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al Govern en el veurem el que seis
La llei de poders Ahir a la tarda morí el Sr. Joan Selves poders
china
plet de Catalunya
Governació
excepcionals
Carner, Conseller de
S'autoritzà el Govern per exitir el eompliment del fall del Tribunal de Garande la Generalitat
ties perqui adopti mesures per a re-

Alzó ha dit eil Robles en
sortir de conferenciar amb

EscrNim aquest comentari tense coneiner el resultar de la sessió nocturna,

Samper i Cambd
i
en la qual el Govern hacia de sotmetre
a raprovació del Parlament el projecte
Hei
hei atorgant-li poders excepcionals
Madrid. 28. — A les 6'to de la tarda
per a resoldre el conflicte amb la Geneels socialistes que mentre funcioni el ha acabat la conferencia dels senyors
Madrid,
28.
—
En
la
reunió
celebraralitat produit per la sennencia absurda
seca
competenja
és
de
a
Parlament
Samper. Gil Robles i Cambó.
da per la Comissió de Presidencia per cia l'intervenir en la resolució.
vexant de! Tribuna! de Garanties. Per
El senyor Gil Robles ha dit que nodictaminar el projecte de Ilei de plens
les informacions que els lectors trobaels
represenintervingut
han
hi
poder;
EL DICTAMEN DEFINITIU DE mis havics canviat impressions sobre diran en un altre lloc del diari, i per les
versos assumptes i pla parlamentar', per
tants de totes les minories, fixant
noticies particulars que hem recollit,
LA COMISSIO DE PRESID£NCIA
a aquesta seur.ana.
Enea.," que maca( a la seva casa paiposició davant el referit projecte.
sembla que la situació del Govern es
definitiu de la Cornis
E
l
dictamen
del
Castelitallat,
Selves
de
per
la
Lliga,
ha
Hom :i ha preguntan si es tancarien
de
Les
ral
Pellieena,
El senyor
delicada, perqui tant a la dreta com a
sió de la Presidencia sobre el Pro- les Corta i ha dit:
Ruges, Joan
dit que votarla el projecte de Ilei.
resquerra topa amb fortes resistències. Poble de Sant Mates deformal,
Presiden:
de
llei
llegit
anit
Pel
jecte
a
com
—.V) cree que si, que ¿atable es clanEl senyor Manea (Honorin,. per Resenyor Gil Robles se li escapa la Selves i Correr s'havia
a la citad de _Vansurararan.
novació Espanyola, Sha oposat al pro- del Consell diu:
gent dels dits, per sumar-se al criteri Pomo i con: a politic,
el
GoArticle
únic.—Sautoritza
de la +
També hom li 'na preguntat si han
jecte perquè el Govern no és prou exdvers a Catalunya que sostenen els rno- reos. La forta tradició catalanista
vera, d'acord amb l'artitle 61 de la tractat del problema català. i 'na dit
capitel del Bages havia de pesar larcaplicit
quan
parla
de
les
mesures
que
penEspañola
"
;
Renovación
arquics de "
Constitució. per a legislar per decret
—No. El problema catali la no té
en l'intim del ¡my Selves, que,
sa adoptar per sotinetre la Generalitat. anib sujecció a les segtients bases:
es agraris es fan pregar molt, i posen sament
interés gran per al Govern. car esta rela carrera d'advoHa preguntat a les minories que recolreserves al seu vot. i el senyor Cambó moll abatís d'acabar
de
les
mesures
que
Adopció
a)
minoprimer pla
zen el Govern quins artes de la Gene- puguin exigir el compliment del fall solt. La reunió que tundra ara la jar
braceja com un desesperat per sortir cat, ja jugara nn pape, de
imria Popular Agraria és per a cone
ralitat seran suficients perque s'entendel vesper no s'ha ficat, arrossegant- en els nurlis més sensibles de la
dictat nel Tribunal de Garanties Cons- pressions respecte al projecte daMt. lacal
Poder
politica locals.
la
sotmetiment
d'aquesta
i
gui el
hi el Govern i Catalunya.
utucionals en la unest ió de cümpe ró res mes. Es cert que nosaltres mancentral. Se li contesta que s'enten per g ncia sobre la Dei de Contractes de-t
El trct carereteristic de fa personanCom tantes altres regades. ha estat
tenim que abans d'autorit zar la Geneaquest acatament el que s'accepti el fan Conreus de 'Catalunya.
-.'etima de la seva funesta imprevisió i tal de loan Selves el trobariem pulsee
ralitat per a legislar sobre contractes
del Tribunal de Garanties.
absencia de sentit politic. S'ha creat en el fet que no ha representat isla: un
b) • Aclop g ió de les disposicions conhaurà de fe:- un
Els agraris han indicat que votaran ducnts a refeetivitat de la del:mitació de Conreus, Cataltmya
una situació tan paradoxal. tan perillo- paper ser andan. llame d'una indithtj acte d'a g atament al Gavera de la Repúel dictamen amb la condició que cessi i regulació de com p etencia entre rEssa, que ara ha d'anar mendicant rauxi- hie personal, d'una gran sela
costra
actitud de
Aquesta
és
blica
la rebellia de la Generalitat, reservant- tat i la regló' autónoma, per tal que
E de les drenes. perquè el salvin del guretat d'en mateix, d'una simpatía i
se el dret de presentar vots particulars. el Parlament català i el Govern de la sempre, i. encara, és una condició oue
desastre irreparable que amenaça la g ira afahilital snai desmentides, ocupadel
Consell
els
acords
L'Esquerra Republicana espanyola ex- General/tal puguin elaborar. promul- esta reflectida en
liga a Catalunya. La seva impremedi- va, podien dir automàticament, per
de ministres.
posa que no votar/o el dictamen.
que cap deis
dret
propi
ar
i
publicar
-una
nova
Ilei
de
Conuna
mena
de
g
zió,
el
sen
furor
electoral.
han
posat
tp
Un periodista ha dit:
Els tradicionalistes s'adhereixen al cri- tractes de Conreu amb sujecció expaper que la Lliga hauria hagut de seno companys no • discutia, lloc
—Segurament els catalans faran aquest
teri de Renovación Española
tricta als preceptes de la Constitució acre d'acatament. car enseres que se.%
c m r en aquesta qüestió. en mans dels sentPre Privilegia( en qualeevel deis m eEls republicans conservadors s'han i de l'Estatut.
del catalanisme. dis, per modestos que fossin, on desofereix autorització per a legislar sobre
í-órnics irreductibles
oposat al projecte. Entenen que la proPalau del Congrés. ah de juny
.No ens sorprendria que. segons ccm plegués la seto activitat. I així co desapuesta materia.
Joposta
del Govern suposa derogació del de 1934.
anessin les coses, a darrera hora., el se- taca la seva figura en la primera
El senyor . Gil Robles ha contestat:
fall del Tribunal de Garanties.
El senyor Pell:cena, en nom de la
nyor Cambó hagués de posar tota la se- ventut Nacionalista de Manrcsa i, des—Primer haurà de fer lacte d'actEls representants radicals es mostra- Lliga ha presentan un vot particular
revista joventut. expenent
en
/a
activitat
maniobrera
en
defensa
de
la
prés,
na
tament al Govern, i des pees ia remera
irreductible i
y en favorables al projecte, indicant que en el qual la base a) queda redactada si ‚els concedeix o no l'autorització.
l:ei de Conreus. Les precipitacion s por- magnific del cafalanisute
acatat el fall per la Generalitat, aquesten a tals situacions inesperade s. Si ha- liberal de les naves Promocions mur,—Dones en el projecte — ha replicat
ta podrá legislar en la materia atri"a/ Aclop ció de les mesures que
la serenitat suficient per re- sanes. que assen yald el Irencament amb
naturalment,
elles tingut
dcl regionalistne
ouzuM exigir' el compliment del fall el repórter — s'ofereix,
que
buida.
patriarcal
d'advocat
dels
la
política
trist
paper
nunciar al
Els populars agraris han indicat diclat Pel Tribunal de Garanties Corte- aquesta compensació a la Generalitat.
Par- que durara tanta anys tinqué a ¡es
di
ii que pritot:
jo
ias
s'aueave n contra la competencia del
—A
pesar
de
que votarien el projecte amb certes titucionals en la Mintió de competèn- •
comarques.
:-::nent de Catalun y a hauria pogut fer un nrsns l'hegemonia d'aquelles
reserves per poder exigir al Govern cia sobre la Llei de Contractes' de mer hauran de fer aquest acte d'acataingresso a El
a
la
seca
terra.
pan
loan
Eches
Airi,
sen
partit
i
1-on servei al
responsabilitats en el cas que no si- Conrea de Catalunya, "sempre (En- ment. Després ja veurem que seis
Pla de Bages, el vell diari catald, no
ç i l'advocat del.; catalans descontents
piga mantenir la dignitat del poder tre de la Constitució i de l'Estatut". dóna.
en scrd
hagués estat un partit no català, la Lli- es Pas roto a redactor obscier: vellerapúblic. Han manifestat que entenien
el director 3 copropietarit I el
ga eis aquests moments hauriarpogut
que, d'acord amb l'article 15 de la
:In= de mitjancera i especula amb ble portantteu sofrird una transf armaConstitució, el Parlament català pot
la seva representació política, i cotitzar cid radical: Perdrà una part de la sena
legislar en matèria d'arrendaments
Joan Selvas i Carner
els seus vots a favor del prestigi del antiga i ficirlissima clientela, perd m' 17de "rabassa ¡aorta", però no en maParlament de Catalunya. Una interven- me n tara el tiratge i la importdncia, i interia hipotecaria, i que, ajustant-se
s
presidint
la
reunió
r
an
y
sen.
p
senje'rórti
a
popu- es pot afirtnar que loan Seite: ha pe
tonificad
sanes
i
amples
to
l'hauria
narro
en
/Infra
ció d'aguest
s'estaea celebrant a la la Constitució i a l'Estatut, el Pars'hauria eetalno Jimia 'red 104 dfari dut la salut 1 ha sacrificas la srva vtda del Consell que
,
ent
mai
lars
sió!ement a Catalun ya, i
sni Ya*Paiticipar des de lament català pot votar una lId d'ari l'esal servei 4 Corafusysk Ws '40*ml Gerter g litatt .
catolanista.
viat les desercions que l'afebleix en
ca que el senyor Selves hacia rendaments, quedant així resolt el
tigma d'una actuació anticatalanista ineat s en un bloc de tanta:res- la clini.
En caure la Dictadura les forres ce- temps, Pas COM la Conselleria de Go- entrat en el periode agónico
problema.
concebible.
talanistcs i rePublicanes de Manresa, ponsabilitat
la reunió i
Els socialistes han indicat que la
E! senyor Cambó va mossegar rharn poderoses i disperses, que no han es- rernarió, marearen en el set( cos i e n el • El, Colasen va suspendre
a
la
Govern
co
ple
petició del Govern no s'ajusta a l'arti.
es
va
dirigir
el
arab una galotreria de neofit, i ara s'ha tot encona mai enquadrodes en luna or- seu ànim un solc tan profund que la seele 61 de la Constitució. Han indican,
per arrencar-s e l.
se- ra zn.talitat no ha papa resistir. Els que Clínica.
esqueix a t les entranye s
nanit g aci ei , cerquen un líder. Aquest
també, que no estan justificades les
Pensava molt mes en la derrota de rd, segoint la traiectdria de eta_la je- el traettirem i restimdtren havi e m poDE LA MORT
MOMENT
EL
facultats excepcionals que dernanen,
contraure la
ita
t
i
dr
abano
ja
constatar,
gut
Les
sei
Carnee.
l'Esquerra que en la tranquill
En el moment de morir el senyor i que és la primera regada que aireo
:a vida. loan Seines
la resisté'ncia fisimalaltia
com
r
iaI
de
Catalunya.
i
aquest
error,
el
nco
en
el
Comité
Revolucionaseu
llit
de
profit
succeeix des de la vigencia de la Cons_
res adir/tato
s erdia, a una velocitat Selves es trobaven junt al
mis considerable que ha comes en la ni el seu ascend e nt pe rsonal sob re les co de Joan Selre
