnure pels agents eis olíais els van donar
un gros eseändol, i va insultar el l'alto. En veure que fugien van disguarda-jurat el qual va disparar la p arar contra ella i van ferir .Marsera escopeta i va (era- Ileument un hez,
altre obrer
* La policía va posar a dispusicio
Com que les proves van resultar del jutjat de guardia el súliclit aleVEST1TS, BATES i QUIMO- favorables,
el fiscal va retirar Eacu- many Fritz Regeruberg, de 27 anys,
sació i va g asee absoit pel tribunal que va ésser expulsat del territori naNOS a preus irrisoria
te drei.
cional el dia i g del mes que som per
la frontera francesa per indesitjable, i
crcbantant l'ordre d'expulsió ha tornat
TRIBUNAL DE CASSACIO
a entrar.
* Ele intercentors de la Suspensió
A la Sala Segima del departament de pagaments presentada per la casa
c:vil es va constituir alar al mati el alarcet i Armet, han sollicitat del
VESTITS fets, per a senyors, ole del Tribunal de Casaran Ca- iut g e que i ui etrueix la dita suspensió
D'aova, per a donar possessió inte- una nr e rro g a en les StVeA actuacions
joves i nens, de totes edats, rinament dele neue càrrecs, al secre- en
virtut del gran nomine de creditors
tari senvor Barba Forret i al procu- de Barcelona i de fora que te la dita
rador general senvor Duran d'Orón. casa. El iutsze ha accedit a la pena preus ultraecont:)mics
El aresid!mt StO vor !sume Govern dió i ha donat una prArroga de rail
va rcbre la p rimesa protocolaria als Cites tnév.
nous rnagistrats atnb el cerimonial de
* El Ir Tor Coll 11,hhez metge
costrun.
f o ren s e del intiat número vuit. ha
Flau Id t públic que el termini per practicat lautApeia del cadaver ute a
l'admissiö enmiendes Per a Prendre nena Maria Teresa Lainente Martín.
en les oposicions a magiettats de nutre ITIPSOV, flOrta (pian la 5 eme
VESTITS de senyora, exactes al part
de l'esmentat tribunal acabarà el mire es so llançar anib ella als bradia
15
de setembre.
co; a un pon de FAvinguila Nazaret.
model, en crespó de cotó, estamIf.1 dictamen diu q ue la nena va morir
VARIA
d'hemorragia
cerebral aliene de cante
pats novetat, a 4'75 ptes.
al p on, a consecniencia de les ferides
;ofertes en donar ainb el ca p a les
Han retal Desate a disposici0
iurge de guardia els detinguts Joan parets del pou, que tenia 30 metres
probinditut. 1.a sera mart. EranVESTITS del mateix gènere, amb mànigues Corral i >ser, Martin-z Cara, con. Cedes ta
Martfn. segueix en greu cenit
eiderate autors de diversos robatoris
a l'Hospital le Sant Paz,, i ha quedat
curtes, a 3'75 pessetes
imPortants.
Tots dos han estat reconeguts pele en ohservació sobre les seves facul»...44444444.44~44444~~~4~•4444.~. mateixos compraclors dels objectes tats mentals.

lunya.

ASSENYALAMENTS

Sala Primera. — Menor quanlia:
1. Tomas contra E. Darmando.— Incident: P. Cribo contra G. Folguera i
al re. —Incidenta Merme Serra contra
fiscal.
Sala Segona.— Maler quantia a Manuel Rena ce contra Joalnim Migue!. — Dirorcii Atinadeu Horror contra Regina Jiménez Vida"— Pobresa
Palntira FernAndez centra Migue!
linea i Caselles.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera.— Dos jurats per
robatori i malversació contra Sirio
Sánchez i Felicísimo Pla :er. — Un
divorci: E. Clariana contra E. Riquer.
Secció Quarta.— No té assenyalamente.
Secció Tercera.— Un jurat per violactó csantra Antom Fontcoberta.—
Un oral per fan c e ntra Josep Granee.
Secci6 Quarta.— Divorcie: Daniel
Miran contra Petra Tejerexii Jame
Pérez contra Pepeta Guarde.

ANUNCIS JUD1CIALS
EDICTE
En virtud ue mspuesto por el seirr Juez ue primera instancia Gel Juzga., numero siete de esta cap....u, en
.us autos de procedimiento JUGICiat suOldr:o por ms tr4unes (le la Ley III,miecar,a, scguious por 11011 J o ae 16JOCIO :satorras y 3raciá, Don auaoma
(diré y 1.1./siOÓ y Lion Jume .aiasnons y
cadazatch, en su calidad ue sueesures
y nerederus oc conuanza de duna Limoes Klu8 y Andreu y Don Luis oc tiguerda y Xlbe, contra Uni l'amaso loaaez y L'etevez corno representante de
su hijo menor de edad no enianclpauu
Don Joaquín lbailez y Rita, se saca a
pública subasta por tercera Ven y sin
eujeciouu a tipo, la finca siguiente, hipotecada en /a escritura base de este
procedimiento y cuya descripción es co..0 sigue:
eGiiicio provisional destinado a
fábrica, que cuneta .stdamente dc planta
baja, situado en la barriada de San Andrés de Palomar, de esta ciudad, seiialado con el IlOnicrü Su, coa frente a
ias calles de Secretes o de Palomar,
de Castellvell, Riera de San Andrés y
P. Secchi y de la Riera; midiendo los
lados de estas calles, respectivamente,
veinte y seis metros ochenta centímetros, cuarenta y ocho metros sesenta
centímetros y veínte y seis metros sesenta centimetros, y una superficie total de mil doscientos treinta y cinco
natrus cuadrados, poca más o menos,
o sea la mayor o menor extensión comprendida entre los linderos que paran a
expresarse: Lindante: por uno de sus
frentes, con la calle de la Riera de San
°Andrés, antes de Palomar a actualmente llamada de Sócrates: lar el otro, a
la derecha, entrando, Este, con la calle del P. Secchi, antes de la Riera.
!sor la espalda, Norte, em su mayor parte, con so:ares de 1). José Seren y dun
Andrés lance y parte con otros seiarea de la misma procedencia, y por el
taro frente de la izquierda, Oeste, eld,
la calle de Castellvel, antes del Sol.
In5crita la hipoteca al folio 231 del
del muno goz, Archivo 149 de la sección séptima de Oriente, finca numero
2784 duplicado, inscripción to del Registro de la Pee-piedad del distrito de
Oriente, de esta ciudad.
La descrita fin:a fue valorada de común acuerdo en la cantidad de ciento
veinticinco mil pesetas.
la subasta se celebrará ei dia tres de
agosto prOximo a las doce horas en la
Sala audiencia de este Juzgado, instalado en el segundo patio del piso bajo
del cuerpo de la derecha del Palacio de
Justicia, sito en el Salón de Fermín GaIhn.
Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores no exceptuados por
la Ley consignar en la mesa del Juzga'du o en el establecimiento destinado
al ele-ato, una cantidad igual, por lo
meros, al diez por cielito efectivo del
valor de las bienes que sirvió de tipo
para la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación,
devolviéndose dichas consignaciones a
sus respectivos dueños acto continuo dei
remate, excepto la tríe corresponda al
mejor postor, que se reservará en deis&
sito como garantia del cumplimiento de
la obligación, y, en su caso, como rat'
le del precio del remate.
Ims autos y la certificación correspondiente del Registro de la Propiedad
estarán de mani`iesto en la Secretaria.
donde podrán examinarlo; los que deseen tomar parte en la subasta, todos
los dias hábiles, de diez a doce de la
mailana. Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y
que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los I tutete, al
crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante Ins
acepta y qaeda subr2gado en la respansahilidad de los inismoa, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Barcelona, veintisiete de junio de mil
novecientos treinta y cuatro.

jardín en la parte posterior pero que
r consecuencia de auras que están realizando en dicha tinca constará de se:iiisi-Aano y clos plantas, mide b metrias
3m celititLetrO. (le allCho O L
1,

19,28 metros de largo o fondo, ocapi-nt . a tor tal!, una superficie de iz6 me-

UNIVERSITAT AUTONOMA

tros 47 decímetros lud centímetros cuaEl creuer transatläntie. — Per ten:
diarios, de les que ocupa ei edificio 717
dret als beneficia del passaport
metros decímetros 63 centímetros, lectiu
per a assistir al creuer traeos
' destinado el resto a patio u atläntic organitzat per la Unirersitit
liallándose
lerdin y linda por el frente Oeste con els que hi estan inscrits lucran
n-',;
la calle de Mora de Ebro, per la iz- presentar a les oficines del Patrona!
acierda entrando Norte con propiedad Universitari dues fotografies fora;
de (loba María del Pilar de la Barre y 3 per 5 i abonar una pesseta p er a
Diaz de Manso, por la derecha Sur con les despeses d'expedite&
te r rerr, de igual procedencia e ,1. decido
Es recorda als inserir; menors
erts. per la espa.ai o lenco 5- dat que per a la inscripci6 definitha
te, con el resto de la filma de que se llaman d'exhibir l'autorització paterna.
segregó de Don Serafin Andreu.
Exiimens per a infermeries. — Ave:
Para cuyo remate, que tendrá lugar dia ad. a les sis de la tarda. cemen:
;e y t i rradtáneameat- ante cstearan a la Facultat de Medi c ina em
„•.'
s ' Ir en la calle q e1 Ge,': ‚1
examens per a la carrera d'Inferni:.
tafias, número uno, y en el de primera ref..
instancia de Barcelona que corresponBeques per a la Universitat d'Est -1
da. se ha seiialado el día VEINTE DE de Santander. — A la Facuttat dt
It'Ll0 PROXIMO, A LAS ONCE Ciencies s'ha obert un concurs per
DE SU MAÑANA, bajo las siguientes proveir dues places de becaris per a
la Universitat Internacional d'Estia
cendiciones:
PRIMERA. — Servirá de tipo para de Santander.
A la secretaria de la dita Faculte
esta primera sti.basta el fijado en la
escritura de pres'amo base de loe an- es facilitaran els informes neee5earis
a
tal
objette. Els aspirants hauran
ter, n sea la cantidad de veintinueve
mil pesetas. no admitiéndose posturas de presentar les ceres instancies
que no cubran las dos terceras partes sudes al deganat de rexpressada Fa,
de dicha cantidad, y debiendo los lici- cultat. en el termini de vuit de3,
tadores para tomar parte na la subasta comptar des del dia cVavui.
consignar previamente el diez p er cim.
to de la trismo, ein cuyo requisito re
ELS ESTUDIANTS
seria admitidos.
SEGUNDA. — Si se hiciesen des
mestres
posturas iguales se abrirá nneva
es'en
nUn
i icoi:Paanilae.r.7;
alunes
Eis sorsu dtlotees
tación entre los do; reniatantes y ma qua percebeixen els mevtre, del Mi:consignación del precio se verificará fi nieipi, corresponent; al mes de juny,
los odia día; si g uientes al de la a¡ r ns els seran abonats els dies i hoces sebaciOn del remate.
güents: dia ze, de dos quarts de deu
TERCERA: Los autos y la titulación del mati a la una de la tarda, seran
soplido por certificación del Registro pagats els pcofessers les inicial; dei
e e haliarin de manifiesto en la Secreta- cognorrs dels quals estiguin Compre.
ria del que refrenda debiendo castor' ces entre l es lletres A iins a lt C,
marre con elles los lictrariorev sin de- inclusivamenr. El mateix día, de dn,..
recha a exigir ningunos otees, y que a set de la tarda, els qui ho estiguia
gravámenes anteriores e entre les lletres D fins a la LI. E;
las cargas
les preferentes al crédito del acter dia 30 , de dos quarts de deu del mai
centinumihn subsistentes entendiéndese a la una de la tarda. de les lletres
ime el rernatante los acenta y queda ¿ ti- a la P. I aquest rnateix dia, de les eilr:
bmgadm en la responsabilidad de los a les set de la tarda, de les Iletres
mismos ein destMarse a su extinción el Q a la Z.
Assemblea de mestres. — El Grerit
nreeio del remate.
Madrid, diecinueve de junin de mil de Professors Farticulars de Catalanya
celebrará junta general ordinaria
novecientos treinta y cuatro.
denla_ a les onze del mati, al seu lo.
ERCINO GOMEZ cal. Fontanella, p5, pral.
El Sdercfario
Deganat de Mestres Nacionals de
PEDRO PZ ALONSO Barcelona. — Es convoca els soris a
La subasta a que se refiere el ante- l'aesemblea general extraordinaria
rior edicto tendrá lugar ante el Juzgado (continuació de la del dia 23 1, que
de primera instancia número uno, al tindrà lloc avui. dijous, a le,' S'u de
que ha correspondido el cumplimiento la tarda. a Festatge social (Plan
iTUrquinaona, 4. pral.) per tal de
del exhorto.
Barcelona, veintisiete de junita de mil cutir el Reglament de la Feden:
Donada la importancia daquests
novecientos treinta y cuatro.
cumples societaris. es presa rae—
BIENVENIDO PASCO
NI ORLES - PREUS REDUITS
PALLAROLS, P. de Gräcia, 44