mort, la 'sera esposa senyora Carme titució. El Parlament no pot conceseva carrera politica. dificilme n t el podrà orgonitrarions obrenes de la comarca, ala r marte, sota el pes d'una tasca esas,- Baltiet+es; el senyor Pruners, delegan dir podas excepcionals a un Govern
els
indiscutible que pro- !adora.
reparar mai. perquè no l'hl agrairanueniuna
d'Ordre Públic de Girona; el (arma- que es responsable del conflicte i que
fan d'e! 1 l'Aealde
q
Ara, Juan Seh's i Cornee és turrt.
Manresa. dest,rés
d'allà ni els d'aqu í . La felicitaciórústica
Fajar; el di p ut at E a- pot agreujar-lo. Per últim, han entes
r d la Reptíbica a
elama
de
en pan, Entre el descenso! dels ceutic senyor
el
representac i ó de la rropietata "La Na- de les eleerions triomfals del 12 d'abril Peseansi
ose forrn nyor Tauler; l'alcalde de Manresa:
dels
res
erefr
el
abanmnics
d'adreçar
tard
setts
Duran, i el
Cataluny a acaba
ele toar. Alluns ‚neues
a la diputat senyor Ferneres i
ción" és un simptoma que no ha data- donaré equest cdrrec (Je. a 1. 5sc r dipu- e!'s :r us adversaris.'I'aromptinya
finan,
senyor
.
tot Catalu- accretari particular del
tamba el rondo b profund
i, desPres,
lagar-lo gaire.
Orriols.
te? a fes Corto Constiturnts,
que el va estimar tant.
El senyor Selves va conservar la
al Parlament (ma- n •.a, la terra
eleait
diPutnt
hora
a
s
de
darrer
l'Esatterra.
de
n
majoria
Lee informacio
lucidea rd pelensament fins al darrer cl e
la i cap de la
iMien que la votació del proíecte no sera En /913 entni rom um Consellrr del (70a dos quarts de tres, va morir tuoment.
Ahir,
estat fetat . en el departo- a la Policlínica del doctor l'uig Sa'
En sobrevenir el trist desenllaç, a
fins demà. i afe g eix en que han
en el text pu- ,ern de la Generali
de Governaci ó de la la cambra mortuòria es van descabtes algunes modificacion s
meto d'Economia i Agricultu r a, el qua( moda el conseller
Joan Selves i dellar les tristes escenes que s ón sl(
a
blican ahir, al cual la Lapa presentara
Generalitat
senyor
passar,
després,
dies ter
una esmena. encaminada a atenuar una ocupó pocade Caverna-id. Peiné aquest Carner.
suposar.
mica l'enorme disharat que ha fet. No (ansehen
Governarlor
.oc mitjan mes passat el senyor LA DESFILADA A LA CLINICA
(-arree per a ocupar el de
aquest
punt:
(7e
Selves,
que
des
de
feia
algun
temps
ri
podem éster optimistes en
Comissa
General de Catalunya i
Durant tota la tarda van desfila:
3 inneseu estat de
no és pas arnh afegit on s innocus amb el oer0 l d'Orelne Public. Realit pa t el tras- venia ja queixant-se del
prendr,:s per la clínica del doctor Pu:g Sureda
salan
i
de
la
necessitat
de
cessaris que podrà reCnnfliar-se
narament
fan
P3s de se nYis ,
l'ha dttt un descans es va veure ohligat, per nombroses personalitats i atines del
catalanis m e que ha ofès harroerament.
de CoVernaricl. La malaltia atte r subs- accentuar-se la seva dolenca, a al n an- f:nat. Va anar-hi novament el senyor
aire balices Vsse
Cap
litori
fétt
a la
Signar per radvocat senyor Sala i
donar les 5eVeS funcions P er a fer Ilin• Compna y s, i hi van anar també el
darrers
Serveis de la Comissaria genera: Berenguer i pel procurado r senyor
t i tttit inferionnlenl, namescs
Generalitat, pr;_ El curs de la malaltia va ésser lent, de
de
la
sns, pel President senyor l)rnrds. El Peró va semblar vencer la joventut d'Ordre Public senyor Badia, el se- Puig i Roses, ha estar presentat a
r. efespre's
i naturalesa del malalt, el qual ya nyor Veiga, dii• ector de la Companvia l'Audiencia recurs de cassaciä per
,77ma rts fair rol. rouraleseont tuteara. tea.- poder abandonar el llit ja una set- de Tramvies; el sccretari del colase- infracció de llei i trencament de foral
senvor
c
senvor Govern; el di- ma, contra el fall que el Tribunal
earre
mana. Els metges, encara considerant- iler de justicia d'AcIministraciä
,rota ha ditnissit; del
a areep tarLocal, d'Urgencia, presidit pel ja laméis tilaComPan ys. .4quest es nena n'anos t.,- lo foca de Peral, van assegurar que rector general
senyor
Espanya;
ralcaltle, senyor Pi i gistrat don jovino, va dictar contra
esperara
aue
la convalescència seria llanca i aixO
rhi, dio?,
de
rosto/li"de
Cultura
de el conseller municipal senyor Granierconseller
íos de epa, Ii pertnntriefiIn Contenerla va impedir al senyor Selves tornar a Sunyer; el
Gassol i molts
r en
Barrera.
ocu p ar el seu eärrec; degut a aixó la Generalitat, senyor
r.' del col i erndinua
Tal cona es recordara, a consegtienGorrtuariti.
el senyor Selves es va creme obligas, d'altres..
l'esmen es
Van rehre a primeres linTambé
Carnee
ha
nto.!
a
l'efa
dos
dies,
a
presentar
al
nresident
cia de l'actitud observada per
-loan Selves i
lo.
que
ees
de
la
tarda.
nombrosissims
telegrai
tat don lovino el día de la vista,
dat tr,nin-anntre onys. La sem
de la Generalitat la sera dimissin,
tot
Catalunya.
i
trjqie
Madrid, 2S. — pres:d,nt ha conies
de
condol
de
p
d'acord amb la interpellacit que sodrootaric encara el
ésser acceptada.
va
a
1še.
in:"
fa
tentnt
ferenciat avui amb el fiscal de la
Res no feia preveure el fatal desenbre l'afe r va tenir liso al Parlament
d'aquest home, la vida del qual
LA NOTICIA DEL TRASPAS
pública. Despees el fiscal s'ha tras- final
senyor Seises
català, don jovino ha estat expedienSegons tí,n luna raienn d'?xits. Se,nhta roto si nac. Abans-d'ahir . el
AL
PARLAMENT
i
de
ju,ticia.
r
ha
vingut
'portant
lladat al Ministe
tat.
el desti s'Iírteno^, T allara remitan tallant va fer la vida une
noticies recollides pels periodistes, e', flor tfrIn
Un diäri de la nit Ii atribula la sedes que va abandonar el Bit. Va
‚‚mssa brillan,.
Bon punt arriba al Parlament la noguent
frase: "Contra men. iinicament
aliment
a
l'hora
acostumada
conseller
de
el
mort
sentida que s'ha tractat de la forma
gratis
frases
havia
prendre
ticia
que
No is pc1 der. ,' de fer Irs
Catalunya
uns
la tarda tranquil. PerO Governació, senyor Selves, el Presi- podrà et Tribunal Suprem".
de fer efectius a
s d'aques tes harca doloroses, J'era i Va passar
prdPie
fou comentada pel Palas,
La
dita
ter-se
de
nit
va
sofrir
un
nou
dent
de
la
Cambra,
senyor
Casanoacords ministerials.
alians de
•
el sentit d'atribuir a
atar. Els nietges el van visitar 110V3- ves, acanipantat del majordom se- de Justicia, en excessin
optimisme.
intervenció
nyor Dalman Costa, estigue a la Clí- don jovino un
ment i van aconsellar una
quirúrgica inmediata. Va cusen con- nica per donar el condol a la tamilia.
duit a la Policlinica perquè l'operes
A les quatre de la tarda ion bis'
el doctor Puig Suceda.
nadaa ung pal la bandera catalana a
entre
tres
se
la part superior del Parlament, en seL'operació va efectuari quatre de la matinada i acabada l'o- nyol de dol.
peració. el doctor Puig Sareda e., va
Els disputats es mostracen pregomostrar fratteament peasunista.
nament apenats per la mort del seEl malalt va pausar en un estat
nyor Selves.
de
Degut al traspäs del conseller
tuplta gravetat la resta de la nit i el
A l'objecte de disposar l'ordre de
, ahir va suspendre's la
Les girafes i els hipopòtams que abir liaren irtstallsts al nostre Pare
matí d'alar, va entrar en el nerIode la sessió, els consellers senyora Den- Governaci ó
reunió del Consell que liarla de celeZoo lògic
agänic a dos quarts d'uaa i va morir
i Comorera celebraren brar-se a les cinc de la tarda al ParEsteve
t'as,
a dos quarts de tres de la tarda.
una conierrncia ami, el senyor Casanoves, i acordaren que, despees de lament. volts de le. set, el sellyOr
LA MALALTIes
A le; sis de la tarda. a presertCh de/
Dimecres. a les den del mati. artib:1
Pels
a la Cambra la mort del
canvi d'im- al ',oil proceden( de Hamburg, cron feia Conseller de Cultura de la Generalita‘t
Ja s'ha eId inc la malaltia lt se- participarde
s'aisequés Companys va celebrar un
Governació,
ntestio
conseller
nyor Selves era una tale'ri
pressions amb els consellers.
deu dies que hacia sortit i havent fet sen Oc Ventura Gassol. del Centellee re-ll
de del.
re- lo darrera escala a Tarragona, el vapor gidor temor Vent 65, i del sencor Se.
sal, produida per una pr g ,ífera io ex- la sessió en senyal
questa reunió no va Inliilitar-stM
traordinaria de colibacils A cot se- EL CADAVER ES TRASLLADAT ferencia oficiosa. i tampoc no van "Girgenti", amb els dos hipopótanis i les garra. director del Pare, foren introdui.
quincia de la infecció i 4(1 sets t . tat
dues girafes destinats al pare zooló gic des les caixes mitjancant grues, i oberfer-se declaraeions al: perioclistes.
A LA CONSELLERIA
de debilitat, els intestina havien sofert
importändesentharcatIcs les quatre cai Sei-Forea tes. I.es girafes — la feinella en estat
singular
concedía
Hom
DE GOVERNACIO
al
una intensa perforació.
conflicte que exis- immediatament i oortades al pare. perO de grasidesa — quedaren installades
al
relaciO
en
cia,
els
trob
.1:
Aixii va ésser el que van
A les den del vespre, el cadàver teix amb el C-overn central, a la sor- els agents de la casa de Hamburg no departament on hi hacia hagut els caels va
el
que
i
lo
en
intervenirmetges
del senyor Selves va esser trasllatlat tida cap a Madrid que ahir va dec- verinetetem que fossin desemhalades les mells. i rk hipopótams a l'antic de les
aconsellar no prosserguir
bésties. pugne digueren que estaven as- foques. a la part e,n hi ha raquarium.
del Policlínic del carrer de Plató a la to ar el senyor Shert.
que feia deu dies que no s'haEL SENYOR COMPANYS EL Conselleria de Governació, on baria
FI senyor Sliert va conferenciar g eeurade, fin g al moment d'ésser Ilin- Aquest,.
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desamb guarniments de
moment' ah:me de sortir cm" a Ma- les trises deas derectangmts on ha- capbussarcn durant llarga estona, i
El president de la Canceabtat,
Durant tota la nit lt van donar guarprés, en plena eufótia, esquitsaren ten.%
vion d'ésser installades havien estat
va estar al iratí, 4 les dia
drid.
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guar11 ) :ór C om P an Y s
Calgue,
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colorant
Tainhe va entrevistar- se amb el tales anal,
els presents, amb gran alegría dels nom.
dea, acompan y at del senyor Ala ;Cha, dia civil, guardies d'assalt i ordenanavisar la junta de
gesident el general Batet, possihle- doncs. desnintar-les i
a la clínica del doctor PUi g 5 «tecla, ces de la Generalitat,
hrosos infants que assistiren a la
que
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Per interessar-se per l'estat del settgor
me_nt pe r. evressar-1.
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•
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(Continua a la Pag. 7, "Darrera hora")
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GoverEl eadiaver del Conseller sera eondult aquest
seca
n
nació a la Generalitat i després traslladat Manresa, o
enterrat avui a la tarda

laboraeió d'una nova
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recurs contra la sentència de don Jovino
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Repülca referents a
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Catalunya?

Efs papers de l'auca

El Sr. Shert
cap a Madrid

Parc Zoològic

Divendreis, 29 de juny de 1934

LA PUILICITAT

Revista de Premsa
Després del debat
MIRADOR
Assen yola que cada regada que a madrid s'intenta donar un estor passionol
al recent plet català, la güesrió es desinfla. La buido, sentimental d'aquella
brega—dia—es el desplaccnnent dels rens
termes:

"En una paraula, es diseüteix una
cosa pensant en una altra. Aleshores
ras els argumento no valen dir res,
i totes les solucione que lOgicament
es propasen no corresponen a cap necessitat real ni vénen a tornb. Pe:
abre, instintivarnent honi les ajorna
i nomes parla per fer-se passar aquella pruija verbal tan hispánica. A mis,
hom parla pesque en un Estat amb
Parlament no hi ha mis remei que
parlar i pronunciar-se en afers d'una
importancia com la del provocar amb
l'actitud del govern de Cataiunya.
Si ene deinem perdre pel laberint
juriclic. co, per ara, divaga la questiO,
deoprée, de mona feina arribareni a
trobar les coses mes fosques que no
pas abans. Si, per contra , anem
ions humà del cas, tot esdevé ciar i
La primera dificultas, és a dir, Per
que no arriba la catistroie. es resol
aviar quan erro adonem que al ions,
el problema per a Madrid no ti cap
urgencia. Si mai una qüestió ha estat
exclusivament catalana es la deis
asnas partero, regulada. be o malament — la practica ha dirà—, per la
llei de contractes de conreu. En aixo
tothom, conscientment o no, ii, esta
d'acord, de manera que la polémica
ha de girar sobre uns punts de procediment que no despenen cap passió. Si tos queda enlaire, no es troba
res a faltar ni a sobrar. Per aquest
motiu el Govern ni, al fons, els mateixos monirquics, no senten cap esperé i no els ve d'un any ni de dos.
Mai corn ara no s'havia vist una discussió el motiu principal de la aval
fos tan ingravid, de manera que servís nornes de pretext perquè cadascú
hi esbravés el seu tema, la sera deria
propia.Observa que hauria estat malt saludable que totham 1:agites parlas ami,
jranquesa. El senyor Camba, a!eshores
hauria dit que ell no slavia prnPO4ag
ultra tosa que fer una mica de iratet.,
a l'Esquerra, i que ara no aspira sin3
a que el públic oblidi el que ha passat.
Els senyors Goicoechea, Gil Robles, el
senyor Martinez de Vi.lasco, par Odi
Catalunya haurien demanat que es procedis de presos contra la Generalitat, i
s'hauriett fregat les mans amb Tesperança
d'una guerra civil. Quan el senyor Samper hauria confusas que l'havien tesarronat:
"Heus an i el bastidor real, damunt

del qual hi ha tot l'edifici de l'antiCatalunya. La miestió viva no la sent
ningú. per aquesta causa la paasegen
per les Subtileses i argúcies del procediment
Enfront de tots ells, Catalunya i
el5 veritables republicans, eis que no
tenen ni resperit ni la iletra monárquica, es drecen sense subterfugis, en
una musa compacta. 1 entre dues (orces, l'una en un pla i l'altra en un
altre, Es molt difícil que hi hagi cap
topada seriosa.
Al costat de Catalunya s'han posar,
tense excepció, tots eis republicans
de debas fina malta dels que no han
sentir mal cap inclinació sentimental
per Catalunya ni cap simpatia envere
cap regim autonómic. Pera han compres que l'atac anava no sols contra
Catalunya, sinó també contra les
essincies republicanes, tan esbravades
a Madrid.
Aqueas és, doncs, per ara (i corrí
sempre, afegim, salvant els bots inesperats de ratear), l'estat de la situació creada per la famosa Ilei de contractes de conreu de Catalunya i les
seves extraordiniries aventures al
Tribunal de Garanties Constitucionals."
EL SOCIALISTA
Assenyala que parlantentariantent el
plet tatala esta liquidal. S'admira que
el Govern cregui que té la qüestió re-

solfa ,tomés donant a entendre a la
Cambra que la llei de Conreus no sera
complida.
"El Gobierno central negará su va-

de la División. Si el general de la
División "es ciego, sordo y manco"
ante las explosiones del separatismo,
nosotros nos explicamos perfectamente que el Sr. Prieto se acordase
del general Franco, soldado benemérito, ejemplo vivo de una raza de héroes, que dia su sangre por España,
y que luchando por España gana títulos y laureles, que ha ostentado con
severa dignidad militar."
jVnl dir ais q —aiegeix—que s'itagi de
catnencar a trets amb Catalunya?
"No. Lo que quiere esto decir es
que imponga la soberanía del Estado
quien en la región autónoma está al
servicio del Poder central. Y no lta.
ci n e señalar al general Franco, sino
a cualquier general español, que todos
los generales del Ejército son, ante
todo, españoles.
Hay medios mejores? Pues que las
diga el Gobierno, y que los aplique.
Si hasta octubre se abandona la sentencia del Tribunal de Garantías, de
hecho se habrá reconocido que sobre
el Poder de la Generalidad no hasfuerza posible. Nosotros no envidiamos la responsabilidad de un Gobierno que consienta semejante cosa."

lidez. La Generalidad, por el contrario, sostiene que la ley se cumplirá
en todos sus extremas. Ha hecho de
su cumplimiento, ante el pueblo catalán, su razón de existir, quién
hemos de creer? Hasta ahora, es la
Generalidad quien afirma su posición
de una aranera más segura y sólida,
Lo que ha dicho lo ha cumplido. Dijo
que no aceptaria ninguna sugestión,
y. acompañando el hecho a la promesa, rechazó cuantas fórmulas le fueron brindadas desde Madrid. No admitió a diálogo a los emisarios, e,
poniéndose en lo peor, aceptando que
de su intransigencia pudieran derivarse sucesos mayores, se preparó serenamente para afrontarlos. Nosotros
sonios testigos de que la Generalidad
se ha comportado con una fria serenidad. Si hubo algún estridor en sus
palabras. fui deliberado ee ll el se
quería avisar de la inutilidad de buscar fórmulas intermedias que llegaban a destiempo."
Creía doncs, que en aquesta qiiestid
el Govern de la Generalitat jara el las
EL DEBATE
Z,Igt " . cose si el Tribunal de Garanties
Tal confessant també que els prop3no existis. I el que is pitjor—af egeis— sits del Gavemt són dificils, treu que no
basará trobat el cami per alliberar-sc l'amaran gaires dies uniste que th»11
dels obstacies que Madrid li paris
rialitot als seas designis:
"El lerrounismo ha querido sacar"Pero el problema es difícil. Una
se una vieja espina a expensas de la vez más, en este caso, la legislación
Generalidad, y las consecuencias se de las Constituyentes dejó indefenso
están tocando ahora. Con la Genera- al Poder ejecutivo frente a un grave
lidad está Cataluña, y está, como po- conflicto. ¡Cómo, mediante qué medía esperarse, colectiva y apasionada- dios va el Gobierno a poner en ejemente. Esa es otra de sus ventajas. cución la sentencia? Ya en la sesión
¿Quién está con el Gobierno? Apa- del lunes se lamentó el señor Samper
rentan estar con el los monárquicos de que ni en la ley orgánica del Trien sus varios matices, pero a condit bunal de Garantías, ni en el Estatuto
ciän de que haga lo que no cumple :os encuentra. Pero si en la Constial interés de la República. Están fren- tución, por modo indirecto. El articulo
te a él, con resolucian inquebranta- 61 permite que, mediante autorización
ble, los republicanos. Y nosotros, los del Parlamento, pueda el Gobierno,
internacionalistas, conto han recorda- por medio de decretos-leyes, arbitrar
do algunos diarios, ignorando sin du- los medios necesarios P ara la tan di
da que por nuestras ideas podemos
-ficlejuóndastci.Yom
llegar en materia de autonomías tan C5 deseo del jefe del Gobierno cerrar
lejos como sea menester. El Gobierno :as Cortes el sábado, y dicha autolos altos cargos. Es a rización ha de otorgarle mediante
.e-s tá solo con
,os unicos que puede demandar soli- proyecto o proposición de ley, dictadaridad. La Generalidad está, por el men, discusión y votación, no sería
contrario, asistida de los catalanes y extraño que hoy o inahana, lo mas
de los españoles qu no pactan con tarde, ese proyecto se presente a las
la injusticia, cualquiera que sea el pa- Cortes.
ralelo en que se produzca.
Así haría honor el Gobierno a sus
El final del debate no es el final del declaraciones parlamentarias y ponproblema. Son cosas distintas. En dría mano, de modo eficaz, en la recambio, sí creemos que pueda decir- solución de un problema que, sin caer
se que el pleito será el final del Go- en insensatez e insensibilidad absurda,
bierno. Aun cuando ahora se descu- no puede sufrir demoras en su remebra, para atornillarle, el Mediterrá- dio."
neo. Ese pacto del Mediterráneo, que
quien sabe si necesitará firmarlo CaExcés de blat
taluña. Todo pudiera ocurrir, atendido el general desquiciamiento de la
Fabün Vidal afirma a LA VOZ 1/11/
politica central."
le colilla de blof Es tnagnifca i que qi.rd
significa la ruina i el pa ton a les ciutats.
LA NACIO.V
Dia que es tascaran les Corto i que Diu que aquesta afirmada no té res de
paradas-ira, ja que els oraparaders proProbe.
será
resolt
el
ningti no sap COM
eu de Calaluttya: no he sap el Parla- curaran drazia/oritzar In collita tun eutre
estigui a muss deis agricultors, per rement, no ho sap el Got,ern i no ho sap
el puls. Demana la intervenci6 d'un ge- telorit7C1r-is estrés, quan estigui a llur
neral: aquell co, de ¡abre que li fa tanta poder, ant5 greta perjudici per a recenonio del País:
tUsan 6:
"Ha caldo sobre España una mal"Porque la. contestación a los buenos deseos del Sr. Samper la dió ayer dición. Producíamos demasiado aceite,
demasiado vino, demasiadas frutas,
el Sr. Companys, diciendo que el problema es cada día mis grave, que van y estamos ante la sorpresa aterradora
a la aplicación de la ley de cultivo., de que producimos demsiado trigo
y que Catalulia esti preparada. Pre- también. En el Brasil arrojan al mar
parada para la defensa. ¿Contra qué? los sacos de cale a centenares de mi¿Contra quién? Es ridículo; pero de les. En los Estados Unidos queman
puro ridículo es vergonzoso e indig- los sacos de algodón.
Sobra de todo en el mundo, aunque
nante.
Nosotros hemos sostenido que se se advierta que hay muchos hambrientos
y desnudos. ¿Nos veremos
cumpla a todo trance la sentencia del
Tribunal de Garantías. No hemos di- en la necesidad de destruir. en las
cho cómo. En nuestras columnas no mismas eras, las montañas de mieses
se ha mentado, al comentar este asun- para que los agricultores no se arruito, el nombre glorioso del ilustre ge- nen y el habitante de las ciudades
neral Franco. Fui el Sr. Prieto, en —;oh pa7adoial—corna el pan a presu intervención, el que citó al general ció económico?
Pero acordaos... Ala en febrero O
Franco. El Sr. Prieto sabrá por qué
y a cuenta de qué. Pero es hora de
reconocer y de proclamar que el Estado espahol, el Poder central, tiene
en Cataluña una sola autoridad. ;una
contra
armestes
sola! , obediente a sus mandatos, y esa
autoridad se personifica en el general

NAFTALINA

mano del silo que viene iniciaráse
violenta y tenor cainvaRi ca pro del
enesrecirnient a del' trigo. Se pedirá
tina tasa elevada, y plumas solemnes
escribirán. graves, que si e! Gobierna
central no accede condenará a la miseria irremediable al pobre agricultor...
Y MIS plumas mentirán Y con
ellas todos los sedicentes agrarios que
monopolizan sin razón ni derecho la
representación de los cultivadores. El
pobre labrador que siembra y cosecha trigo no tendrá a fines del invierno un grano en su vacía panera.
Sólo tendrá deudas, apuros. penas y
desengaños. El trigo no vendido ni
consumido estará en las manos ávidas de l o s acaparadores, de los fabricantes de harinas, de los terratenientes que no tuvieron prisa y esperarcm
las aleas inevitables. Y el labrantín,
el colono, el pegujalero, el rainifundista. que vendieron en julio o agosto
a nueve duros el quintal métrico, o
a menos todavía, porque neeessitaban
pagar al usurero, y al tendero, y las
igualas. y la renta y la contribución,
verán indignados, pero no aeombrados, que una minada de rapaces logreros, invocando su nombre, engaña
a los de arr:ha y explota a los de
abajo.
¿No habría modo, seriar ministro
de Agricultura, de impedir el crimen
nacional y social que va a ser cometido con alevosía e impunidad escandalosas en los campos de Espuria?"
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JOAN SELVES

Les Lletres i les Arts
LES HORES

L'art negre al Museu del Louvre?
Una de les maniiestacions més contundents de lirisme ha estat l'art negre. Hi ha qui creu que aquest art,
com molts exemples d'ar e primititc
rominic, etc., es fill de la inepcia, de
la manea d'ofiei, per dir-ho en Una
paraula, de no saber fer-ho millar.
Ele qui creuen aiotó s'erren, al nostre
entendre. L'art negre en les ieveS
manifestacions de talla, policromia,
arriba a una perfeccia inimitable,
igualment en els setas bronces i cou[ea. Tot s'explica de la manera mes
plástica. en relleus, mascares, eacuiturne, objectes, dibuixos, etc. Es per
sobre de tot la vlsién especial d'aquestes naces la que fa que s'expressin
d'aquesta manera. El sentir religiós,
el desconeixement intrInse: dels fenómens que ele vallen, produeix
aquest misteri en l'art dele negres. El
subconscient obra en ells com a deformador de la reantat externa, nutjancant la por als éssers superiors
imaginaria que regulen el seu desti,
por a les bèsties, a les metzines, als
esperits del mal i a toree aquelles coses que conviuen perennement amb
ells.
Contra l'opinió d'alguns critics
enamorare de la civilització europea,
del classicisme, etc., hi ha la consideració de l'art negre per pesos que
marxen al cap de la civilització corn
una de les expressions mis frapants
de rail de tot temps. Actualment es
parla d'introduir-lo al Gran Museu
del Louvre. Tambi entre 1 — ilite" frívola de París és de to exhibir en lloc
de joies les argolles de vori aquilotades per la suor deis negres africans. Deixant de banda el Museu
Etnogràfic de París, mis aviat ciensitie, i el Museu del Congo a Brusselles, l'entrada de l'art negre al primer museu de França significaria
mollee coses. L'esperit acadèmic dels
qui regeixen actualment el dit museta contrari a tota novetat, demostraria atorgar una categoria excepcional a l'art negre. Quan un art ets.
tra al Louvre ve a ésser com una
consagració. Es ja una cosa unanimement acceptada com a cosa bella,
clàssica, definitiva. E:a nuclis d'araneada, que eón els descobridors d'aquestes mani/estacions, consideren
l'art negre en el moment "demodé"
decantant-se obertament vers l'art
oceànic.
L'aurèola que anta crear entorn de
l'art negre contrasta enormement amb
l'apreciació que en alguna paisos
se'n té. A la Guinea espanyola,
per exemple, que és allb on es troba
el tipus Gabon. succeeix que els mandataris de l'Estat cremen multitud
fetitnes sota ei pretext de
treure les supersticions als indigenes,
havent-se perdut per acostare mes una
gran quantitat d'exemplars magnífica.
Un altre exemple frapant, i que denota
una incultura remarcable, és el de
dort galeries d'art importants de
Barcelona, que quan se l ls presenta un
objecte negre per éster exposat contestaren que no era la seva especialitat. i reiusaren d'acceptar-lo. Un altre
exemple cOnUe que denota una desorientació en aquest sentit es el d'un
dibuixant francés que ha fet el viatge
al Sudan per ensenyar de dibuix als
negi es. Aquests exemples denoten
com aún apreciades per certa gent
aquestes manifestacions de l'esperit,
visionàries i ahracadahrants. Són
amells que no es poden moure de
rexpressió "realista" de les coses o
de l'expressió cerebral. Toto aquests
no comprendran mai l'imponderable.
Dintre la plástica africana hi ha
multitud d'expressions diverses. Hi ha
obres perfectament clàssiques per
Hur perfecció técnica i expressiva:
els bronces i ele emires de Benin i
les talles de Madagascar. Obres d'un
hieratisme frapant i d'una estilitraci,:li
perfecta: els fetitnee del Gabón i leo
talles escrafiades del Sudan. També