Cursos 1 Conferüc;es
PER A AVUI
Casal d'Esquerra Estat Català de
—
lee ro, continuació del curset de 31,aral i Ciutadania, a circa de Joaluiril
2
- arri. Tenia: -Justicia-.
— A les 21: conferencia-controversia per J. Busquets. Tema: -El
,entit luiol,gic de la delinqii:Mcia-.
Ateneu Popular de Gràcia (Salmerón, 6 1. — A les 22, Erederica Mont;en', de la C. N. T., contestara
questa: "¡Creieu en la possibilitat de
la independencia de Catalunya? En
cas afirmatin, cona l'estructurarieu?-.
La resposta. en forma de conferncia.
serh de caräcter

Gràcia u Randtla del Prat.

ENVIEU LES NOTES
EN CATA LA.

VARIA
-El problema escolar del Poble No -ui
ISa estat a , senNa..ada per a h sllmez7n
vinent. dia 4 de julial, a les deu
la nit, la reuniui que han de celebra'
els representants de les entitats
Poble Nou per tal de discutir el projecte de solucione del problema escalar d'aquel( districte que. en la pr:Inera d'aquestes reunions. presenta n
Comissió de Cultura de la Delep,azia
del Di.stricte X del P. N. R. d • Esguerra. Tota Negada que l'esmentat
projecte les estat Iliurat a les entitats
afectades. es presa a aquelles que. pe:
oblit involuntari encara no l'hagin res
Itut. se serve:xin reclamar - lo al serretariat interi d'aquesta
Passeig del Trionif, 73. La enedita
reuniO se celebrará a testare de
l'Ateneu Colom. :arree de Pere
númer o tf4S.

A LLORET DE MAR
(GIR011
CLINICA MENTAL "TORRE CAMPDERa"
per a nauiaild nere,a05,
camans reerun tu mm'tee Qua',
dent: DOCTOR M BERNAT e CARFILRis.
Per a minen," aareeeli•va. 5 ta at •• ti
co p lea o a R4Il t :ELON.1, els
le cpialre
set de la tarda, a
ce u etarneelt Tiara
!^^

Gust

El Secretario

JOSE G. COSTA ALVERO
EDICTE

Butlieti Pedagógic

n

sabor
Una ova

La tradició de dos segles,
resumida dins d'una fórmula moderna, ofereix
al gust d'avui :a )(acolara
mes original i saborosa:
Primor. Untuositat i finar.

En virtud de lo acordado en providencia dictada con esta n'ella por cl
sentir Juez de primera instancia Mime.
r0 tres de esta t:apital, en las antes
eeguidos por el Banco Hipotecario de
5i 1 Pißt1.4
Ea palta, contra Doña Marta de Navas
13 14 44/4
volt e Itia.lid,195
Esruder, conto adquirente de tinca hiUAllOgAtt
r a scada pur DO[la Dolores y Iaoila Ral'AUtelA Ates
lacia Iterga Pujol, sobre secuestro y
poseekin interina de dicha finca, dada en
carantia de un préstamo de trece mil
altrxes te T
p e ,ita , . intereses y costas, se ,-.00a a !a
XOCOLATA AMI URT, N. P. U.
tenla en oüblica y primera subasta exCUMBRE, MANA, ATMETLEAT;
A LA PRORA
i lie:ad. inmueble tine es a EN BARCELONA — Una faca chslet sittlada
en la barriada de Vallearea de la t'in.
'al ce Flarcel e na, con frente a la calle
Dipòsit a Barcelona:
le Mora de Ebro en la que esta echa
lila con el número 43 que se componía
de eemisidano, planta baja y patio o PASSEIG DE SANT JOAN, 35 * TELEFON 51203

()COLMA

Veglea

LA PUBLICITAT

Dijous

8

deÄRC . ELO . NA

La Mar i l'Aire

eftee4+M+V~44444444/.4+"dbe+"."+"4"+f+"44444+"