existeix dintre la multiplicitat de visió del continent airicä el realisme
mes perfecte: ¡matees del Camerun.
I les deformacions més delirants: les
imatges idolatriques del Congo i les
triscares del Sudan i de la Costa de
Vori. Evidentment q ue no e s P ol catalogar en una forma massa precisa
l'expressió de let diverg es regions,
però avui dia está bastant classiticat
estudiat.
L'art airica es troba actualment en
un periode danfluSncia europea. Els
indigenes s'illusionen per les coses
dele blancs. Ami sin propensos a (lisiressar-se amb r o bes virolades , cretones d'importació europea, paraigüte,
barreta de copa. etc. Aquesta pruija
d6na un carácter grotesc al seu esperit en certes regions. En altres indrets, cense perdre l'expressió misteriosa i deformadora. adopten imatges que provenen d'Europa: al Sudan
existeix la máscara anomenada "Madame -, que és la representació de la
dona europea. Tarnbi han adoptat objectes aplicant-los als seus ídols: se
n'ha vist un que porta ulleres al Santuari de Matxatin a °nidal/.
Si es confirmessin els rumors d'entrada de Fan negre al Museu del
Louvre, es despertaria :admiració de
molta gent apàtica que ha estas sempre refractaria a les manifestations
mes contundents de sentit universal.
Martí FONT

El,'

Hilares nous
"El teu secret"

per Xavier Benguerel
(Edicions Proa)
L'adolescencia is un tema, un me,
tiu, inesgotable per ala novellistes.
Cada un d'eils ha viscut la seva i, per
tant. tots pode/i dir-ne coses noves.
Per als lectors, les novelles sobre
aquesta etapa tan insegura i tan turmentada i turmentadora de la vida
—pas d'iniant a home— són una deu
inestroncable de suggeriments i records. Els adults sempre ea retroben
una mica ella mateixos en eis protagonistes i ele joves sempre s'hi ¡tinten — ens hi sentirn —Ileugerament
copiats.
Feta aquesta petisa generalització,
bé cal que parlem de la noveHa "El
teu secret", de X. Benguerel, que en
el premi Creixells darrerament atorgat aconseguí el lloc de finalista junt
arab "Valentina", que foil la que obtingué el premi, com segurament nin_
gni no l'aura oblidat
Benguerel —valor non en la nosera literatura, no pus massa abundosa en bono novellisteb, certament —
ens conta la passió abassegadora i
una mica insana de Ricard—fill
d'una portera— envers Carme, la filla
del seu padri i protector. De petit, ja,
una mena d'embadalinient el corpren
davant la presencia de Carme. En el
despertar dele sentits —comeneament
del domini del sexe —la imatge idealitzada que ell té de la noia l a transformara a plaer i la taxi servir de pretext a les seves apetencies sexuals:
poblará els selle somnis amb la seva
imatge pura, però que ell obscenitzara volgudament. La seva inare morirá deixant en ell un rastre inefable
i eshorronador de canicies i afectes.
Ell anirá a viure a Casa del seu
padrí: prop de Carme, i la seva vida
será a cada instant, sense llacunes de
repòs, la prova del {fiel. . Aquella lluita
acuse treva amb el seu amor no conrespost... almenys de la manera que
ell voldria— teranyina que ti ernboira el cervell—, ornple tota ?a novella.
Quan el seu padrí mor, pecó. una re,elacio; que desidealttza el record sagrat de la seva mare — reces an, tanmateix, podria refugiar-se mes so-

eint—li dóna la elan de la fine alesllores incomprensible posició d'ella;
Carme és la seva germana. Ara com.
pren el sentit d'aquell : "Apren a estimar-me", que tant l'havia capficat
1 davant ;a impossibilitat d'estimar
Carnee com una germana, ell que 1"na
estimada tan ardidament eom a dona,
Ricard "fuig—fuig?— cap a l'estranger arab el clesig transhumant a'an
paria", per oblidar—aneu a saber si
mai del tot —la imatge
Aquesta trama, d'altra banda suggestiva, desfila davant dels nostres
alls amb una imatgeria sorprenem
sobretot modernlssima. Remarquen
que la modernitat no és de cap manera el fi de :a novella, ans simplemera un m'tja.
Voldriem fer-vos coneixer alguna
de les i. natges—intensamen( poetiques—eue Bonguerel en. presenta,
penó seriern injustos en la tría, altramea', dificil. Repetim que la poeoia
memos estrident —vera poesia'—ba.
mega al tono d'aquest !libre, fent-ne
una novella, per al nostre gust, perIecta.
Ricard MESTRES

EL CORREU D'AM
* Eis d'ADL.4Y. — la sala d'exposicions i conferencies de la joieria
Roca, e: nostre company Caries Sindeeu
servi, davar.t claina concurrencia devotisa
sima, totes aquelles saboroses essències
retrospectives del lgoo aplegades en un
Albunt-Salón, compaginar amb la cura
exquisida que batega en tota l'obra de
l'autor de -La klaxon i el earrii".
L'Afaum-ScIan adquireix ritt radi d'acció espiritual molt ampli, degut a la
simultània tx)lsacici a que el seis aattr
es preocupa de menar-lo. L'evocació de
la Barcelona del tgoo — paradisíaca
evocació: — agafa el color just de l'epoca mitjançant la prosa, la poesía, l'exhibició de fotografies d'un sensualisme
colonial absolutament grotesc i els
tos cilindrics d'as d'aquells petits gramáfons que embadalien els no-tres
Sindreu ha compaginat tota
aquesta mathine amb un sentit de roesia elevadissim i mira fet un "cock-tail"
saborós, àcidament incomparable... Atufa d'speaker el senyor Sabater; redtaren poesies els senyors Muntarni,
Marti Font, Rogeli Roca, Carbonell,
Pratt. Gomis 1 altres; els álburns erra
de propietat dels sen.yors Soto i Gorci=;
el fonògraf toco fou presentat pel .nyor Alorda. Tots aquests elements actuaren arnb la mis entusiástica de les
voluntat dins l'Aibur•r-Salón, i ja no cal
dir con van reeixir plenament en el ent
comisa. El colofó de l'acte ani a di-rec de Carles Sindreu, el qual esceltà
una cálida ovada. Aug' arem per a
l'Albatn - Sali5n i els seus anirnadcrs
bits brillantissims, i amb aquest ntotiu
felicitem els arnics d'AMAN amb l'e!lisió de sempre. - Entre els assistents
recordern el senyor Ras i es13053, U:fe
Muntanya i esposa. Joan Prats, Gano,
i espata. Joan Ilagrinyi, la cantatGurnbau :a concertista Bracone bit'
Ros. Joan Miró, senyoreta Perpinii.
Yadia i Val:a Sokorowa. Sebastiä
rllecrJuan . Dr. Martí Font. !M'Ora
Roig de Vives, senyoreta Alberti i rnolts
altres tue acatarien d'arrodonir aquesta
llista. tanmateix de gran categoria dintre el inón d'aquests selectes espe:acles.
* Callied. — Ahir ya aparèixer el
primer fasciele del llibre de l'artista
Ferran Callica, del erral s'ha fet una
ediciôle luxe que constará de 5 exernriars ern t±re pape/. Japó , amb una aguarella original, i de 25 exemplars sobre
paper Jap6, numerats del 6 al 30, a
encaras una edició corrent sobre papel.
d'Holanda. - El !libre se sers-irá en fascicitS trensuals, que contindran repr o
en color de pintures, fácsírnin-duceians
de dibuj itos, retrats dibeixate. aiguaforia
Iiiografies de Ferran

1 CARNER

Advocat i Conseller de Governari6 del
Govern de la Generalitat de Catalunya
IIA MORT

L'honorable senyor President, el Govern de la Generalitat i el Parlament de
Catalunya, "Esquerra Republicana de Catalunya" i l'Excm. Ajuntament de la ciutat de
Manresa, esposa, filies, germanes, mare política, oncles, cosins i famíha tota, i "TINTES
BALTIEQREZ," S. A., assabenten Ilurs amics i coneguts de tan irreparable pèrdua i els
preguen que vulguin assistir a la conducció del cadàver, que tindrà lloc avui, divendres,
a les dotze,
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
La comitiva sortirà del Palau de la Conselleria de Governació (Avda. Eduard Maristany)
s'acomiadarà el dol al Palau de la Generalitat de Catalunya (Placa de /a República).
—
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Parlament de Catalunya

La vaga de

Contramestres
A la setena setmana
Amb aquesta, ja fa set setmanes aur
dura. Per ara la echada no sembla
un jet ¡m'asediar. Ilnin arriba a renear
que la vaga acabara per ceneuntpció.
1, tanniateix, al can de set aettnaties,
alinj105a el comentati.
De bon principi vani Pen s ar que eS
tractava d'un deis conflictes mea dificils de resoldre entre els que shasien
plante j at a Barcelona. degut a lee seres

La Federada Patronal, lama punt fou
s'apressa a fixar la
ceca pneició. fent pídele un docurnent en
el qua:. recolzant-re en una 5ifit de textos legal, s'estab li a que la vaga era
ilegal.
Ele contramestres. per la seva banda,
Iustificaren la declaraciO de vaga en un
altre docurnent . en el qua] , desprea d'explicar l'origen de les demandes que havien presentat 215 patrons i ole no eren
altres que l'hay cr estat canviat el caleudan de
de treball per un altre en ei
qua l rhorari anual km modificar en el
sentir d'ésser suprimides les festes intersetmanals. de manaren un jornal proporconal ale dies de festa qúe havien estat convertir e en feiners.
'declarada la ra ga.

L'import d'aquest havia d'ésser destinat a estable el regim d'invalidesa i de
vellesa. Aquesta petició fort discutida i
acceptada per la patronal. Però. serens
de:en, els fabricante no ho complico.
No solarnent nix. sin a que tampoc
no he feren ansh el laude dictat temp5
desp:és per l'aleshnres conseller

Treball. senyor Casals. i que fou avalar pel President de la Generalitat.
Aqueas és l'nrigen de la vaga, segons afirmen eis contramestres.
Ara he. Els dos punta nemaleies
del conflicte aún precisament aquesta:
:noportunitat de plantejar una vaga
en moments que una indaStria traves.
sa una crisi. la qual cosa is un handicap considerable. i el fet de volee
adoptar tàctiques expeditives, la ineficacia de les qual ha estar demostrada a bastament
Cal tenir membria. I com a cumples citarem dos casos. La vaga de
Ilirm i forca i la de transports..Aquesta es va perdre. Caltra va éster gua-

Kayakism•
Les tasques culturals
s'encén un apara- de la Generalitat Quatre catalans paren el raid

Al carrer Cödols

La Cambra i el Govern expressaren Ilur sentiment per la mort dor ple d'explosius
del Conseller de Governació
de revetlla

senyor Selves i Carner
Seguiclament •'alek la •esal6 en •enyal
Je clol

ca r acteristiques especials.
La primera, que els contramestres
Conferid la sessid a do3 quarts de
radien ésser considerase estrictament set, seta la presidencia del senyor
carn a obrera.
Casanoves.
Era higin pensar, lambe, que el planAl banc del Govern hi ha ele ces
teiament de la vaga nrocluiria l'atur, si nyOrS Companys. Martí Estere, Cono total , bastant nombras, en el rast marera, Barrera,
Liuhi i Gassol.
textil, i aquest aten — renearein — proAls escuna I a les
hi ha
duirà una reacció desfavorable per ale bastanta animad& Es tribunes
i enracontrame s tres en els medie obrers. Aixi sada l'acta de la temió llegida
anterior.
ha succeit
Peasävem igualment que els patrons.
LA MORT DEL SR. SELVES
per la sera banda, del primer que es
El PRESIDENT DE LA CAM
oreocuparien seria de sebstituir-les.
tenir en compre que un manyä, igual- BRA comunica la triste nova de la
ment que un obrer expert. neden suplir mort del diputat ¡ conseller de Goel tontrattestre anda una relativa faci- vernaci6 senyor Joan Selves i Cerlitar. Aixi ha suceda tumbe, a maltee ner.
Dedica une3 p araulea d'elogi a
fabriques.
I, lambe, cal tenir mesen? que la ¡n- l'actuació de l'esmentat conseller, el
dústria textil passa per uns monicine qual era tumbe diputar al Parlament
de crisi.
CO111 a tal has-la intervingut en le:
Davant
calla pensar si era tasques parlamentaries. Havia estat
tepartú planteiar la dita vaca.
eal, de /a In2/Oria d'Esnaerra i s'havia
Els motius degut als quals he, ha es- conquistas l'amistat dels seus torntar. segons aembla. na 5 ,5n sures . jet panys i dels catalanistes de bou cor.
i iet que darrerament van prendre la
El PRESIDENT DE LA CENEdirecci6 del - Radie:ni' elements extremistes. Es sa s t dir que han estat aquests RALITAT s'adhereisc a les paraules
els qui han portat, a contracor de la usa jora dele contearpestres, el conflicte al
carrer.
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LA PUBLICITAT

Ea revetlla
de Sant Pere

es.

.

Se celebraren halls de carnet i festes
a multes entitats de la rimar. A l'Exposició se celebra la revell'a anib ran-

rrada.
Per que? En la resonara que hom aales. danses. cobles. euquestees.Tainhe
orferins, pianos de maleta
es faci hi ha tot un tractat de täctica
s'hi dispar ì un rastel] de S'ene artif:tals. Hi ach molta gent. Darans teta
• ••
, un aspecla no Barcel ona • a umeatar
Durant el dia dahir el conflicte
t a ardn arlissint.
continuar en ti mateix estas que els
dies anteriors. A incdtes fabriques
del raus es treballa gairebé normalmena
A primeres hores de :a tarda el
conseller de Treball, senyor Barrera.
digné als periodistes que no tenia cap
noticia per a comunicar-los, i confirma que el confiese segma igual.
El "Rädium - , per :a sena banda, ha
Aquest a tarda, a Un i¡lui r t de
fet pública una nota, en la qual man- tres, arriben pel baixador del Pasté el to de totes les que ha vingte seig de Gracia ei grup d'ancles
fent públiques fins ara. S'hi fa ressaltar la resistencia, que qualifica d'es que. representant fi Club Femeni
lectiva, dels contramestres, i l'egois- i d'Esports, es traslladaren al
me de la patronal, de la qual diu que Marros, trances per tal e l e partidefalleix cada dia que pasea. En la cipar eta uns fesliva ls ginuntsnota es fa avinent que el Comité de t¡es, a Most agreste' a.
vaga deis contramestres (ara pública
Les Itnes trOa 1 p-des van fer queuna altra nota contestant la de la
este,t
Patronal, que publicaven els diaris dar brillanlment et
ele Catalunya, i eón dignes deis
i de la qual donàrem
extracte.

Avui arriben del Marroc les atletes del
Club Feineni

terlts
Ahir a dos queda de deu del vespre van Esser assistits al dispensari de
les Cases Consistorial s els nois Mate, Borras i Martínez, de vuit anys,
d'una ferida contusa a la regid toräcica, de caràcter heu. Pere Borres i
Martinez, de tretze, d'una ferida al
coll, de prondstic reservar, Josep
Maria Garcia. de dotze, de crtmades
de segon g rau a la gaita i al Ilavi, de
carecter reservat. Despréa d'ésser cu'

del senyor Casanoves i fa la proposta
d'aixeeer la tessin st, senyal de dol.
Recorda que el Coreen ha vist amb
sentiment com el senyor Selves, sota
el pes de la sera labor a la conselleria de Governacie, anava densadint-se fina a perdre la vida a la tarda d'ahir.
cal al Dispensari va ésser trasladar a
Lamenta que en aquests moments l'Hosnital Clinic.
També van ésser assistits Fulgenci
hagi caigut un altre haute dele necessaris a Catalunya. Recorda que a poe Portoles i Oscar, de 5 anys, de crea poc han anal Client patris cona :nades de segon grau a la regia torsde p ronòstic reservat, el qual
els senyort Madi, Campalans, Pala- cica,
va éster traelladat també a l'Hospital
eln, Pelean de Quintana i ara Joan
Clínic;
Mias, d et3, de
Selves. menee altres homes pernicio- cremades Josep
al cap, al front i a la gaita.
so % que no vol citar gaudeixen d'una Van (asee traslladats a l'Hospital Clitialut perfecta malgrat les seres xaeres tic igualment que els dos anteriors,
mnrals i material . . Acaba remareant de:ares d'ésser assistits de primera
que el Govern de la Generalitat sie - herencia.
De mes a més, van isser agSiAtit3
socia al dol de la Carrihra per la mort
del gen volgut remo:my de Crimen. al dit Dis p ensari Carlee Portoleu
Oscar, de to anye, que presentara i nEl rRr5ini , NT DE. LA CAM- rieles al bruc dret, llene, bunie LóBRA aleen seguidament la sesSiO en p ez i Castells, d'ir anys , d'una (er:sens-al de dol. Sen tres quarts dl set da penetrant a la p art anterior dreta.
Armen va morir en el precia manera
del vespre.

Detenció d'un suposat

La capvuitada de la revetlla de Sant
incendiad
Joan. que es la de Sant Pere, es presentava, titIC, magnifica. El temps,
Arnh rtiOtiu de la troballa de dues
acord na collaborar-hi, com va jet
per la diada de Sara _loan. Essent ami, ampolles de liquid inflamable dins
d'un
carro de repartir I lea, p: - pietat
a les set del vespre, va ccinengar a
fea del qual doploure torea fort fins a dos quarts de d'Ildefons
navem
compre en l'edició d'alee, la
nou del vespre.
ha detingut Josep Fillola
policia
Aquesta circumstància va enredar Mara, del qual se sospita que pot ésl'entusiasme de ntrata gent que estas-a ser
l'autor de la cedlocaciO de les amdisposaaa a encendre les tipiques f a gue- polles
de liquid i de l'intent d'incenres i a disparar les protocolliries sal- di del carro
esmentat.
ves de morterete, prOpies de la diada,
El detingut sembla que en certa
en forma de carretilles, de creta de ocasió va dir a une coneguts erais de
trons, de traques, de focs de bengala. Tordera que acabaria amh la compeetcètera.
tencia que li ieia Chiquillo. Pillo%
Els focs i els esclats sorollosos dele pertany al Sindicar
de Lleters d'apetards no taren tan abundante com per quella població.
la diada de Sant Joan. Perh en canvi.
més, se:elle:a que li (oren trobats
cap a les deu del vespre, degut a que, altuns documente que acrediten que
tot estar mivol. el tenme s'aguaniava. fou ell sol el que realitzi aquel fet.
la sentada va emolir els CaÍAS. les ra m Pel jutjat de guardia, que instrueix
bles. el Parallel i les altres vies prinei- el sumad pel procediment d'urgencia,
pals de la cintas.
ha estat solicitada la declaració
La diada de Sant Pere, Certament. diversos testimonie de Tordera per
no es tan popular, ni te tanipoe la im- tal d'aclare la participació que pugai
parranda de la de Sant Joan. Ele do- haver tingut Fillola en el jet esinent arlans. reri', . la conceptuen com una tat.
continuació d'aquella. ¡ procuren d marmixim esplendor.
im
Ahir molta gens deixi d'arar a l'Esculera i al base La enea de pinyons.
gustosa, ion desastada a rusa. 5, tarn
del Colde la tanta familiar, presidida per la
faricola perfumada, anda la mateixa
alegria de la revetlla anteriar.

Un nen mort i nombrosos

Constitució
legi de Metges de
Catalunya
En virtut de disposicions del cenes:11er de Sanitat del Coreen de Catalunya. les classes sanitaries catalanes han

refOs en una sala les seres amigues
organitzacions oficials e carácter provincial per a adaptar-lea a la unitat polai n a de era/ah:1/3'a recdneguda per l'Estatut exterior.
Darrerament slan organitzat els me-tices en un sol Coliegi, arnb un Coasell
aeneral i cinc secciona intercornarea:s
corresponents a Barcelona-capital, Barcelona-circumseripcie: Lleida, Tarragona i Girona. La dita organització és de
caràcter transitan, puix que s'haura d'adaptar a la divisió administrativa que
eA doni Catalunya.

El dia to d'aquest mes se celebraren

les eleccions per ab careces de les Jun-

tes de lee Seccione i el Conseli del Collegi, essent aprovades per la direcció dels
Serveis Sanitaris ¡ restant aquelles coastituides definitivament, per ordre del dia
21 del corrent Tots els metges catalanes votaren els cartees de presidem i
secreta ri del Collegi lliure, ¡, denles, eada seccia vota les seres Juntes i els seus
representants al Colega a ran.S de den
Barcelona-ciutat. tres Barcelona -edrcurnscripeih i os cada una de les
eeccinne intercomarcals de Tarragona,
i C,irona. ultra els presidents de
cada secció, vocals nats.
Per als cärrecs de president i secre-

d'ingressar al dit dispensari.
Tets van resultar ferits per haverse incendiar l'aparador d'una tenda
nueviures en el qual hi havia retarde
tota mena de focs artificiale, pro:licitas de Miguel Aman, la nual esta
situada al carrer de Còdols, número 9,
i Rosa, Minero 2.
Segens sembla, l'aparador va incendiar-se perque el noi Jaunie Casulla
Que es el que va resultar mort a consequencia daquesta desgräcia, tenia
iiu fec de bengala emes a la tuisi
un altre noi li va donar una enmenta
que el va fer caure damunt l'araradar, el vidre del qua! teer-rar : ea
incendiar el material que hi baria.
El nronietari de la tenda. Miquel
Antedi. de so artes. va éser aasistit

al Dis pensari del careen de Barbera
d'una ferida contusa al costar dret
del nas. amb excoriacions i cremaJes,
dc rronhstic reservar.

Desores dassistit a 'esmentat Di s
ésser trasladar a una eh..-pensar:.v
rica del Guinardd. Josep Gonznlez
Pella. de 9 anya, d'una ferida contusa
al costat esquerre de la cara i estor:acial/3 a la mi dreta. Desates de
curar va esser traellanlat a l'Hospital
Clinie. I Manuel Sanamos Vilechos.
de I. de he rirles contuses al estas
dret del ventre , al dit index de la
mä eenuerra, i d'escoriacions i cremades a la cara i als dos membres euaeriore. Aqaest darrer és el que Va
donar l'empenta al noi eme va resultar
ninrt. i va provocar l'iacendi a l'ap arador de la tenda de queviures del
tener

de COdols.

A Terrassa

ticipen

El conseller de Cultura, sensor Gae- d'enguany sobrepasas de mesa a :a de
sol, va tacilitar ahir a la prernea la l'any passat. En 'aqueSta alfa no és
nota seguent:
comptada la visita dels alumnes i professors de les institucions oficials que
LA REUNID DEL P. E. N. CLUB tenen
passi permanent. La cifra, doncs,
INTERNACIONAL DB L'ANY de visitants d'entitats culturals es supecs35 SE CELEBRARA A BAR. rior a trenta mil.
Actualment la Junta te en estudi diCELONA
versos projectes de gran envergadura,
Acaben de comunicar-m e els senyors vous
mtn: el Milita dels museus a la
Marra Manent i J. Millas-Raurell, que muntanya
de Montjuic: la instaNació
han assistit, en nom de Catalunya
parc a l'entic emplaçament del Resamb el patronatge de la Generalitat, d'un
a la reunió que celebra actualment a taurant "Ambassadeurs", de l'ExposiEd.mburg &gotera Associació Inter- ció; la creació d'un Institua Beitänic;
del Jardi Zoológic a la munnacional d'Escriptora, que ha estas el tras:lat Montjuie,
segons el projecte
decidit, per acord unánime; celebrar tanya de
director Pere R,sseu
malaguanyat
del
a Barcelona la reunió del P. E. N.
sell i Vilar la installació de MuSenS
Club Internacional de lany 1935.
Aquesta reunió, que portara a C.a- Comarcal% de Ciencies Naturals, etcétalunya les primeres figures de la lite- tera. Amb destinaci6 al Jardí Zoolheit
ratura universal, farà possible un in- 'a Junta acaba de comprar una panela
tercaavi eiicacissim amb els escriptors de girafes, una alee parella d'hipophdels diversos paisos, ¡ els permeträ. tema i una colleceió de faisans de les
sobretot, una coneixenet directa i viva especies mis caree. Tras aquests curtasplan han arribat ja al nostre Port. La
del nostre poble.
No ha estat pas aquesta encara l'ú- Junta té encara en estudi la installacih
estat
objecte
de
que
ha
nica distinció
d'altres institudens, eran un Jardi d'ACatalunya en la reunió internacional climatada. La varietat de climes i de
d'Edimburg. En l'eluda del Comité cireuratincies ecolAsicities de Catalunya
Executiu Internacional ha estat també fan possible una pila d'assaigs d'un hon
elegida Catalunya.
interés científic i pedaghgic.

CAMPAMENT DELS ALUMNES
DE PRE-APRENENTATG E AL
MONTSENY
La Secció de Pre-aprenentatge de
l'E:eco:a del Tre.:all ha organazat,
zona cada any, una exposició escolar
han concorregut, amb trea la qual
balla realitzats durant el cura, la ola-

joria dels seus alumnes. Seguint tambe la tradicia anual, la Generalitat
Ita volgut facilitar als jures alumnes
de Pre-aprenentarge, despees de l'esfore que ha implicar per part sera
aquesta exposició, uns guante dies de
repòs al Montseny, on ser b installat
un campament durant quinte dies. La
Generalitat espera nomes comprar
amb ela mitjans econòmics sulicients
per establir aquesta tradició d'uns
quants Mes d'acampada a totes
seres instituciono cultura:s.