MOTONAU

AL DIA

VIDA CORPORATIVA Borsa i Finanees

Ha quedat constituida lit nova
Junta Directiva de la Unió de
"Rey Jaime II'', anib passatee
Llotja
Companyies Mercantils (Federa- Moviment
i càrrega general, cap a Mate
eiö Espanyola de Societats An o tots dos de la Cia. Transm
/times), de la següent manera:
terränia; el danès "leger", amb
MERCAT LLICRE
President, Bartomeu Tries; viceAmo regular concurrència tenpotassa, cap a Anvers, del seen
president, Angel Otto; Iresurer,
nyor Tornes Mallol i Bosch;
Nota de preus des del primer de juliol
Les sessions que celebra ahir el mee- gue liOG la sessió d'ahir
Josep 51. Canalla; secretad, Es- cal d'operacions a termini transcorre- aquest mercal, i les vendes força
liä "Etruria", anib cerrega gei tornada
Aturda
HeAnada
Galofre;
vocals:
Josep
darleve
gueren en la mes completa apta, tra- animades, com en aquests
neral i dc trànsit. cap a Cat'Sarrero, Remen Casals, Joan Mer- duint-se aquesta passivitat en una fei- rers dies.
blanca t escales, de la senyora
reetre. 24.
la°
Juan
Puig
60'i
Pares
Josep
cader,
Preferencia
xugor de posicions que, sense ésser de
Primera Classe
Blats: Es practicaren algunes
filcviment de vaixells a posta Vidria de Baixas; el yaellt
8a
i Vila. Ha estat nomenat secre- gaire importancia, demostra l'estat d'en- operacions amb neu de Lleida,
50'Primera Classe Individual
de so l. - Demoren a FE. una e Drienna", amb el sen equip i
Josep
sopiment per que travessa aquest secsenyor
el
tad
general
65
d'Extremadura,
passatgers de tränsit, cap a la
eeleta
un bergantf goleta que
Primera Classe Ordinäria
tor. De les diverses fluctuacions regis- a 48 pessetes,
alta i Comes.
vagó oriera n.
38
\ an en popa, i un pailebot a me2160
trades és de remarcar el nivell dels va- blanquet, a 45, posat
Ordinària
Clases
Segona
goleta
itaVelre-E1 berganti
ter de dos pals que van vers
lora carrilera i en particular la baixa gen.
25
1 5'Classe
Ordinäria
Tercera
cap
a
hast,
soferta peti Explosius.
mateixa direcció. Pel te. un par- liä "Fernanda", en
Veces: Anotärern unes vendes
15
Tunca fixada pel Mercat Lliure de amb genere non d'Andalusia, a
Acords de la Comissió
le imt a motor que va Vers la net- Seniscola ; els pailebol s el "C o
Borsa:
Valora
en
la
reunir
de
general.
cärrega
.
:inda
m
e
r
c
i
o
dos
psi-'
direcció.
0.
i al S.
teixa
26 . 50 pessetes bord Màlaga.
Dia 27 Tunca Ato
4feseseeffleee'.444444+"e".44444444444444+8444444+"44. Municipal del dia 27 de juny l a tera
lebols i una goleta que yerren en cap a Sant Feliu de Guíxols.:;
Faces I favons: No hi ha enanterior boixa
popa, un berganti goleta i una -Pons, Martí'', amb reir:regir gecara gaire interès per aquests
1
Nords
balandra que van de bolina, un neral, cap a Ma; el "Trinidad",
-0'30
5
610
49
80
generes, perquè moll s crenere
Formular recurs davant del Tribunal Alacants
-620
42 90
42.70
pailebot a motor que ve al port amb càrrega general, cap a Caravui s'ofeEconómico-Administratiu c,ontra la li25 . 25
+025 que els preus a que
2550
Tranaversal
i quatre que van vers li metete:, tagena; el "Cala Contesa". ame)
de
VAdvacacia
formulada
per
quidació
poden minvar una mica;
M. Rif
5550
5550 - - reixen,
direcció; de vela 'latina dos fa- eärrega general, cap a Palma; Cl
unes
l'Estat relativa a l'exacciú de l'impost
registrärern
-635 malgrat alee,
4535
45'00
Les Oficines de la Caixa d'Estar\ is i sobre les persones jurídiques que afecta Colonial
lutxos vers diverses direccions. "Pepito", a in b eärrega general.
ELS OBRERS
i
- - vendes en faves de Còrdova, a
Bulleres
5
1
75
de
Barcelona,
Central
5175
l'retat
-Carmelita-,
Motu
de
el
de
l'Aa Vinventaei de propietats i bens
Vaixells entrats. - De Pela- cap a Vinarets;
-250 33 pessetes, 1 favons, mateixa
117* 30 126 oo
Explosius
seran obertes de deu a dotze, juntament.
Associació d'Obrers Empape- Sucursals,
mos, ame cerreg.a general, el amb cärrega general, cap a Pal4-0.40 procedencia, a 3150, posat tot
Plates
1 9. 35
1075
divendres, pez a tota mena d'oresalodenla,
diverses
de
esment
Amb
Prendre
"3Ialvarrosa",
amb
càrrede
Barcelona.
+025 en vagó lima general. Tarn114 es
vaixell espanyol e Ampurden", de ma; el
radors
16450
164'75
peracions.
Direcció General d'Admi- Aiguts
la
de
cimas
Nalencia,
i
general,
cap
a
soeis
no
ga
Martorell;
assistencia
ile
socis
i
la senyora Vidua de C.
Chades
33 4 '- 334'- - - vengué alguna cosa en favoes
nistració Local desestimant reclamaefec-0'05
7'30
Petrolis
725
de Betune, Cartagena i 'Valencia. --Isla de Ibiza", amb càrrega ge- el dennenge vinent, a dos quarts
setmana
passada
s'han
Durant la
fina de Sevilla, a 33 pessetes,
ciona formularles per diverses entitats
de deu del mate se celebrarà una tuar a la depeadencia central i les sis contra el Pressupost ordinari de l'actual
La tanca anterior d'Hulleres és del bond aquell port.
amb gasolina, el vaixell petroler neral, eap Eivissa.
AHIR
A.;
assemblea extraordinaria a l'es- sucursals de. la Caixa d'Estalvis i Mont exercici.
dia 25 del mes que son,
-Elcano e . de la
Moresc: Pedem dir que estarb
La Junta del Mercat Lliure de l'ilors
Aeròdrom de l'Alr France. - tatge social d'aquesta entitat de Pietat de Barcelona, les regiments
d'Eivissa, amb correu, mercasteAcordar que l'Ajuntament compare3.319 amposicions, per pesha fixat el segnent canvi de regulador ja esgotades les existäncies
diversos
recuren
coadjuvant
des i 40 passatgers, el motor Procedent de Tolosa, a les 625 carrer Ba iX de emir, Pere. nú- operacions:
a
per gui com
quest gra, i com qui diu, no n'hi
"dobles" per a aquest fi de mes:
corren -Ciudad de Mahón"; de arribà l'avió amb corren, merca- mero 67, bar', , per tal de Ulular setes 1.178,283; 2.975 reintegraments,
contencioso-administr at i us interno- i
025
71
0 55.3 66 '97; 3 compres de va' sos contra sentencies del Tribunal Eco- Interior
ha hagut prou per a atendre todel següent ordre del dia: Lec- pessetes L4.5800.
sats
Palma, amb corren. mercaderies deries j sease passat gers.
110
237
Nous imponents; 28.8.
Bons or
tes IPS comandes. Ara cal espe.
Procedent de Marsella, a les tura i aprovació de l'acta ante- loes, per
nämico-Administ r at io Provincial refei 156 passatgers, el vaixell cor625
5o
Nords
rar un nou repartiment, i no cal'
del
rents a acords de l'.Ajuntament.
6223
ren "Rey Jaime I"; de Mate, areb 647 arribli amb corren, rior; Donar compre de Verdee
assenyaha
cellisenda
Alacant
43
Delegacib
La
dir que segurament es farà ert
de CataluBaixes del patró de Varbitri sobre so- Andalus
0'10
13
corren, mercaderies i 60 passat- mercaderies 1 sense passatgers. Conseller de Treball
els seguents Pagalnalus:
avui
per
a
lat
forma diferent que fina ara a
sense canjear i de l'arbitri sobre ei Orenses
0'11
Procedent de Casablanca, a les nya respecte a les condicions
16
gers, el vaixell corren "Rey Jaimir: Companyia Graeral Materials lars
En
edificats.
Noro
no
estiguin
fi que no hi hagi cap disbauxa
valen
de
solar;
nostre
ofied
0'175
corren,
en
el
amb
l'avió
teball
25
En
moneda
arribà
Transversal
1248
200
pessetes.
Indüstria.
me II"; de Las Palmas, Tenerife
per a
de paque faci necessària la interven0'20
mes a seguir per a fer cumplir corrent: Comissió Liquidadora Caixa Condiciona per a l'expendició
o.
Tramvies
34
i Cädiz, amb correte mercaderies mercaderies i 6 passatgers.
per a la cieculació de pianos de Trarnvies p.
ca3o
ció del delegat del conseller.
55
A les 1258 sortf l'avió cap a 'esmentada ordre; Donar eomp- alatria, 1.48d5o; Rosa Andreu, 1.221 41; tenta
i
celebraciu
i 59 passatgers, el motor corren
pública
via
0 '40
63
d'Agricultura. Per cert que ahir
de la Bocea de Maria Casanoves, 1.098'61; Josep Do- maneta per la
Montserrat
conesmentades
"Ciudad de Cädiz"; de Santa Cruz Tolosa amb corren, meoaderies le de la marea
per
a
les
subhasta
de'
140
296
Filipines
caigué que intervingués de non
lerdean i de Mútila contra l'atur menech, 2.901; Alions Par, 1.2eS54; Jo- cessions.
'de la Palma. Tenerife. Las Pal- i 5 passatgers.
02125
41
Sucres
sefa Puigsech, 1.480 . 50; Salvador Sagenerals.
per a sotmetre algun Yeneelor,
A les 1253 sortí l'avió cap a foreás; Assumptesferroviaria.
de
plus
l'arbitri
de
o'So
quemes
mas i Cädiz, amb 2 passatg i
de
165
LeoEixacia
935;
Joan
Sanfeliu,
8.142'75;
Aigiies
- nta. 4 .
Els sous dels
poc escrupolós.
mèrits dallegacions presenta- Chades
Jesús
N'iza.,
vaina
en
1'55
cerrega general. el a: aixcll "lela Marsella amb corren, tnecaderies
334
Pold
Tercl,
1.9465;
Han estat cursats els telegrames 3.57787; Ramir Hortet, 15.023 . 10; Tri- des pels interessats i desestimació de
Els altres generes, sense
de Gran Canaria", tots cine de t 1 passatger.
66
63375
E
D
i
Chades
per
0525 vetat:
A les 6 . 30 sortl l'avió cap a següents:
rae
nilari Peine 548; Frederic Schonfer, les impugnacions infonamentades
la Cia. Transmediterränia: d'AleGas
E
"Presidente Consejo Adminismeres0'20
Carlea Seguí, 11.02910 ; secretari altres quotes del mateix arbitri.
Felgueres
39
xandria i escales, amb carrega Casablanca arnb correu.
tración Ferrocarriles Norte. - ano;
Prendre eament de diverses transfe- Explosius
o'6o
120
Juntes Administratives, 3.34576, i Félix
general i de trànsit. el vaixell deries i cense passatgers.
facultats
de
les
Madrid.
Enhorabuena
nombraos
era
credit
rences de
o'ao
Vaurell, 143.
56
al. Rif
Aeròdrom de l'AeronautIca Naangles "Volturno", del senyors
Comerç entre
de
miento
dos
subdirectores
otros
conferides
pel
Codi
02875
52
Bulleres
Fills de el. Condeminas; de Dai- val. - Procedent d'Estulgard,
estado
l'Ajuntament.
de
creditors
0'075
altos
cargos
que
señala
del
Casal
Comissió
d'Esbarjo
7
La
Petrolis
Mari
escales
a
Ginebra
mi-lb
Manila.
Port-Said
i
ren, Kobe.
0.70
142
Expedients de jubilaciona, pagues de Ford
próspero y floreciente ecomiteitso d'Esquerra Estar Cata là adistriate
elareella, amb citrrega general i .eella, a les 17'50 arribä ravila Compañia. Considerarnos oportu- Corts Catalaies. 627, pral., celebrara gracia, excedències toreases i Ilicenclea .Asland
62
0'3375
ara cor-ROHRBACH
D-17-Ja"
per
i
amb
3
passatgers
BABO HISPANO-COLONIAL
trànsit
tindrä
lloc
623:5
funcionaris.
de
de
un ball de reventa. que
45
Colonial
passatgers. no reiterar nuestras justas peti- avui
verte;
obres
ce/25
ereatuar
per
Autorització
susdit
Casal.
19
del
aquest port 4 de trànsit. el ren, mercaderies i 6