Després de la deck.
nació de l'autor de
l'assassinat de Filmcesc Layret

Antoni Oliveres, un deis
coautors, es presenta a la
policia i després d'un acarament és detingut
VIATGE A BELG/CA A ESTU-

Saragossa - Mediter.
s •
rama
Qu at re coratjosos eataians, uns deis
fundadora del novel Kazak Club Cata lu -

nya, particiuen en la ;zona organitaa&
pel Club Helios, de Saragossa, a l'edi-

cid de la qual de l'any pässat contar-

regueten uns minyons gracience.
Enguany els cataians lit van am b un;
preparació molt convenient en aquesta
Mena de proves, i M van amb unes era.
barcaclons superiora. Tot aista fa esperar que el nou es p ort será renreseiltat
dignament—Cany passat tarnbe i so loa—
i secan uses segures les probabilitats
elixir.

la prova coneistiel en anar amb piragua. canea o -Icayak" des de :a capital
d'Aneó a les goles de l'Ebre en diver-

ses Miopes.

Ultra les dues ernbarcacions
lenes i d'altres <S'aragoneses, s'In ha inscrit una de madrilenya.
Per Esser mes coneixedors del euro
de l'Ehre arrib els seus alta ¡ baixos
per anar proveits de ()n'agües rigides,
falradee de :ene al fons, fent-les, potser, mis lliscants que les embarcacions
plegables dels catalans i madridenys, els
'baturros' acuden a la palestra aanti
punt d'aventarse remarcable ¡ digne de
tenir en compte.
Malgrat tot, ¡ sempre que 'nom no
se separi del veritable sentir esportiu
de companyonia, teriim una fe boja era
l'actuaci5 deis nostres

repre.sentants

La meravella de :es embareacions que
porte ni l'entrenament i empeta de/s tria
pulants, aixi ens ho fa esperar.
Els arana Balara Font, 1...edó 1 Re.miä es han prames enviar diaria.
mera a nosaltres noticies del ten
Aixe si ho perrneten les comunicacions
gairebe inexistents en molts miel. poblets de la riba de i*Ebre, afean a 'a
cerdialitat i bon acolliment que esperen rebre dels seus habitante.
No per res, sind per un hilmanissiin
instint de conservacii3. I l expedicii8 es
ven abligada a pausar de nit per -dererrninats -nobles" perque els indige-

DIAR ELS PROBLEMES DEL Anib MCniU de les deziaracaans que
Fulgenei
TREBALL I LES INSTITUCIONS feu a la polleas el detingut
Vera. autor te:n y /ele de Vassassinat nes—narn substantiu i nom fisuratOB RE RES
COni a resultat del concurs per a
enviar obrers catalanes a l'estranger
a estuchar els problemes del treball
i lee institucions obreres, ha sortit
cap a Bélgica l'obrer concursant senyor Carles Cerques a estudiar ela
problernes de: treball que afecten
l'Agricultura, la Indústria i la Mineria a les poblacions seguents: Tourna-. Charleroi, Dinant, Loaran. Gant,
Mons, Anvers, Brusselles.

Lieja, Seraing, Nainisr, Montasnies,
Verniers i Courtrai.

LA CASA DELS MARQUESOS
DE LA FLORESTA, DE TARREGA, VINCULADA AL NOSTRE PATRIMONI ARTISTIC
Han arti'sat a ban serme les gestiona que sisan seguit amb la Ponenca d'Arxius del Consell de Cultura,
P er a la vinculaci6 al Patrimoni Artistic de Catalunya de la casa romänica de Tárrega. coneguda amb el
nom de casa del; rnarquesos de la
Floresta.
Crim a resultar

d'aqueares gestions,
l'Ajuntanient de la cititat de Tàrrega
compra redifiel i els patis anexos per
a edificar-hi l'Escola d'Arte i Oficie
destinar la part mes noble de l'antiga Construcció a museus ¡ biblioteca. El Consell de Cultura estudia a
liares d'ara Vorganirzacie que podrà
donar-se a aquestes institucions, i el
projecte de consolidacie d'aquest ediiici. d'un interés artistic de primer
ordre. Cal subratllar encara l'esiorE
econòmic realitzat per l'Ajuntament
Dimecres. a les dotze de la nit. es dt Tärrega i l'actitud g e neros a del.
cali frie a l'estació del ferrocarril del senyors Vidal i represenNord a Terraeea, en tres vagons de tante del3 propietaria, que han facilitar extraordinäriament roperaziO.
càrrega plens de mercaderies.
Es procedí a l'isolament -deis cesLA SUBPONENCIA PERMAxes en perill 1 tot seguit arribaren un
NENT D'ENSENYAMENTS
vagó bomba i dos autobombes de
AGRICOLES
l'Ajuntament local, material d'extinció
obrers a les ordres del cap del reEn virtut d'haver estar traspassades
tén, senyor Clapés.
al meu Departarnent les Escoles SuL'incendi d'un dele dits vagons fose perior i Mitjana d'Agricultura de la
sufocat rápidas/ten; per un Vigilant de Generalitat lii ha quedar constituida
l'ertadó, el qual len catire diles bales la Subponacia Permanent d'Eneede palla incendiades, la goal cosa li nyaments Agricoles, vitiallada a la
ocasiona cremades a les mane, de Ponencia d'Ensenyament T e n i c.
pronöstie reservar. El doctor Duran Aquesta Subponeneia, que hatea d'inl'assisti al seti dornicili del carrer
formar sobre taus els problemes
la Mina.
relacionats a m h l'Agricultura, es
Per declarada) prestada pel citar constituida de la manera segrient:
vigilant hom creu que Cl ion fam in- President, senyor Carlee Pi i Sunyer:
tencionat.
vocale: senyors Lluís Font 1 Queda
Com a presumpte autor del fet ha Pere J. Circula i Trias. August Maestas detingut Manuel Ramos Ayu- tone. i Colomer, Josep Serrar i Badan, de trenta-sis anys, amb do:lli- /sastre, Jesús Maria Bellido i Ignasi

Incendi - que es creu
intencionat - de tres
vagons de mercaderks

-s'entretenen" tirant el blanc damunt
els inofensius navegare fluvial*, que s'atreveixen a solear de dia lee aigües
terroses de l'Ebre per aquella indrets,
no perque siguin catalana com
vareo.
Aquest subjecte va manifestar que pagues pensar. No. Ele mateixns afies posava a , disposició de la policia cionats aragonesos han hagist d'elevar
mantes prestes per les "expansiona!
per tal de desier facusadh d'esser
un dels complicats, ja que el dia d'admites -brotes".
Ho reperint, Mults d'AM s n'esperea
d'antes ea trobava fora de Barcelona,
cona ho podia demostrar. També me- de la primera actuacié g eriosa del. elemente
del jovenea Kayak Club de Ca.
za que hastié,: intervingut cap vegatadunya.
da en la preparacie d'atemptats.
F. MARTIN I JU LI
Era vista d'aquestes manifestacions
s ' orden:1 que s'efectué,: un acarament
amh el detingut Vera a fi d'aclarir-ho.
Segons les nostres informacions.
Vera, a presZencia d'O'ivares,
; 'inmuta i amb molta serenitat va
recordar y °Tirare% que ell fou qui
nropcsa ingresaar a les bandee d'accid dele Sindícate Ilittres amb el SOU
de setanta-eine pessetes setmanals.
Digné també eue el dia que es comeFrancesc Layret, i de les quals assabentarem els lectora de la nostra
edici6 anterior. ahir es presenta espontàniament a ;a policia ,Antons Olisie

El VII Congrés de
metges de llengua
catalana

l'atemptat Olivares, després d'haver asSiStit a la preparada, era tan

té

dels que protegien la fugida.
També li recordä que len anti dels
que anaren a cobrar a casa del co//emir advocat tradiciona:ieta Pore
Roma, el qual els dona els diners: va
soetertfr també que Sales, junt amb
l'esnentat advocat. l'induiren a repetir l'atemotat amh el serma de la
víctima, el senyor Eduard Las-ret.
F.n vista del reetiltat sie l'aearanlent. Oliveres quedà detingut, i sera
anear a disnnsici7i con, a
coautor stet fet.

Tres mesos d'actuació
de la policia urbana
llene relmt it,, °aus.:le echtat pe: Cos
de Policía Urbana. en el qua! es
(bina compre dele serveis realiteats

durant el primer trimestre de la seca
actuad.) fabril, maig i juny). Destaquen. entre altres, els següents:
1.358 captaires retirare de !a via
pública; tal caravanes o campaments
de gitanos expulsats del terme rnu-

Mainel: 62.928 quilos de verdores decornissades als venedors irregulars

lliurades a institucions henEfiques;
4.253 quilos de peix denornssat a venedors irreculars i lliurat a justitacions henefiques: 23 035 obiectes diversos de bisutería, mereeria. cnina,
etcètera. decomissate a veneclore
2.5r5 dentincies per inirac-

Lee tasques d'abans-cl'ahir van
acabar anib un concert al Palau
de la Müsica Catalana per l'Orquestra Pau Casals. L'organitzacid de l'estnentat concert, an a a
vieren del Comitè d'homenatge
Gimbernat. La concurrencia fOU
nombrosa i distingida, predornlnatal el congressistes amb Ilur3
famílies. La interpretad() del
programa no cal dir que va ésSer
excellent.
Ahir començà la lectura f
eussid de les comunicacion/
anunciades prèviament a la Sala
darles del Casal, a la Sala d'actes de l'Acadèmia i Laboratori de
Cieneies Mediques de Catalunya.
SetscieS de Cirurgia , i a la Sala
d'actes del Casal del Metge (Sec.
ciéde Medicina'.
Segueixen les dernostraeiong
teeniques d'apliració cltnica
terapeutica ale Bospitats. Labo,
ratoris i CUniques iniciades ahie
amb tant
Per a avui. excursió a Sitges,
amb el següent programa: Bany
any I900. Dinar al Restaurant de
la Piscina.
A la tarda.

lliurament solemne'

II tilol de fill predileete de

des al doefor Josep Rojez ¡

henttis, fet per l'Ajuntament da
la vila.
'Visita al Cau Ferrat. Te al
chi al cartee del doctor VentaTM, r. dc Segarra.
primer pis. Ila quedat a dispoe¡cin
Terramar
Hotel Palace ofert per.
done
molestase,
per
al
reinar
(espolLA
JUNTA
DE
CIENCIES
N
Adel Jutiat d'instrucCid.
la Generalitat da Catalunya.
ear
eatiies.
eatendre
Ileneols.
Ilancar
TURALS
DE CATALUNYA,
Le g perrlUe g materials de l'ineencli
'A les deu de la vetlla, testa
escombraries al carreta etcl: I.R90
s'evaluen en cinc-mil peeeetes.
ORGANISME NACIONAL
denUncies per exhits icis; de otostree a d'art elässie al Teatre Gre,-. del
1.3 nova estructura que acaba de les r p reres sense autoritaacid ea pa- Pare de Montnite, oferta per la
Barcelona el doctor Llais Marimon
dallar la Generalitat a la .I dl lta de ctar arbitris: la43 desdneies per al- Generalitat i l'Ajuntament, amb
CasaboKli, metge dc Matarb. preedent
Liencies
Naturals de Cat.dunya, per ter: diversen OCI , Pacion3 de la via
de la meció de Barcelona-eirctunsz ',ipIst roaperaeiM1 do los senyores esUna horta valenciana
la qual ha quedat convertida, d'orpública: 1.36- deuiincies Per litanC1 de tudinnt.s. de
c ih. el dado, Antoni Arta? i Valle. de
Tarragona, i e! dort..r Antorn Ras ¡ a vuitanta metres d'altura ganisme local que era, en organisme patent o placa (drapaires, esmolets. nacional.
nacional, facilita la definitiva realittari ilel Collegi únic foren elegits, sinb
vatació molt nodrida, els doctor, Aup,ted
Brossa i Bosque, ex-aresident del Coll ei de Barcelona, i loan Fontcoherta i
Cases respectivament.
'
El doctor
Josep Trenchs i Corlonvés
fou elegir president de la secció de

l'attrd2iaged•es.a..•

ter»

stse.t
t't

•

Fuste.s majiirs, enveLts,

ches jotosos J ' estila ..
1.cl ial.ier arestar citit.w1.115
ele krindar anal) COtiOrrisli?

.1

011

Codorniu, 1551
S 5...1.01.".

Raventós, 1872

CODORNI'll
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Ratlle, metge de ‘'ernhi, president de la
seeciii intercomareal de (leida. Una-1Al capdan ttmt de la torre metallica de
ment deixa cnnaranitzar-se la seccih in- Sant
Sehnte ion inaugurada a/iir a la
tercomarcal de Cirona, per cerda resistarda
l'Harta Valenciana, instalada
tencia oposada pels elements dirigente per iniciativa
del senyur Esteve Sala.
l'antic Collegi .1'aquella "provincia",
I.a
referida installació, a a Istaitta
que es de Crellre i d'esperar del patriometres
d'alcäria, consta d'unes barrati e nte d'aquel, que desapareixera aviat enes que 5iSti alises
tants me:liebre inMentrestant. i per esser la cnIlegiacia
i unes pergeles voltees de
dels metges obligatòria, per disposició dependenta
regetació artificial que fan nl'alla mes
de la Direcció dels Serveis Sanitaria eis
metges residente a les comarques giro.
inatiguraci6 5c celebra iimb un
nines que vulguin continuar exercint la banquet
que presidien el senyor Soler
prafessió hatean de solicitar Ele incer.
represeniaCiii del PriiSident de
poració al Colteui de Metges de ca- la Generalitat:
els consellers-regidurs
tnlunya, i en arribar al nadare de eelit, senyors Iltin tinto i l'animada; renga
segons prescriprió estatutaria, es prn- nver senyor Cuito, i els senvors Sala
cedira a la constitucia n le la sen-cid
(Estevel, Costa, Cocina i Nlaiivert, del
tercomarcal torrespnnent.
Coma d'Adminlstració d'aquella eta.
Per al din .an del c”rrent, a les del 'cesa. Entre la resta de comensal%
del vespre, está convacat rel seu pre- havia significades personalitats del :ven
sident electe el Consell del P'ellegi I.'nie • le les arts i de les Iletres.
de Catalutiva per tal ele procedir a la
teca cenitituei. L'acte se celebrare 31
real del Metar. i el let de celebrar ee
Conarn's n le Meten iii
cts acasia
Llegiu cada d; ;out
kg.: de L'enrola Catalana li donarä cuja solemnitat.
M1R ADOR

zacih deis emes diversos urojectes.
A part el patronatge que exerceix
l'esmentada Junta sobre el Museu
Martarell, el .1:ardí 7.0olheic, l'.Aquätitula el l'errad, el Nf usen de llil o gia i el Museu Botanie sIe ManirMis., ha passat també a la seva
jurisdicciO l'Institut deis Shls. No cal
recordar que aquestes institticiOns esstlaboren a l'estudi sie la fauna, de la
flora i de la gea de Catalutiya, organitza expedicions, mantenen publicaeions per a fer coneixer els aspectes
Cle la natura:esa de Catalunya als

cirabotes, carros. carretons. carrutxes
i Iiiairletes) • n') 7 6 tlenfmcies per intraccions del Reglament de Cirettlazió
(a pare de les formuladea nel Departament i Pdlicia de
Trific): 261 denAncies per barraques
i "roulottes - a la via pública cense
oermis ni na g ar arhitris: 385 deniii,
Je, P er retol s , anuncie i propaganda
irre g ular s-nse autoritzaciJi all pai5ac
arbitris: 132 dentínciee ner trasllat
c l andesti de ntohles: a 14 denUnciee. par
obres d i verees s e nee permis: ant elenune¡ae ner venda ambu l ant clandestina d- llet i vi: MI den A ncies rontra
eeconihratdaires clandestina: O-..n de'` ,.”1C! e , Per '"fraccions diverses relatives a higiene.
A part dels serveis esmentati, hau
efe ct u a ts el. babituale de vini.
i euethdia de !orale i hin: muniai a als. així com el: motívate Per
se eidente 1 tete delietine en ele ouale
trohat presento eh: funcionaris

e s pecialistes Catalans ¡ estrangers i
organitza eneara coneursos
caerse especials.
I.a xifra de visite t rollectives a agreste, Institucions ereist cada dia. El nniuhre de visitants calentar en uns
tres-cents nül cada any. Previa
cine, es permesa l'entrada franca a les
Escotes i Institutions de Cultura Idary
,se:s hast visitat les in.tallarions de la
lunta tretas mil eructan, dinou alum- de' ros.
nos i sis - centi. %canta - cinc prefess(srs
A-onm.aneen aqueiteS dades profuLa adra de visitante dentitats culturals les illustracions.

Ei

públic val linar

un Padre al correr
de la Unió
.do la tarda. al :Irrer de la cantonada a les Ramhic, el in i ni. i ro3 públie que hi citenla s'adona que uns quants individua
corrien (lancera un Iladre que slavia
apoderas d'una in:tquina d'escriure
d'un establunent del carrer de la
Unió.

Un cambrer d'un bar pega un cop
safa'a al cap del lladre que el teta

de

catire a terra. 1,5 maquina fou recuperada. La policia bague de voltar
el /ladre perquè

xar-lo.

el a tiMie volia iin-

Foir posat a disposiciS del Jutjat
de guärdia. S'anomena Franceac C e mente linterna. Es molt conegut cona

Iladrcgot.
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Canódrom Club Ca a unya
El "Canbdrom Club de Catalunya"
no es pot dir que sigui un canso mes
entre els establiments dedicats a l'esport amb qui compta Barcelona. Era
una cosa que mancava a Barcelona.
Ni per les seves earacteristiques, ni
per les faroles que van a regir en ei
seu funcionament, té Barcelona cosa semblant a la que ha construit el
Club del Guinardó. Es tracta d'un
veritable Parc d'Esports, construit sota les normes ar uitectbniques mes
rundacnes i ajustades als preceptes relamentaris de cada esport.
El Canadrom, pel fet d'haver estas
em laçat en un dels plans baixos del
Parc. es d'una visualitat perfecta i el
públic pos seguir les incidenciec
les curses des de les amples graderies, sense erdre cap detall de les
mateixes. La capacitas del Caraidrom es
d'unes vint mil ersones. degudament
condicionades a les tribunes i gradeies i d'unes deu mil a la part del
públic.
El procedisnent d'illuminació que
s'ha adoptas ha estas el mateix de
l'estadi de Wembley, consideras el
mes perfeete. la liebre funciona obre
un rail i es eléctrica, de patent barcelonesa. Es la primera d'aquesta
classe ue s'instaHa a Espanya.
La installació eléctrica ha estas
encarregada a un conegut industrial
de Barcelona. Es tracta de Ramon
Abelló, establert al carrer de les Corts
Catalanes, al peu mateix de la redacció d'aquest diari. El seu establiment
en materia d'iHuminació eléctrica
altres a licacions del ram és dels que
mes criden l'atenció de Barcelona. no
solament pel gust que caracteritza e:s
seas ni-ojea/es d'illuminació, sin ó per
la gran uantitat i varietat de material que hom traba sempre en aquest
imnortant establiment.
Un dels majors atractius que olereis aq uest cam p d esports del Guinardi és la piscina, la qua!, ultra la
im ortancia que té el t'es de dotar la
riostra ciutat d'una nora piscina. els
directius del nou club han volgut construir-la de característiques ultramodernes.
A a uesta labor no podia per menys
ue prestar la seca valuosa coo eració un dels industrials mes coneguts
i apreciats en el ram que es refereix
al Material de construccii i cerärnica.

torç aprelvat per decret del 22 de setembre darrer, ha sabut posar-se al
nivel' de les nalllors d'Espanya. Ha
areat un dispensari i clínica models i
ha extremas la cura en l'atenció als
obrers lesionats, la qual cosa fa que
avui dia compti arnb un gran nombre,
sempre ereixent, de socis, que representen un nombre considerable de
mers assegurats.
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Aquesta piscina ofereix la novetat
,ass+944444e-1-144 :4-1/4"~e+4.S. 44+114+.4+644,44+114444444,que l'aigua és 'luminosa, j que, sense esser una piscina de distancies esportives,
pot reunir-les els dies que s'hi celebrin
testes esportives, com passarà el dia
:le la inaugurada,. Aquest dia desfilaran pel Guinard6 els millors nedadors
del C. N. Barcelona, el qual club ha
acceptat tenir cura de l'organització técnica de la festa, a la qual participaran
els seus millors elernents masculins i femenins.
La construcció d'aquesta piscina ha
estas dissenyada i dirigida pels arquitectes Teil i Jo:t. "Luminocenria S. L."
encarregat de dotar-la de lluntinoEls elements ocupats sin una electrobonsba que diana ano.oca litre, per
hora. Consta de 30 surtidor5, anda 1.000
mies d'aigua amb eanvis automätics
ccdors patentats; dos tobogans antb una
cortina d'aigua , tainbé lluminosa, arda
canvis també automática de llum. i canvi autor/lidie de colors en tia fcnt deJa tenIu el personal assegurat d'accidents del treball?
corativa,
Les ¡oms Ilmninoses, amb canvis auUs Interessa d'assegurar-/os bd I en bones condicions?
tomatics de forma i color, sOn assenyaIngresseu en els rengles de socis de la
lades amb la patera número 126.38o, i
la sera aplicaciU principal es per a pares psr+444.444+04444e.44.44e44444444.11444+04444444+114+4444.,.
públics, decoració, jardins, etc., i sen
poden construir de totes les mides i for::
• -1
:•
-•
•
mes,
Tot
aiaú
és
aconseguit
amb
un grup
(Exclusivament per a accidents
únic de comandamen t general.
del treball)
Sens dubte convençuts del gran serrei que a favor de la prupagaciú de la
Aprovada S. 0. del Ministeri del Treball ilataciä poden
realitzar, els directius
Previsió en 22 setembre 1933
del Club del Guinard ‘S han tingut la fehg idea de. per be que és un club particular, posar la piscina al servei del
públic. 1 ajad hauri d'esser molt ben
vist pels aficionats de la natacia. .
Es evident que en una obra com la
realitzada pel "Canödront Club de LatasEnvic-vos INITffimAn_vos
lunya" la part de les instaHacions ha
d'ésser feta alió que se'; diu a Fengrós,
i toles les coses tenen una importancia
1111•11111~31
remarcable. Es per a o') que cal fer
esment duma manera especial per la ceo:Trad.') que ha tingut en la construcció
d'aquestes installacions dedicades al; esports el senyor Francesc Pubill, a carI
rec del qual ha anat tota la installacid hit
en el que fa referencia al ram de la
Materia. Dir que el senyor Francesc
Pubill ha reeixit en la sera obra és dir
paca ja que ti mérit de la sera coope"Canbdrom
ració es fa ben palesa i queda a la vista lira de rembeiliment del
Club de Catalunya". Aquest benemerit 444+e+044.4
de tothom.
senyor
Juli Haeffindustrial ha estas el
Tumbé cal fer esment especial d'un ner, a carrec del qual ha anat tosa la pass
';re artista que ha intervinaut a l'o- que la referencia a la pintura. Es notmle i cal resacar -ho d'una manera
ÁLMACEN
0.44••444444444•44+
especial pesque val la pena, que de carnIIESPACHO
plet acord amb l'arquitecte de l'obra, el
projecte de pintura del Bar ha estas executat d'acord amb totes les lleis i regles de
l'estil que s'està ensenyorint de la maMr pan de les dependencies públiques.
les quals estaran en absolut d'acord
.1mb els carrents moderns de l'art, mantenint aquellos indispensable; linies sibries i severes que les caracteritza.
L'equip amplificador amh altaveus
gegants, installat al Canadrom per la
ca.:a Vivomir, sorpresa tothom per la
sera claredat excepcional, maigrat la
potencia extraordinaria que li permet
de fer-se sentir des de qualsevol lloc
del vastissirn Pare.
Aquest equip es rompan dun amilificador previ de micrifon alimentar
directe al corrent altern, novelas que
araba de portar la marca "New Sdver". Aquest amplificador previ va
limpien* xessrelefereeimimeZvernimeenrstertexcelien wm
seguit d'un amplificador d'una posenEs tracta de l'industrial senyor Ricard
Mondedeu, el qual ha cooperas en
aquesta magnífica obra arnb tot l'entusiasme cal confessar que ha fet
quedar be e:s elements directius que
han projectat i construit la piscina
no cal dir-ho , ha sabut quedar eslèndidament be ell mateix, ja que
s'ha de tenir en compre que tosa la
majilica emprada en la piscina és procedent de :a indústria del senyor
Mondedeu. Heus ací un detall que no
oblidaran les persones que comprenguin la importancia que té una obra
d'aquesta ma nitud, en la qual
treball acurat i conscient sempre resulta d'una manera especial i ia mes
apreciable la labor de les persones
que hi han cooperas. les guata trohen
un nremi que no es el material que
els re orta la realització de l'obra,
sisad l'elo i general i la facilita: de
rchre nous encarrecs.

ti

metres. Concert de música francesa: Lalo, Chabrier, Bizet.

Vista general de la pista
ensr..

metres. Concert de violí i harmbnium.

pel minim cost per a tota mena d'anuncis

L'anunci de tub iluminéis és el més econòmic
en consum de fluid

"Mutua Hispánica de Seguros"

cia efectiva de 25 wats sense distaraló, que acciona dos motors d'altaveu
dinämic amb botzina exponencial especial per a l'aire lliure. Cal remarcar
que rnalgrat la reduida potencia de
consurn el rendiment del conjunt i de
cada un dels elements és prou elevat
per a obtenir un resultat com no haviem conegut encara. Felicitem la casa
Vivomir pel nou èxit que ha obtingut.
L'obra del Canbelrom ha estat feta
amb tota cura.
L'assistincia dels obrers lesionats
durant les obres de construcció del
Canadrom del Guinardi ha anat a
Arree de la "Mutua Hispánica de
eguros", entitat domiciliada a la
Ronda de Sant Pere, 38, a la qual el
Camidrom pertany en qualitat de socj mutualista.

g

francäs. Des de l'Opera. Cómica;
"Werther", de Goethe, música de
Mas.senet.

5.

2030, — Bordeus Lafayette,
27.4d

Coneer!.

2030, — Llmoges, 335 . 2 me-

(res. -Gillette de Narbonne",
òpera còmica d'Audran.

.

20'45.—Estrasburg, 349 2

me-

tres. Concert de Vichy: Festival
Wagner.