tcrrassa
a
la
Plates
ciones aumento de salarios. Des del dia 2 d'abril vinent,
de
Madrid.
a
les
cirs-aensaoet25
Procedent
16
de conservació i reparazio als
Docks
motor noruec "Tarn", del senyor
Ferroviarios Norte Barcelona."
0.175 bote els dies feiners, de les nou a
27
"Companys d'Escota" (Alojes deixe- ris de Can Tunis i de Gracia, Centre de Illes Guaca
A. Ripol; de Glasgow i escales, 1245 arribà l'avió "FOKKER 11
"Ministro
Obras
Públicas.
dos quanta de dotes del mate ee
corren, mercadee Madrid. - Satisfechos nombra- bles del Col-letti Sole) ha acerdat, tenint desiniecció i Clínica Je PaIquiatria.
amb càrrega general i de tränst. EC-PPA" amb
BORSA AL COMPTAT
pagaran per aquest Banc els eaAltes 1 baixes en el elere de velas.
: otros en com a te les manifestacions de molts Adjudicació.
el vaixell espanyol "Alofia Men- des i 7 passatgers.
miento
dos
subdirectores
e
ccconcurs
del
mèrits
en
pone del Deute Municipal de Imoraquesta
(
germanor
i
"001111de
en
cornptat
el
sopar
de
ajornar
rotlles
socia.
Els
surtí
l'avió
710
Sota
A les
ee', de la Cia. Navilera
altos cargos Compañia Norte,
Dat als eiectes, de bates d'ai g ua de nada no presenten cap modificacia a la tenor, venciment de 30 de juny
Estutgard, demuestra estado económico flo- companyonia oue s'havia de celebrar el
a
BACH
D-1297"
.eip
Aznar.
per al personal !el Saraei d'Ex- tanica que ve registrant-se d'alguna dies i 1 de Petrel de 1934; series A,
escales a Marsella i Gine- reciente Empresa, e onsiderain,,s primer de julio!. La nava data s'anun- e. 'ro d I aceita:,
Vela. - El pailebot "Carmen", amb
ciara oportunament.
enea co aquest sector. La contractació B t C de les ernissions de 1906;
mercaderies i
corren,
nmb
bra,
oportuno reiterar justas peticiode Pelma. arnb eärre g a generar.
Aproveche del f all del Tribu- es ruante a un valuar discret. i els can- serie D de 1907 i 1910; series E
pase:atgers.
per
a
la
;revise')
Distänrie
nes
aumento
salarios,
FerroVaixells sortits.
vis no donen mostres de vahea') re- i t. de 1912; series B de 1912,
Continna oherta a l'estatge de l'Agru- nal censor del concurs
A les 930 sertt l'avió “FOK.Servei dinspe.,ci6
novegada dele vaixells que han KER 8 EC-AKK" cap a Madrid viarios Norte Barcelona."
pada Fotografica de Catalunya (Dile de del carrec de cap de es designa ei t o lt' marcable.
1913, 1916, 1917, 1918, 1919 i
sertit: fora d'horitzó es tullen
Els Deutes de l'Estat, amb regular 1920; emissions de 1921 deecila Victòria, 14, prala, l'exposició de fo- i Control, per al qual Falda
mercaderies i 3 pasefectivitat, queden queicom irregulars en
tografíes de l'art i sta anales Alex Kelch- um.san' senyor SIhqiil
pis espanyols el "Gueebo", ara urnb corren,
de fac • ares i camptes jus- posicions. i s'observen en algunes emir- luid, 1921, 1925, 1925 (F. C. SarAccav a
lev, la qual nat ésser visitada Iliurererrega general i de tränsit, ceo eatgers. Aeronaval. - A les 1207
1926, 1928 (Port Franc),
c‘it, ec diversos departainents.
Base
aions pèrdues entorn d'un vuité d'enter, ria',
ment tots els dies feiners, de set a ron/
a Valencia. del senyor Fill (le
Arreerrió dels ccnnpa . s entresponent, i fins d'un quart en algunes series dels 1928 (Ampliació F. C. Sarriä)l
tsorti l'hidroavie italiä "1-T1.TO"
i els festins, d'onze a una.
de la
llaman A. Ramos; els correue
100; emissions de 1928,
i Roma amb cor1.a dita exhibicie consta de 50 obres po- a l'anv 1933 de les fundacions Premi Interior i Exterior. Les dues series dels 6 per
"Rey Jaime I", amb passatge i cap a Marsella
Prerni Martorell, dels quals Bons or rernunten a 238 1+2) ,
100; 1929. 6 per 100, i
2
passatgers.
3
per
PcIfert
carbó.
i
sitivades
morcaderiea
i
al
El
tren
de
Puitteerde
arriba
re/T.
i
càrrega general, cap a Palma.
Obligacions Tresoreria Generalitat 1933 (Pressnpost extraordinari
es patró administrador l'Ajuntament.
ahir atril) tres llores de retard a conAprovaci6 dels comete s justificats ter- avancen a 9975 (-ecerot.
de Liquidació`. .eixf com tambd
seqüència d'un esllavissament de terEls F.x-Alumnes de l'Escola dels
rel tresorer del Patronat EsEls Ajuntaments veuen minvar el vo- els cupons de les Obligacions
res ocorregut entre les estaciona de Agonitzants cele!,; aran diurnenge la seva malitzatsBarcelona
im-era
la
Els
relatius
luta realitzat cci sessions precedents.
Ripoll i Sant Joan de les Abadescs, testa anual de gerir.anor. anda un acte colar de
tl'Exposleió d'Indüstries Electriper a l'orque obstruí la via. No ocorregueren nieliSs dedicat als <mi foren en vida Ilurs sié, de le; quantitats Inuradea l'esmentat canvis, perä, na presenten irregularitats ques, emissió de 1922; Sarra
i funcienament de
ean:rancia
apreciables.
gracies
personals.
de a
de la Reforma
directora i comnams, en la capella dels
Notnés 65 de remarcar la baixa de:a de 1911 1 Bons
Els obrera que treballen a la RR. PP. Camita carrer Baix de Sant cranisene.
1
de 1908.
Modiiicaci6 de contractes per amplia- 'Minores Malaga, a 46 -2n .
fábrica Foret denunciaren al Jutjat T'ere. 331, i visita col-lectiva al Museo
utilitzats per a
Les Diputacions, força animades, preBarcelona, SS de juny de 1931 .
nae els han desapare g ut totes les ci- de Belles Ares, finalitzant el dia amb Va- cía de locals en edificis
RevetlIa de SANT PERE
senten algunes variacions: 4 i mig per
Escoles nacionals.
El direeter-gerent.
nes de tuba!' que alli hi balee.
pela
deis
semira
pat
acosrumat,
presidit
Vene
100
a
la
per
6
les
:
75
)
Encarregar als consellers regidors de loo, serie C, 66 (-3 Situació privilegiada. Salons i Terrasses
Eduard M.* Buxaderas
- Al Dispensari de Gracia fou au- nyors directors. senyor Ignasi Casals
Beneficen(+0'25);
A
L'AMERICANA:
0),
gajo°
127.5
0
.0
0
GRAN
SOPAR
fornntlin
Parella de ball. -xiliat anit el nen Emili Valenti, de senyor Toser Martorell. Poden retirar- Governació i de Cultura que
a cia, 87 (-1'50); les Provincials no mode 1- le a la Mascota.
Crema de Volaille. Meda 1 In iraPollastre
ruht v de rendes a la ma areta , se els a tiquets" a Bfl:C, 43, u Comtal. 4. un pla perquè pugui ésser traslladat
a
la
catalana.
disnensari
avni
instat- difiquen de cotització, Ro.
Rius
i
Taulel.
local
el
tärtara.
a
la
placa
de
rin
altre
MATERIALES HIDRAULICOS
que soirí
Llagosta amb salta
Les cedules, no gaire operadea, en
Frentes. - A 1350 pesseles
lar al Passeig del Triomf del l'Ale
en mossegar-lo un goa.,
queden
en
geGRIFF!, S. A.
Hipotecari
PI:e:teces Melba. Pastisseria. Codoeniu Extra, a ptes. 16.
les
particular
que
Nata rettnetent habilitar Vionnoble
- A Xavier Alcacer Garcia, de
el ceert, i anlb 1/4 d'ampolla Fuste. Foes artificials.
neral a nivells sostinguts.
avutent als posseidors
ara ocupa com a Grup Escolar.
Es
fa
es passejava allir a
37
anvs,
mentre
-Orquestrina
torna
a
presentar
Obsequie. Oren
El grup carrilaire
Designació. d'acord amb la seleccie
ven la vostra Mula
la tarda per VEstació Marítima, Ii sos- trINI LLIBRE
mes falaguer pel que is re- sie Bons al 7 per 100 d'aquesta1
Funicula r. Atraccinns. Reser
realitzada del nersonal docent i auxi- un aspecte
tragueren la cartera en la qual portava
Societat, que. a partir del dia
contractacie.
Telefon e 1 a12
ferencia
a
la
Coltde
les
part
liar ene ha de formar
75 pessetes ¡ diversos documenta.
els canvis, tot i re- del proper mes de julio', data de
en
mateix
Abrí
de
Escolars,
Semi-colänies
i
Banys
ales
G-t+YbsO+K4rt-Y2->C-1K+6+64+'•+.4444444444444+C"+"4""M - Al Dispensari del Teulat loa TOT CAT
gistrar-se algunes irregularitat a , en ge- venciment, podrà fer-se efeetiu
niar.
assistida Angela González Sastre, de
neral s'observa sosteniment. i fina s'a- el cupó número 28 dels esmenAprovacia dels contractes per a boa19 anys, que viu al carrer de Llull,
precien algrins avances, en particular tats valors, a raó de 7 . 57 pessetatjament de Colänies i arrendanient de
núm. 245, baixos, la qual presentava
lea Nords. Modifiquen mes: Atacaras
finques proposats per la conselleria re- primera Hipoteca. 5025 (-reto); se- tes, ¡muslos dedults.
una fer:da a la cuixa dreta, de progidoria de Cultura, i ordenació de desnestic reservar, que es produí al seu
A Barcelona: Baile de Bisenia,
9, 58'oo i Andalusos emiapeses en aquelles administrades directa- rie
domicili en clavar-se casualment un
1 . E5 de notar la han' Batre de Bilbao Darte Comercial
14
(+3
7,
aI6
100
a
les
°leer del Districte IV, al camp de vidre.
Colänies
situades
ment. per a les
qual
va soferta reas Montserrat, els guata. de Barcelona, Baile Espanyol de
la te. E. del Poble Nou, en elde ia
localitats de Vilassar de Dale Pelee de
- El noi de 13 anys Antoni Mardesprès de rnantenir-se alguna dies in- Credit. Fills de F. Mas Sara.,
es disputara una copa obsequi
Coloma
Resala,
Santa
carrer
d'Alí-Bey,
Claramunt.
al
viu
Ros,
que
tínez
passen de 13 a 15 entere. Dels Soler i Torra Germans i Banca
senyoreta Margarida Montplet.
Farners. Arbacies. Vallfogona de Rival'. actins,
núm. 154, primer, va ésser assistit
Tramvies eta 6 per wo emissi6 Octubre Nonell,
Santa
Fe
A dos giran; duna: vermut d'inau- aluir
Hilare
Teulat
del
Bagure
Sant
Tossa,
al Dispensari
al 1923 remunten a 76'75 (+1'751.
guraciO de la Joventut del E. C. R. d'una feri
del Montsell. Martarelles, Can Puig,
da de pronòstic reservat a
A Vilanova 1 la Geltrú: Bario
Dels valora navilers s'operen algunes
ernb assistencia i parlantents dels se- la canta dreta, que es produi en eSSer
Calafoll, Vilajoana, les Franqueses,
que que- de Biscaia i Beine lerquijo Català.
transatlantiques,
Rossend
lalade
i
Marca,
emissions
R.
Tesis
.Montserrat.
“ _'0:a.
Tihitlabo i Diese de
mossegat per un gos. Despees de cm
Vitanova i la Geltrti, 28 de
a poicions un x.ic modificades, Sen1 0 va
Aprovar l'organitzaci a dels Banys es- den
rat passà al seu demicili.
juny de 1934. - FI prasident del
se prevaler cap tendencia.
A clos quarta de sis de la tarda:
- El, propietaria de la pastissecolars per a enguany. que tirotean lloc.
Foiment Catada Republicà
El grup d'EleatriCa, Aigües i Indos- te. d' . .. Pare Montarte I Fals.
ball de gala.
ria estahlerta a la Rambla de Canasegeln el pla formulat Per la Contenegaire aiavorit per la presendel Poble Nou
letes, Mina u, senyors Esteve Riera,
rla de Cultura, a la platja de Castell- trials, no
Centre Republica. Catalanista
a mantenir can-

Observacions meteorolbelques:
A eol ixent vent a l'O. N. U. trese
0 .,
cercle ciar; al inegilia O.
molt fresc, cel mol) eirrus horitzons clars, a sol ponent S. 0.
fresc, mar marejada del S. 0. i
el cercle queda semicobert.
Baròmetre, 756'5. - Tenue-

el

borsari Mercat de

"Ciudad de Valencia"

SUITES

L'AGT UÂCIU SGGIAL

CaMPS

Anuncis oficials

FETS DIVERSOS

• westaurant Hotel Florida

QUE
HA D'ADQUIRIR
ALA

L' Aet ivitat Política

Per tal de solemnitz ar la manga
de Sant Pere de Vilamajor
ració d'aquesta entitat, ai seu estatge
se
ce73,
social, Rambla del Triomf,
Ens comuniquen que ha quedar
lebraran les festes següents:
constituida aquesta entaat, ¡ el seu
Dissabte, dha an. - A dos quarts prim e r acord ha retal adherir-se
de
sardaaallada
de deu del vespre,
Partit d'Acció Catalana Republicana.
nes.

A les onze del vespre, lunch d'inaugurada', ami) assistencia i parlamenta
dele senyors Francesc Montplet, E.
Duran-Renale, Martí Esteve i Amade harte,
deu Hurtado. A dacabarnent
el Nucli Femení t'ara o frena de la
apadrinada
per
l'entitat,
bandera de
la senyoreta Glaria Martí j el doctor
Tomas Fumarola.
A dos quarts d'una de la nit: crema d'un castell de foca artificials.
Diumen g e, dia i de julio:. - A les
den del mate partit de futbol entre
l'ermita de la Joventut de Vel I' titat i
regule de la Joventut de l'Ateneu

Consultori de la Joventut
. I 'Acció Catalana
Aval, dijo, s, de vuit a nau del vespre, l'advocat directiu de la Joventut
d'Acció Catete la, J. Borenat i Requesens. evacua, i lotes les censen:5
que els afiliats Ir :acin.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

han denunciar que havien entrat nad e es a l'establiment utilitzant una clan
falsa, i s'endugueren 185 pessetes del
calaix del tarden ¡ 6.0o0 pessetes
la caixa de cabete, que només era
tancada de cop. Denté; s'endugueren
quatre monedes d'or que le baria
tumbé a la catea.

LES SARDANES
Avui, dijous, a les den de la
Me selecta andielia de sardanes
a la Playa de l'Angel, a menee
. le la Cobla Catalunya, i organilzeda pel Fornent sie la Sardana
de Barcelona.

Es l'obra cabdal i definitivo del
gran filòleg català, ei Meses
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anyl

1730 pägs.
nifIcament rellIgat Pessetes 63
al comptat; a terminls d•
Pestes.' 10 al mes, Pessates 73.
Si desitja adquirir aquesta obra,
Un volum de

talli i remeti'ns el següent cupo.

Colne
l ib

1

.Galefei
BiRBA
LES bi4ILLORS4
x;i4giu aqueira marca

de3ilj a
U

~I

.,

el Olcclenterl O ***** I de la
, a e erntinls
Cattd.n• I pagar-lo i el compiat
r

l.

LLIBRERIA CATALONIA
Rondo d• Son, PS,.,
aAR CEL OH

Ile===MM

defels i ordenaci O de les despeses que
comp a rtí el seil funcionament.
Concedir la prolongacia nie l'edat
de
nl'admissia dele aspirants a alumnes
l'Escota d'anrenents jardiners, d'acord
an , h les sollicituds presentades.
de lieb
Expo s ar ai públic el projecte
Matea la zona adiacent al Passeig de
gall nerotte les persones intereasades hi
que
les
reclamacions
puguin farintilar
considerin opertunee
Encarregar a la imprenita de la CaSa de Caritat el tiratge i enquadernacia
ciudel Natnetulator de les vies de la

tat, darrerament aprovat.
Concessia h denegacia de permisos, per
particulars i desesa l'exeruci6 d'obres
acords contimacia de recursos centra
sistorials.
Aprovaria de l'acta de subhasta relativa a les obres de cobertura del Bode
garen en l'encreiramen t atril la linia
M. S. A. i adiudicaaia d'aquestes.
Conzedir un premi per al concurs

al/gaTt e .

Vocabid aris tècnics organitzat pels
nes i ex-alumnes de l'Escota del

hall de Barcelona.

Aprovar la liquidada d'ingressos
aespeses de diversos acres i instes celebrara a l'Estad; i al Pare de efontjuic.
CeAir a la Federació Catalana d'Atletisine l'Estadi de Montjuic els dies 1 i
de juliol per a celebrar-hi els Campionats de Catalunya.

cia de diner, es limita
vis anteriors, i nomas es de notar la
modificació que es registra en ligile3 No podem publicar les notes
segona serie A, go (-0; elanresana
d'Flectricitat, 99'5o (+1'50e i Hale"' pregades que no vinguin es1026, 78 (-O..
Les peques accions operades Cli aquesta jornada no registren cap particalar :tal remarcable.

entes en català i amb un

imbre o signatura conezuda

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsueces, 1 i 3

NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT
1.er DE JULIOL
CAIXES DE LLOGUER
CARISMA CUIRASSADA
eer a guardar valors, documents, jures i altm es objeetes
de vaiiie
Compartiments des de 22 pesseles anuals
Es pot visitar tots eta dies teclees, de 9a1ide3'30a6

10

ELS
Dues tendències en les escoles alemanyes de vol a vela
L'organització del vol a veia a Alemanya ha adquirit una unitat i una cohesid mole dificil de trobar en qualseaue tas. meres disnosat, naturalrnent, a acceptar la unificació i la disciplina. L'organisme superior que regeix a Alemanya tetes les maniiestacons del vol a vela és el "Deustches
Luftaport Vervauda", mes conegut per
les inicials D. L V. Totes les Escales
en depenen directament i la seca acció
controladora sense recurs arriba als
clubs i organitzacions de tot el pais.
La fiacalització del D. L. V. en vol
sense motor comença en la revisió
material de vol. i cap aparell no pot
ésser utilitzat si el sen projecte i càlculs
no s'adapten als p receptes establerts per
l'esmentada institució. i no ha estat controlada la seca construcció. I això no
solament als planadors, sitió per a tot
el material accessori que serveix ner
el vol a muntanra o a canto pla. Fina
1 tot quan un tipus de mLquina ha estat
icceptat i utilitzat Ilargament, sovint es
obiecte de noves modificacions ordenades
pel D. L. V., en vistes de millorarhe el rendiment n encara per a corregir detectes que havin passat desapertebuts.
En els sistemes o práctiques de vol
Ilancarnent continua la direcció d'aquell
organistne, i tan aviat disputa obligatoriament l'ús de cascos protectors, pels
oue efectuen ensenyament en aparells
d'estola com determina la manera de
realitzar el vol remolca? per cotxe. o
be entina fa la reglamentació per als
exámens d'acrobatisme.
Anuesta acció directriu única del ID.
L V. damunt del vol a vela alemany
semhla nur banda de donar lloc a rexi s téncia d'un sistema d'ensenyament unilateral, sobretot a l'Escolats recreegustes ce= a ofi e iale. en realitat subor ganista-les d'armen centre de e nvera. En
la practica en sha sor p rés de trohar dintre de la uniformitat de procediments
erre el rénim politic país encara acrentua rné.s. algunes tendenries opoaades posarles en loe en diverses escoles de les de miis cateroria i nrestigi.
i ntre no solament renresenten ¿iteren?
orientad& sind nne demostren l'existencia entre les personalltats del ve! a vela.
de criteris oposats o contradictoris.
En l'Estola cassica de la Wasserkur.
pe. i el se,/ c o ninlement l'esenla de remole de Griesheim. tocant Darmstadt.
Pensencament del vol a vela te Ilne arte
dos aparell, bien conezuts: el "Z oe ling cnrn a maquina ¿'escoja. i el "Falke",
co m a apare!l de vol a vela. Fi "Zogling" és una mhr,uin nie concepci6 arriza. exclusivament destinada al vol plana?, i que ner la seva e s tabilitat, vegi's
tarribé reduida manejabilitat, sin apta a
an ensenvament segur de tota mena d'alumnes. Es inútil de de s criure aguesta
máquina, que tots el, aficionats roneiven
a bastament. alm e nvs ser referéncies i
fotografies. El "Falke" és un aparell
pr o veit d'unes ales mOlt inclinarles cap
cotarrera. d'una silueta una mica pesarla,
i que en dies de vent armanta
les ascendències. La earacteristica
Falke és la seva extraordinaria estahiMar. que perdona a l'alumne poc traceit
les faltes més g rolleres. Amb aquests dos
aparells. els elements de les Escoles
'aa Wasserkuppe de Gresheim proclamen la bondat de llurs ensenyaments i
fan remarcar la rapidesa i la seguretat
ihtingudes en la formació d'alumnes.
Cal aclarir que aquestes dues escoles sOn
regides pels elements que en el D. L. V.
determinen el control de tot el vol a vela

el pilo t. és apta per a fer vol a vela

allã on el "Zögling" no podrá ier altra
cosa que plawar. El "Baby II" posseeix una finor de linies 1 sobretot una
sensibilitat de control i maniobra molt
superior al "Falke". Amb el "E.S.G.-q"
i el "Grunau Baby II", les Escoles que
eta utilitzen proclamen tamicé ta bondat
de llurs ensenyaments, Perú en lloc de
fer remarcar la rapidesa i seguretat de
l'ensenyament exhiheixen :a categoria i
condicions dels pilots obtinguts.
Aquesta discrepancia en els sistemes e
rnitocks d'ensenyaments (Vela lloc a la
forrnaciá de partidaris i a la defensa del
corresponent altera Tots els monamenta en pro o en contra (finta o altra tearia adit aplizaldes també a l'ensenyament del pilotatze en l'aviacij, amb
motor i eón fácilment reavniblea. O hé
hm es decanta ner a la formació rápida de Pilots per mitjá d'aparells segur,. per6 que una cegada formats cal(Ira que efectuin nriationee de perfec.
cionarnent per adquirir una auténtica
qualitat. es be es tria un slstema d'ensenyament més lent a base d'aparells
fine, ner6 trote deixaran perfectament acabar Al nostre entendre. no
és possible de dubtar, i ens decantem
cap al segon sistema. per dore raros fr.namentala. Primera peroné l'aviada amb
motor o tense no esta encara en l'etano
en la qual tothom ntigri practicar. Cal
exercir una seleccia nee un entrenarnent anda aparells fin, descubrirá antnmaticament. Sezonament, per nracticar
el vol a vela calen aparells fMs, mes
encara que els utilitzats en ele cosenvaments en VE.scola. Es ennvenient,
dones. que les má q uines usarles sota el
'm etro! del , Pro fessors si main el enés
fines rossible. 1 ne ritte liae nn d'esser
utilitzades en un ensenvament autedidae.
ta. eme en la tr a ioria dels casen, én
re s ultats deplorables.

S P O
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una altra marca. Aznb el tenlos a
Abadal semblarà "El Siglo".
• •

can

La S. E. I. D. A. ara té l'"Standard", es veu que Capella va Por

*5*
En el passat concurs d'elegáncia el
j urar va estar indecis, de por que
s'em p orta el primer premi el "xecxec", de Cahneta, el qual pilotava
"Panellets". abillat anda "hongo" gris.
• ••

Per acord unánime Piferrer ha estat
nornenat, dins
ram de l'autombil.
"Miss Elegüncla", ara, perú, es deixara creixer el bigoti.
A. E.

e

•111-ielann•

Demà, a les Corts, Athletic
Club de Bilbao contra una
selecció dul Barcelona i l'Espanyol, a profit de la Mútua
Esportiva de Catalunya

El partit Athletin de Bilbao - Selecció Barcelona i Espanyol que organitza
la Federada Catalana de Futhol pee a
derr.à, al Lamo de Les Corte, és a Irauit exclusiu de la Mutual Esportiva de
Catalunya, la benemérita entitat filial de
la Federada Catalana, orgull dels esnonius catalans.
Volem esperar de l'altruisme dels esportius, untes vegades posat a prova,
que, tenint en compte la finalitat daquest encontre i l'interès que sempre
desperta una exhiKció de l'Athletie
Bilbao, es registrará una bona entrada
al carilla (del F. C. Barcelona.
Aquest partit comenearà a les cinc ale
M. FOYE la tarda i els equips s'arrengleraran (le
la forma següent:
Athletic de Bilbao: Blasco, Oreja,
Urquizu, Cilaurren, Muguerza, Roberto,
Iraragorri, Sama, Chirri i

Pistonades
En Fernández prepara un clac
dels que representa que será l'enreja
de tothom... guantes damiselles sospiraran.
• ••
Vernis. es un friorrif i té
molla empenta, amb l'Oldsmobile
creiem que fati forza leina.
***
El "Taso" alegre es un flamant

representant d'una nova marca, ara
que ell creu que tan sols Ii compra-

ran la gent de "dretes"; cal teulr-ho
present.
• *•

Marian Aguilar, malgrat tenir e'.
nau local, no abandona mai laude
eatatge es diu que els aires del carrer de les Corts Ii troven més i el
lInc
és 111é5 distret i té mes bones
vistes: ja mirarem d'esbrinar-ho.
Bus. periL des q ue esa a l'Avinguda
del 14 d'Abril s'engreixa mes... "Me
Parlare d'amor"...
*••

A un garatge de la costa s'hi presenta un senyor el qual dernani que
dongues,in una mirada al carburador del cobre i se n'aná per feina,
luan torra els meanics no havien
troliat al capi mee que la roda de
alemany.
recanvi i une, malete s , es tractava
Dones be, en contraposició als me- del nou "13o Mercedes" que porta el
todes de W asserkuppe i Griesheina hem motor al darrera.
pogut observar en escotes cm les de
• ••
Hornberg, i especialment a Grunau, una
El tin Paco fa gestions per obtenir
postran no solament distinta, sinó °noaada. Els aparells wats a aquestes darreres encoles són el " E -SG . - q " Per a
vol, d'eacolo. i el "Grunau Bab y II"
per al vol a vela. T o tes dues maquines
s¿m de concepció mes moderna que el
"Zogling" i el "Falke", i presenten,
tense arribar mai a p erilloses, unes condicions de manejahilitat molt superiors
a aquelles. El l'E.S.G.-9", per la simple adjunció d'un nerfilat que recebseix

DíJOus, 28 de

LA PU011.10ITAT

Selecció Barcelona i Espanyol: No.
gués, Zabalo, Mas, Marti, Soler, Cristia, Prat, Goilaurta Raich, Morera i
Domenech.
Abans es jugara un altre encontre
entre dos equips amateurs.
La Federació Catalana ha fixat uns
preus veritabiement reduits: entrada geretal, 2.20 pessetes. Socis del F. C.
Barcelona i C. E Espanyot t pesseta,
anib tots eis inipoetos Melosos,
Aquest partit és fora d'abonament,
per' les localitats abonades seran guardades a les oheines del F. C. Barcelodijous.
na fins a les non
L'EQUIP DEL BRASIL S'ENTRENA MUR A LES CORTS. —
Ahir van estar entrenant-se al camp
de Les Corts els equipiera que integren
l'equip nacional del Brasil a robjecte
de conservar la seva magnifica forma
per al partit de comiat que celebraran
el dimite:lae vinent al camp de Lea Corts
contra el Barcelona.
Tenint en compte que els dos partits
que ha jugar el Brasil a la nearca terra
han estat contra (Mes seleccians catalanes, pensen realitzar davant el Barcel o
que calaui per tal de no-nal'esior
acares veneut per un equip de club.
Tambe van entrenant-se al mateix terreny, a les ordres de Francesc Plattko,
eis jugadors del Barcelona, en-reeament que huna servit
tal de formar l'equip que el liumenae
vinent será acarat al del Brasil, si he
l'equip blati-grana no sera zonfeeeionat
fin, divendre s , després del partit de Les
Corte entre l'Athletic de !llano i la seier ir, Barcelona -
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França
Wimbledon. -- Els primers resultats.
aplega 60.000 espectadors amb les seves interTxecoslovitquia vencions a la Copa Davis.
Austria jugaran la final a Praga. --1Vime. MoodyWills a Europa
Wimbledon (tenis sobre hecha) concentra a horca d'ara l'interés tenistic
tot el naan. Compás d'estera de la 1170va can del tenis (Copa Davis), Wianiniedon obre les seves Mates a totes
grallä vedettes" internacionals en una
magna lluita de consolació que j a ala
fet elástica i que enguato,. era esperada
per la crítica per tal d'obteni7 aous
punts de referéncia qe pdrmetin ins nr
!a valor de certs resultats obtinguts
darrera hora (Carnpiouats interiacionals de Franea i Copa Llavis).
El nostre Maier es a llores d'ara a
Wimbledon.

per als jugadora espanyols i japonesos.
tAqueats darrers han vist bandejats de
la prova Ire dels seua rutilar, defenders.)
En segoncs rondes In ha hagut aquest
any 11Mtes d'un interés formidable.
Hem de remarcar els resultats següenti:
Turnball cene Miki.
Nigelbarpe ven, Fujikura,
veng Nishimure.

Austin s'ene Deincer.
Crawford cene Henkel.
Perry venç Norria Williams.
Menzel rally Gentien.
hierhin venç Brugnon.
Davey Jenes venç Hughes.
Sydney ‘Vood cene amen

El primer acurament li ha estar favorable.
En canvi en el segon ha esta: batut
pel txec Hecht.
Pepa Chavarri es troba també a Wim6o.000 espectadors: Abans de dispubledon en aqtzests moments, disposada tar-se /es semiiinals de la Copa Davis.
3 CleiCrISar GIS nostres colora. Pbo ha zona europea, eis jugadors irancesus
actuat encara
van intervenir en dos rnatxs.
El primer contra Austria.
* • *
Degut, pero, a la fácil victòria que
En el primer dia del torneig el temps hom preveia de la part de les raquetes
ha estat plujas i insegur. Aixó explica franceses solarnent assisairen a i'e.icoilla poca assistencia de públic ais en- tre unes 9.000 persones.
contres.
Després iou el matx Franea-.AlemaEs principals acaraments donen els nya.
•
tientes segUents:
Aqrtest darrer tingué Iloe quasi a cenJ. Crawford guanya Tloczinski per tinuació dels campionats internacional,
6-2, 7-5, 8-6.
Lamericà Sidney Wood. que va j u- 'leEI
F rapnriaMer jugador alemany von
gar millar que en ocasió de guanyar Cramm, que hacia guanyat la final ue
el campionat de 1931, elimina l'austral/a l'individual buntes, figurava cona a elealc. Grath (enuipier de la Copa Da- t ui li ae tnx.
uale l'eqn ip aleany.
m
vis) a tres "sets".
Aixi, el seu aarament amb Ch.
Austin sorti guanyador de l'hindi' Boussus venia a ésser el "clon" del
Sleem per 6-3, 6-1, 6-2.
El Ilustre Maier bat Puntee (Young)
Durant els tres dies 22.000 espectadora
per 0-2, 6-3, 6-4.
encerclaren les pistes del Roland-Garros.
Posem a segona ronda amb resultats
Per fu, el mata França-Australia, que
brillant, entre filtres: Hecht, Vol/ constituia la segona semifinal de la Copa
Cramm, Jacolsen, iones. Ancheros, Mar- Davis, zona europea. va éster segun
tin Legeay, S. Wood, Nphimone, Bous- amb una passió formidable i presensus, Henkal, Leder, Lee, 1' i:11er, Perry, ciat per un públic cada dia mes nombrós.
etcetera, etc.
En aquesta ocasid (els dies 16, 17 i
Prenn a batut per l'americà Shields.
de .juny) 09.000 amateurs del tenis
(La retirada de Prenn de recluir, aie- emplien les tribunes de l'estadi Rolarui
d? la Copa DaVii ha estat fu- Garros. En conjunt, dones t9.0004-22.000
nesta per a aquest gran j ugador. Aixi + 2 9- 0001 , 6o.00o espertadors atents han
que ha deixat de formar part del qua- vigilat de prop les actuacions franceses
dre alemany, la seca valor cona a juga- a la Capa Davis.
dor de "singles" ha disminuit senzil!a- T
XECOSLOVAQUIA - AUSTRALIA
ment. Aixii explica el fácil "score"
Els txecs i els australians s'han ol as
obtingut per l'america.)
sificat en 1mal per a la Copa Datas
• • •
(zona europea).
Aquesta pugna importantissima ha el:Tornant als favorits de la prora,
celebrar-se
a Praga els dies 13, 14 i te,
veiem Crawford. Stoeien, Austin (que
no va permetre a Sleein d'eulluernar-lo de juliol,
-eil 1cedor d'aquest torneig havia
m'Id) els seus "lobs" maquiavelics), Perry, que va deixar-se arrabassar un set traslladar-se a Wimbledon per a lluitar
contra
els EE. UU. en final interzone,
per Tuckey. 1 Stefani, en diiicultat davant Lindan i confirmant el que nos- els dies 21, 23 1 24 de julinl,
iunlaiolml. ent, el guanyader del mata EE.
altres ja sabiem: que no és jugador per
UU.-Australia o Txecoslovaquia se ics
actuar damunt pistes d'herha.
llama
amb Anglaterra, posseidora del
• ••
"c h allenge-round", els dies 28, 30 i 3 1
j
El que acabern de dir a propòsit (le de
• •*
Stefani es confirma encara arnb el reMee. Moody-Wills va arribar abano
sultat de la seca segona intervencid.
Stefani es hatut per Lett pe: 3-6, 6-3 , d'ahir a Anglaterra procedent de Nova
alerk.
6-4 j 6-4.
En la impossibilitat d'actuar danumt
• • •
les pistes per culpa del dolor que paEls darrers encontres celebrats a teix a l'espatlla. Mine. Moody sIna vist
Wimbledon posen de renco la ciaste ex- obligada a accepar la magnifica sarna
cepcional d'Austin, Crarviord, Perry i que li ha ofert el "Daily Mail" per a
Sidney Wood.
comentar els Campionats de Wimbledon.
En cami registren "scores" adversos
CABLES SINDRE.0
-•-• A>
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El seu modernissim estil,

les seves cairacterís-

tiques mecàniques, les mes excellents fins avui
conegudes, d fan l'autombhil de l'avenü. que
el

públic pot provar i comprar av:ui

Preus:
STUDEBAKER Sis
STUDEBAKER 8 Comandant
SIIMEHAKER 8 President.

Ptes.18.750

" 22.750
" 26.250

• -4.,

Aquesta nit. inauguració del
Canödrom del Guinardó

R.A.S.A

CORTS, 611 bis

STANDARD
Automòbils anglesos d'alta qualitat
9 -- 10 112 H.P.

Swallow 12 i 20 H.P. 6 cilindres

S. E. I. D. A., S. A.

Avui a la nit ohrira les naves
r. n rtes al públic el magnific Pare d'Esporta del Guinardiii, del qual hem vingut
earlant aquests dies, i que tanta expectació ha despertat.
Aqu est pare d'esports es, en realitat,
quelcom d'extranrclinari que el públic
de Barcelona no ha de trigar a admirar.
Aquesta tarda, a les set, tindrà lloc
lis inauguració oficial, reservarla capeessarnent a les aut o ritats i Premsa, i a
les deu enmelar:aran al Can6drom, magníficanient iNuminat, les curses de Ilehrers. A amnesia mateixa hora s'inaugurara el servei de har i restaurant a les
terrasses de la pisrina, i a les dotze comeneara el fest , val de intuid, per al
atial el C. N. Barcelona ha inscrit le,
n a dadores senyoretes Vigo, Homdedeta
Se g ura. Seria'), Gaztearena i
•
i els ne¿adnrs R. Brull, Cubre.
fas, Navarro, Reinienreich i els saltadors Quiero! i Marimon.
Després nI. mitia nit romenori el ball
a la pista de reilexos installada en un
dele rantona de la terrassa de la piscina Ilimain,a. alt e rnant amb diverses
atraccions. La (esta será anicnitzada
per tina orquestra famosa.
El programa de les curses per a apuesta n;t sera magnifica i el garanteiven
PI% noms deIs Ilehrers inserits. De nioment serà aquesta nit la primera cegada que el públic podrá acure una c ui r-a ele gmge, de primera categoria.
Entre l'efenc de anCceS orle actuaran
u n t reu els noma de Calina-Choice. Hit'-er, lisis flor!. li f ,b s. S o ban u. Cal•r•ita. Loina. 1111Vin, P,iiss E s ranva. AliIlimecho, ',nlario, Serme, 11-dlacina, Ki-ki, Ko-ku, Chiquilla. Bullan cuera. Toas. , Payaso, Wanky, Mezquita. etc. etc.

Avinguda 14 Abril, 435 -- Rosse116,132-138

imumwar

NAFTALINA

La tirada exclusiva per a needits.-Continuara la serie de tirarles que
componen el programa de Primavera
del Tir Nacional, el diumenge passat
va tetan- Iloc la prova excluaiva per
a neòfits anula carrabina del 22 a co
metres, 20 trets, sobre lilanc
o'20 metres i en posiciO Mitre de les
tres reglamentaries.
En aquesta tirarla va quedar vencedor Josep Gabernet per ifio punts,
seguit de Miquel Renorn, 147: Arijotrua Mitjans, 126: Francesc Llach, 121,
Erancese Palacios, 118.
El proper diemenge acabara el certamen (te Primavera amli la tirada
exclusiva per a ernpleats de comer,:
ami) can-aluna cal. 22 a 50 merece,
20 trets, 6 de oro y a, i posici6 'hure.
CURSES DE

Venuts
1 atesos per:
.ROMAGOSA -y Cia. S. en C.
Valencia,

•••n ••••
••n••.
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LLEBRERS 111111111111111N11111~1111111111~03111~1

Canòdrora Park icamp del Sol de
Balan. Aqueata nit, a un quart
d'onze, tnalra lloc ett aque3t Cana Motu la celebrad.; de mini les de
Ilebrers. que es desenrotllaran com
seguen,
Primera. Cursa per a Ilehters de
einquena categoria Caco ardes). 1-li
prendran part Pilla. Sen -ora II. Caáero, Sola, A nra. Turc;.
Segona. Cursa, tambe de so° tardes, per a llebrers de cinquena cantegoda: Selva, Liliano, Batiera, Llana,
Drino, Da,cil, Flamenco,
Tercera. Cursa de 500 iardes,
cinquena categnria . Hi prendran part

Llamea Tuna, Lista N', Chile, Zarina, Batidera 11, Maja.
Quarta. Cursa per a llebrer, de
it uarta categaria (no iardes): Pelota,
Golondrina I V, Zoraida, Caudillo,
Fower, Pesalha, Estrella.
Cinquena.
Cursa de Ilebrers de

Bo x a Esporisdellieu
tarja. — Ha casal signad hencentre
entre Josep Girene, i Augier per al
Campionat d'Europa deis ploma. Henil
es proposava fer disputar aquest enencontre el proper dia 4; una lesna
de Girones, ha obligat a ajornar ei
combar Hem de fer avinent, de totes numeres, que la lesius del gracienc,
al genoll, no té gaire importancia.
Dissabte continuaran a
Park les sessions de bosta earresnonents als Campionats de Catalunya
de Boxa amateur. Es dsoutaran
la reunió de l'esmentat dia els matxs
(la semifinal cerresponents a totes les
categories de
— Per tal d'esbrinar d'una manera
ramita que ea et n- oe Va passar en e!
mats Baer-t arnera, !a Federado Italiana ha trames un representant 5.-11
a Nova York. que farà una enquesta.
— Ha estat signat un encontre entre l'alemany Shoenrat 1 el basc Isido ro, que se celebrara a Serán el

REPARTIMENT rw

rizEmrs.

Eederazió Catalana d'Esqui Jaman-ea que el vinent dimecres, dia de
hiel a les to'3o de la vetlla. tindra 1:ce
seu local, <arree de Santa Arma , nitmero to, primer, el repartiment de piemis dels Campionats de Catalunya i de
les altres preves organitzades per aquesta Federacin. Per aquesta nota s'invita
totes les entitats federades i simpatitrants d'aquest esport..

Cielis in e

UN EQUIP PENINSULAR AL
CRITERIUM DU MIDI. — Organitcada per "La Dépeche", de Tolosa, els
dies 4 i t5 de juliol es disputará aquesquarta categoria
Rondeña.
ta prova internacional, en la qual parGuitarra, Golondrina I, Gola,
ticiparan els millors corredors francesas,
Sisena. Cursa de Ilebrers de
belenes, italians i espanvols que no
cera categor:a (,ion lardes): Golondrina I. Jardinero,- The Queen, Hin' vinent dia ai dagost.
prrnguin part a la l'alta a ['ranga.
meada, Waterloo, B. B.
contra
— Segons un aerograma rebut per
L'equip espanyol estará integrar per
ameste'
Després de les esmentades curses Jeff Dickson, Kid Tunero arribara a Alvarez, Escuriet, Bachero, bulero i
França el proper dia 3 de julio?.
Id batirá unu Iluit ball a la terrassa.
Destrieux.

-
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remos Cervera" t "El cantar de
esmeres".
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Inaugurael6 a yui, REVETLLA DE BANT PERE
A les deu de la 'sil. CURSES 9E LLRBRERS a la pista illumin ada i servei de b cr ¡ restaurant a les
asses de la PISCINA LLUMI :l'OSA.
A les dotze, s ran festival de nat &ció, en el qual participaran les mi llors nedadores i nedadors del Club

¡ració Barcelcma.
Despres de. mitia n'a. ball arnete -test per l'orquestra "MATAS-BAND". emb l'imitador d'aparells musicals,
• gental "WADZZ".
El ball alternara amb l ' actua diCii de les "vedettes" JAYRA LA TA URGE, LIA ZABAY i la genial
CELESTE GRIJO. Durant la nes ta actuara d . speaker el gracids ECH EVARRIA.
2'90 ates
..ade genere( •I recinto
.4.
010 mes. ¡Entrada a preferencia ...
... 10'00
"
Llotges
0
gene a300
el al Canbdrom
ptrasa
•
"
6'00
Entrada a le piscina, amts dret • 100eunmel6 .
0•10
"
frpiiaa al tecinte de preferenela
Servei especial dautodinnibus lo ta ?a nit, Pelayo-Balmes al Landdroin i tornada.

los

-alail/50/1 Square Garilen".
-. Ccssilntiitnr" i ' El cofre de laca".
Agenda. — "El ordenanza" 5 "boba Eran.
dentina", CII egpanyol.
Jeringada. — -un par de (rese p a", "SIMO
ne fa 118I" t a atea a Id tarda "La
sida empieza".
Barcelona. — "Sorbe tres noche". 'El
hombre malo" I -Tres caballeros (le
trae-.
Bohemio. — "res DIAVOlo", ”Dipiomantas."
"afros ron leche", 'El malhiero" 5 ••0

Arenes. —

ESPECTACLES

yo o pes-.
stensurltr's-csnelopl-nnaPeLon
Bohemia, - g ijrnek, nn clown'', "El MI.
su negro" 1 -el sabor de la simia".
en espanyoi.
neo, — "Los cinco n'ene del Jalr
"Iiirileta a /a venta".
Broadway. — "tullir Journal", "nlnle•
res cle postin" 1 -su tuneo pecado".

Cleterverr. — II CIendrke" I "Po mutuo
aquel-do-.
Capitel. — ' 5 1.1 chica del SurIlddr" I
" inunelos por Palabras".

— "Tuya para siempre" 1 "la
1~1~8~1~11~13.111~ nediseum.
norda maldita"
Comedio. —

atneld Motorisine

locura d e l

Matar". en es-

rime t ogompaneros".
noratal. — « valses de entallo", "Hoople"
1 "El rofre 111151erle‘e' . . en eapanem.
Diorama — -Felipe Perh • ay". -Tres es1,111 p H-A de trae". "Ilielelifin de las su
BOA
v q, " l "El ranrno dinamita".
•
— "Cineuents dólares nna vida",
UN MATX REVEMJA. — Londres, Ea¡and.
-No s e na e/. 105a" -Ln qsue suenen las

Per

'OLYMPIA SPLENDID

Teatres

telieraf

TEATRE NOVETATS

Telefon 34640
Avis/. dimos, MI, a les 1010.
REVETLLA DE SANT PI«
SENSACIONAL ESDIVSNIMIXT tinte I
ELS 111/110501 owss

illenteanyle lelos LLUIE CALVO
15 ,11. 4'1, papulir
de a pes .,..les. NO FALTA NAIDZ

HIPOLIT LÁZARO
MARIA ESPIN ALT
MARCOS REDONDO

LOS GAVILANES

per Fahreirat, Vda. MaNia : . AVelli,
i'dle1C11 1 :n , /11112 Parid'. etc. lit, a tr•

SfoloWis ¡si,' rralla& sto revsUli
Sanl rete. 13111 tques des dr 3'50
pesseteo, primer i tercer art.d de

LOS GAVILANES
LA VIUDA ALEGRE

iQuIZAS TAL VEZ I
0,11e103e (0Meate Per Carl tgorsay
t. : estupenda comenta Paran-aluno

El Presidente Fantasma

per Claudeil e i.rdbert 1 Jinarny
CARAS GRACIOSAS iditentov sonorin

La comosai superproducció en espanyol

LA MASCARA DEL OTRO
r e r ELssa Landi I Ponald Colman

rsnlar - in 1.1 Lurinsa ,.•rra

de

pels matehos aritelet de la tarda
itepostchl de 11 niagniii q a operet

ainuan Se Oest. *17 • •Telbfea 11011
Aral. estupend nederarna
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CINE RAMBLAS

Mestre SABATER
Orquestra I come del Gran Teatro del Loso
Aguase él ti mi, sensne l orai nrdore , i mae!
50mal luncioartfat i c dn Vanyl en equest
n•ra un rnagrift5 seterna de ref,igtracid

del *Inri. II - Telf. 13173
t,i,1: COMICA , REVISTA I NOTICIA-

Rambla

EL G P.AN PREMI D'ALGER
R!. EL DIAMANTE ORLO1N, per L n a•
rada poi atan
Al Club Natacie Barcelona
cantada per prim e ri
ne Hm 1 1. a, Psi rayad,
bariton PRO HERT0t13, m'oh na.
.Aquesta prova, suspesa per di j ePelacins.
Ruiz
Parla.
muto.
rOujeree,-.
El
Aguila y el Halcón
ewwwwiememeimmnimntemers
imen
artes
de
AUGURACIC) DEL FRONT I renta motius. es torna a organitzar, 27.-1'5 boxadors Ilans Schottrath
segon
5 ti 5 aters. Prim e r 5
EmmteMe. — "carlommtno- (nnicanuent
LOS GAVILANES 1 LA VIUDA ALE,lespres de gestions fetes a tal ob- George s Cook tedn'aatran en un mata
"amor de estudiante" 1 -En
per Fre terteh Mac e n. rarcile L0re.
DE L'AIGUA DOLÇA A LP.
NO FALTA NAIPE i LA
12
ele
juliol,
en
dotze
de
resenja.
el
GRE.
la
ley".
de
nombre
bard.
Cary Grant 1 Jack oincie
jeme per cliterents persones que hi
VIUDA ev£GRE. 11111reellee. 111t, N"New York". -Meloilla de
PISCINA
!Menee.
iSessid continua)
estaven interessades. Han estat asee- remada, a ¡estadi oje WandswortIL
1 0,1'1111,10 111 1,1 1,Pqr
—
I -Entre In espada y 13 Pared - .
irrahal"
REPTA
VIS UNG GL),NZALEZ
,
Canteen,. —
nyalatc els dies 21 al le d'octubre
DON GIL DE ALCALA
LIURAMENT D'UNES EICSE- inent per a la seva celeobració.
boxa- Prerlon. — -Entre la Papada y la pared"
27.-El
ARILLA.
y
per la grau dtsa
- La mascara del otro" i "El änget de
NYES D'OR
dar IrIcal Young Gonzalez ha etWat un
la noche".
MARIA ESPINALT
DAVANT EL GRA.N PREMI
escrit a la Prems reptant Madi .Arilla. Goya.
E: ylnent diumenge. dia 1 de 3uliol.
— "Pobre t e norio'', "Sorbe de
1.. , 11. a ica C. I nit. a les den
duenda", "Una rana al aire", "Torna•
Despatx a romptadorla
En rescrit de referencia dio el maDE FRANÇA
es festejara al Club de Na•
sin toda un hombre" I "Tren de pla- .dwommémoo.••n•••nnn•n••••n••n•••••••n•nn•••
nager de l'orina González . ste delirares
REVISTA, LA HORDA MALDITA, per
to Barcelona. la portada 'raigua
Ce acabo is ftresra".
cer"
De Paria ens diuen que l'interés que del voinbat sostingut per aquest arnla
"El rey
Intim - "ay que me rateo". armas"
Inri y Carey, 1 TUYA PARA SIE91a la piscina i inauguració del ha despertat aquest any el Gran EreFre.(lerten
de los guan o s" i " A rp e s a la s
! PRE, per eylvin
Ora:mili:N pare d'atraccions
Anua i de la seca recent victoria so• irontd, solemnitats que
March
co--.7. .. i. rontliireoritnenoiri l o:i i.rei .7io.la ne die duenMi de França es grandiós, i que e, de
diFunciona rada Ita, tarta r fin.
bate
per
abaladobre Morería, al qual
rorb el 11:m'aturar d'una emsenya
Inris.
nut,
teletila de Sena Pere, grane feapreveure per al d:umenge vinent que nament, c .-eu que en els actuals moments
ni'ln-s;.>e
plarre
doon hombre". -Tren de
TEATRE ROMEA
tes da ',rinda. Funcionaran tetes les
• als catarze socis que portin cocam'alar/ la Riesen".
nalrà
concorregudisMontlhery
es
IrleaBZIMMENI
afane 1 petites atracaban' i divertirme
interessa da el combat Arilla-Gonzáler.
T'elig en 1001
Ideal. — -El ordelldnrd" i "Dona Franr-3 2 5 any; d'estada a Ventead
rArn,o,
wad., on
Companyia IdaeraroaRardain
sim.
risdulta". en espanyol.
ramm¿
constar el manager de
E.5 esmentats artes comenearan a
n 1 :Bri.i, Coqu e s. Caecer. FaTilets. acodepor otra". -vana.
La "escuderia" Ferrari. amb els Y'crung González que Ilf1Ile5L., pe s M0,- Laletana. — •• tna sidasenda
d'estlu. Bulaptics platea a
Ternoorrea
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Programes d'avui

TOrk0 de Sant Sebastift

' iZs T f

AVUI INAUGURACIO de la

JHORTA VALENCIANA

Bijous, 28 be Juny de 154

LA PUBLIOITAT

12

Llocs recomanables per a pas3ar la

RESTAURANT

"Miramar"

HEYETIII

La millor revetllade

DE Mi PERE

Sant Pere 1,a passareu al

GRAN SOPAR DE REVETLLL

nizzono

Can6drom Park

GRANS ATRACCIONS
SORPRENENTS PRESENTS
DUES ORQUESTRES

Camp

dirigides per

cas;ino

Sant Selastiä

del "Sol de Baix" Antics terrenys d'entrenament del F. C. Barcelona
TRAVESSERA DE LES CORTS

GRAN SOPAR DI: REVETLLA
BALL A LES T17..RRASSES

AVUI, REVETLLA DE SANT PERE

MISS DOLLY

z

A un quart d'onze de la nit

3 formidables orquestres

TELEFON 21222

GRAU M8E3 DE LLEBRERS dB COSTES MITIM

RESERVEU LA VOSTRA TAULA

i atraccions

Després de les curses hi haurà un

DELICIÓS LICOR ESTOMACAL
Per les seves bones quali-

Orxateria Valenciana 1

GRAN BALL A LA TERRASSA

tats i bon gust, és mundialment acredilat

Tastar-lo es adoptar-lo
Per a celebrar la vostra
Reventa demaneu-lo a Bars,
Cafès, Colmados i Confi-

ENTRADA:

CORTS CATALANE3, 634 (xamfrà l iasseig de Gracia)
TEEFON 1 3 5 5 4
Gran assortiment de g elats port;Oil-;, de 4 a 40 horca
de durada; molt präctics per a excursions, platja,

UNA PESSETA

camp, etcMera

teries

TRAMVIES: LINIES 7 i 15

Fabrica I despatx: BARBARA, 35 - Telèfon 22541

AUTOBUSOS LLETRA E

n

Preguem a la nostra dislingida clientela que vulgui fer
els seus encàrrecs de ge;ats amb la drguda anticiparV.
11n11.1nn••

ZILLER TAL

Bar Autoütic, S. A.

TERRASSES

Provença, 228 Telèfons: 76161 i 72753

millors sandvitxos - S'admeten encàrrecs

A les onze de la nit:

122. nmbla de Canaletes, 8

GRAN BALL FAMILIAR AL JARDI
Tiquet de coca 1 xato, per a senyor, 150 pessetss
(propina inclosa)

Telèfon 22987

BARCELONA

25 obsequis per a les senyoretes

LES MILLORS MIRAHDES DE MONTJUIC

MENJADORS

Mas- Guimbau

PASSEIG DE L'EXPOSICIÓ * * * EDIFICI DEL FUNICULAR

Neues 0111 són leo millors
(11111Ca

E '.Iaboració contínua :: Espeeialitat
el 1 Cornets per a gelats :: Vendes
a l'engròs i a la menuda

(
I

La millor aigua i el lloc més fresc de
URGEL L, 107 -- BARCELONA -- Tel. 31501

LES PLANES DE VALLVIDRERA

Extraordinària Revetila de Sant Pere

Reserveu la vostra taula pel telèfon 15822

DUES ORQUESTRES

RESTAURANT

ATRACCIONS

L'acreditada casa de la

PER A BANQUETS

COTILLO

72EVE TLLA DE SANT PERE
Aman ida ru3 sa i caviar - Pollastre rostit i rosbif.
Vedel!a - Sale itxes de Francfort - Filet amb petates
fr. agides - Pastis de xocolata
CERVESA DE BARRIL, PILSEN O MUNIC

ALGUES I )E SANT HILARI SACALM

Coques, Xurros, Mançanilla. Manubri, etc., etc.

Hotal Martin

La millor Revetlla de Bareelona

RAMBLA DE STA. MONICA, 21 i 23
Telèfons: 11692 i 15759

31111irins

DE LES FLORS, 6 - TELEFON 10442

SERVEI DE RESTAURANT A TOTHORA

PAELLA VALENCIANA
SALONS ESPECIALS

RAMBLA

Melody Boys Xang-Hai Jazz

Casa 'loan

o
ories9ri3
ilesiallralli

RESERVEU LA VOSTRA TAULA

ütveRes-P1HGülN
e

TELEFON

34393

Obert de 11 t le julio) fins al 15 de setembre
Auto (hall de Bare . elona - Sant Hilari durant la temporada oficial
Informes: BOQUE111 A, 13, primer pls - Telefon 17953
B 8 RCELONA

ESTIUEJANTS! t!
Restaurant NUR1A
RAMBLA DE CANALETES,

L3

WINNIMMMWMMINNIMWMMOIMMMOMINMfflMMOSMMMUMINMWM~UMMMINIWIMMWMWWWW8

NOVA I:IRECCIO
rEPRETERIA I UTENSILIS

DE

CUINA

ARCS, 5 -- CREU COBERTA, 78, i AVINGUDA D'EDUARD MARISTANY, 13

Cobert popular:

6

pessetesit

Entreteniments i tres plats a escollir de la carta

GRAN SALO DE LONXS BANQUETS
IMMI10n711M1n
vM1M11,.
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