2045. — Roma, 4208 m. 'La
nina de Nuremberg", òpera d'Adam; "La bella Galatea", òpera
de Supp4.

20'45.—Palerm, 5313 m. Vial(
piano.
21'00.—KaenIgsberg, 291 metre?!. "Lluisa òpera de

Aquesta entitat mutualista d'asse- Cammerans.
urance: contra els accidents dei tre21'45.—Luxemburg, 1.304 meball, encara que d'origen recent, ja tres. "El
barber de Sevilla", bpeque data de l'any passat. quan lau
ra de Ilossini.
imposada pel Gos em l'assegurança
23500.—Koenigsbursterhausen,
obligataria dels obrers, fou fundada
her un grup de patrons entusiastes del 1.b71 ni. Sessió
música de
niutualisme.els quals veieren Pur es- Beethoven.

g
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BOTIGUES I DESPATXOS
RESTAURACIO DE MOBLES

Tallers Oree Amorós

Francesc Pubill

Trehalis d'impremta a càrrec d'aquesta casa
Policromies i Tricromíes
Especialitat en treballs comercials

Carrer de Martí i JuIià. núm. 1 (Via Laietana)
BARCELONA
TELEFON 25151

Oficines: VALENCIA, 142 * Telefon 81931
Tallers: Avinguda de la Generalitat, núm. 115
BARCELONA

CONSTRUCCIONS EN FUSTERIA

Rda. Sant Pere, 38, pral. Tel. 21617
BARCELONA

1

j

/ JULI HAEFFNER

II

PINTURA EN GENERAL

Tots els treballs de pintura han anat a carrec
d'aquesta casa
CONSELL DE CENT 321 * TELEFON 23924

="",:
,...27Z,2;e242),e2.,eze.•-•

eit£E1P°

ClAkiftleC9
ecrice

Te

-er

1, 3

eYei

Lluminocencia, S. L.
Consell de Cent, 264
Telèfon 2 3 8 6 7

Tota la part

demés dependencies del Carlódrom
així com també els principals materials de construcció han anat a càrrec
d'aquesta casa

BARCELONA

n444444+04444+.444+4444+11.

lladors i fonts lluminosos, tobogan
amb cortina d'aigua iflurninada

1

a ide la 'piscin

.

Ha construït tota la part e!èctrica
automàtica de la piscina, els bro-

de cerámica

Ramon Abelló
Corts Catalanes, 591
Telefon 13816

LAMPARES
LUMINOTECNIA

PATENT NUMERO 129.586

Aquesta casa ha installat
tota la part elèctrica del
Canödrom Club Catalunya
4144.14444444444444s.

1444.14..+#4444...x4»

Liegiu "La Publicitat" - Propagueu-la I

Escolteu l'equip de Public Adress NEVV
eonveneereu
V1VOMIR (Corts, 620, davant Coliseum),
installat en aqusst Canódrom, 1 us

S1LVER

que és el millor que heu sentit
Proporciona

Somge Herid immiliorable

La l'escamar
del mal estat en que es troben els nostres monuments històrics j els documents i Ilibres guardats en els nostres
arxius i . biblioteguea. Prega al ministre
que s'ocupi de !assumpte, per tal d 'e
pèrdua del tresor artístic na--vitarl
cional.
El MINISTRE D'INSTRL'CCIO
PUBLICA posa de relleu l'interès que
té en la conservació del nostre tresor
artistic, j aromes atendre aquest problema, d'extraordinária importància.
EJ MINISTRE DE FINANCES Hegeix diversos projectes de hice
El senyor SABRAS defensa una essuena al
al capital 3.
El senyor ALONSO DE ARMISO
li contesta, per la Comissió.
La Cambra rebutja l'esmena del senvor Sabràs, sense votació.
.E1 senyor ALONSO ZAPATA defensa una altea carmena intervé fent l'elogi de les missions pedagògiques.
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC censura les missions pedagógiques.
perquè, al seu judici, constitueixen un
luxe en un país cm altres necessitats mes
peremptòries de l'ensenyanca estan desateses.
El senyor PEREZ DIAS, en non/ de
la Comiesió, contesta els anteriors oradore Defensa la tasca de les missions
pedagógiquea. de les quals — (lit{ — sin/
al començament, i han realitzat una
tasca digne d'elogi.
Intervenen diversos Qradors rer puntualitzar llar posició en aquest aseumpte.
Ei MINISTRE D' INSTRUCCIO
PUBLICA defensa les rnissions pedagògiques. Respecte a les biblioteques eiraulants diu que ha tingut especial cura
a que els seus llibres puguin ésser Ile¡líes per tesoro.
Acaba pregant la Cambra que voti el
dictamen.
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC rectifica insistim en les seves manifestacions.
Són rebutjats els vote particulars i
esmenes deis senyors Zapata i Satine.
la Cambra es pronuncia d'acere/ amb el
criteri de la Comissió.
El senyor ALONSO ZAPATA defensa un vos particular solincitant una
Auhvenció ner a l'a grunacie artlstica socialista. aliene a tat caràcter politic.
La Comiesi6 rebutja l'esmena. per coneiderar reee no es peden coneedir aquesta
mena cae, sebvencions, perquè el semibre de socialistes té un caräcter marcadament peak. En cas que se se eri
sub--Mi5elnomspdracitl
venció.
El senyor ALONSO ZAPATA del
que hi ha l'antecedent d'una subeenció a l'Agrupació Artística d'Unió
Republicana Femenina.
El senyor ALONSO DE ARMI.ÑO. en nom de la Ccmissió, s'oposa
al vot particular del diputat socialista.
El senyor PABON, per la Ceda,
també sIli oposa.
El senyor ESTELRICH s'adhereix a les manifestaciods dels senyors
Pabon i Alonso de ArmZo.
E MINISTRE DE JUSTICIA
Ilegeix un projecte de hei.
El senycr TOLEDO (Romuald)
presenta un vos particular oposantse a la .subvenció per a l'expedicie al
rin Amazonas.
El senyor de los RIOS explica
l'origen daquesta expedici
ó, recorda que els senyors Cabrera, Albif ana.
Ortega i Gasset i almea honres de
ciencia li parlaren d'aquest assumpte
i de la conveniencia que l'expedició
es dugués a cap, aixf rOnl de la necessitat de la construcció d'un vaixell
per a la dita exnediciA.
El senyor TOLEDO rectifica: no
tren oportuna l'expedicie al riu Amazonas. i considera a mes que no té la
importencia que li ha volgut donar el
senyor de los Ríos.
Intervé la COMi5Sió, j el senyor
Toledo retira el vnt.
El senyor RODRIGUEZ DF. VIGURT defensa un altre vot particular.
El senyor PEDREGAL, en nom
de la Comissió, accepta part d'aquest
vot
Se el dehat, i e'aixeca la
aessi a les nou de la nit. Es represa
a dos quarts d'onze.

La sessió nocturna
Es a p rovat el

pressupost
del ministeri d'Instruoció
Pública
A dos quarts d'onze de la nit ccmenda la sessió nocturna sota la presidencia del senyor Alba. Desanimació als escons i tribunes, i al banc
blau el ministre d'Instrucció Pública.
La comissió accepta alguna .vots
particulars i esmenes.
El senyor GONZALEZ SUAREZ
defensa una esmena. (Entra el ministre de Finances.) Demana que se suprirneixi la partida destinada a Eadduisició de material, amb destinació
e l'Estola Nacional d'Arts Gräfiques,
que ascendeix a 20.000 pessetes.
El senyor ALONSO DF, ARMI.
en nom de la comissió, dernaaa que es retiri l'esmena.
La Cambra, sense votació, la reautja.
El senyor COM1N defen s a una alma estrena i la retira després. la cooissió recull algunes suggerencies
resmenes presentades.
El senyor COMIN defensa una alra centena, que és rebutjada.
El senyor FABREGAS defensa Una
tsmena en la qual sollicita una subeenció per a l'Institut d'Orense. Desaria la retira. S'aprova el capítol ter:er.
El senyor S ABRAS e an alinde un

toril sobre el capitel quart. Advoca
perque s'augmenti la quantitat assianada per a cantines escalara. Corleedeix una gran importäncia a aquest
aervei, que durant l'etapa del Govern
:epublice-socialista esticue perfectament ates, i creu que cal seguir ateeent en benefici dels escotara.
Queda aprovat el pressupost del
ministeri d'Instrucció Pública.
ES POSA A DISCUSSIÖ EL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
El senyor MADAR1AGA, en representació de la CEDA. consumes
un torn sobre la totalitat.Altudeix
als ingresaos que ha produit el sistema de renda del treball implantat

Per la Dictadura en 1927 i que lasoha fins els jornals que guanyaven
1.900 pessetes. El Govern provisional
de la República no es va atrevir a
reformar aquest sistema en totes les
seseo p arta, i ara estere tocant les
seves greus conseqüencies. El senyor
Prieto, aleshores ministre de Finances va derogar la disposició del senyor Calvo Sotelo, pepe si és una injusticia gravar els modestos jornals
dels obrers manuals, ¿no és també
una injusticia que estiguin gravats ele
modestos sotas dels treballadors de
l'eseriptori? Dones, el senyor Prieto
es va oblidar d'això al seu pas per
la cartera de Finances.
Jo espero que el senyor Marrare
repare no d'una manera brusca, peró
si gradual, a q uesta notòria injusticia
en benefici d'aquests modestos emoleats.
El MINISTRE DE FINANCES
diu que no és el moment de tocar
a q uest assumpte perque implicaria une
reforma p rofunda del sistema tributari fiscal, encara que reconeix le,
raons que assisteixen al senyor Madariaga. Acaba dient que tampoc Es
oportú reformar-lo ja que en aquests
moments s'esta tractant de nivellar
els nressupostos.
El MINISTRE D'ARICULTURA
Ilegeix des de la tribuna de secretaris uns projectes de llei.
El senyor MARTIN HERVAS, en
reparsentació de la minoria socialista,
intervé per a consumir un altre toril
sobre el dictamen.
•
El di p utas socialista censura el sistenla tributari i diu q ue el Gomero

actual no ha sabut o no ha volgut

seguir la labor d'augment d'ingressos
que va iniciar el Govern de coalició
republicano-socialista. Pera provar-eo
Ilegales una serie d'estadistiques amb
gran quantitat de xifres i dades. Manifesta que d'haver-se seguit aquesta
política en els ingresaos, aquests hauBADALONA
rien seguit un curs ascendent.
Intent
de niki& Robatori Noca.
Se ~en aquest debat i també la
sessió a la una menys deu de la nit, d'Or del Cor de Maria :: Accident
i q ueda en rúa de la paraula el seBadalona, 28. — Ahir a la tarda fou
nyor Martín Hervas.
auxiliat al Dispensari municipal Ramon Peiró Martínez, de 27 anys dedat i domiciliat al cartel- de Cervantes, 77, !letra A, per hacer ingerit
Ea vulnerat el concert eco- un gram de permanganat, que li produí una forta hemorragia de sang.
Horn suposa que intentava suicidar-se
nòmic amb el Pala Base degut
a contínues divergències familiars.
e--=—
— Ahir, a quarts de set de la tarSant Sebastià, 28. — Ha cele- da, uns desconeguts penetraren al dobra! sessió l'Ajunt amen!, i l'al- micili de Filomena Rib6, domiciliaal carrer del SI. Montroig, 13,
calde ha donat compte de les da
i s'endugueren 150 pesantes i algunes
gestions realitzades a Madrid. joiesDurant els dies 30 de Factual
Ha manifestat que s'ha informal
i primer de juliol, el Cor de Merla
desfavorablement per al pafs celebra les seves noces d'Or axil dibase, en el referent a l'impost del versos actes, entre els quals destaca
Timbre, obligant aquestes pro- la creació d'una biblioteca.
— Al Dispensari ha estat assistida
/fi-mies a pagar l'impost, amb la Sehastiana Egea Jiménez, de 55 anys
qual cosa es vulnera el concert d'edat, domiciliada al carrer de Guixeres, 63, de diverses ferides, amb proeronbmic.
bable fractura de la canta esquerra,
Es Convocar-II els Ajuntaments de pronòstic reservat, produides per
bancos per a tractar d'aquestes haver-se-li tirat a sobre, quan passava pel carrer, un goa llop, que l'ha
vulneracions.
feta caure. — C.

LES COMARQUES CATALANES

FINA
Moviment borsari
MERCAT LLIURE
El mercas ceespeculació no aconsegueix variar de ritme, i prossegueix
teleugor, n' In la algtms dies es ve registrant. Els canvis començaren a (lunar mostres de feblesa des dels primera
mome:Its de la reunió del Borsi, i fins
a l enera de tanca de Borsa la tendencia
ion de depressió, llevas de comptats moments en que s'originaren petites reacciona, tense eficàcia.
Es de remarcar a part la baixa so
lenta per Explosius, M. Rif i
En considerar-se avui dia inhábil per
a la contractació entre els socis del
M. La de V. no hi batín liquidaci
ói
mines se celebrará sessió a Borsa:
ValoreDia 28 T'anca Alca o
anterior boira

Nords
49.3049.80
—650
t, haca
42'r O
4270
--0.60
el. Rif
--t'oo
54.5o5550
Colonial
—1'25
45 *—
4375
Explosius
trae— 1175 0—1'50
Chades
331'50 334*—
—2'50
Petrolis
705
725 —020
Bons or
Sucres
4050
40 35
—085
La tanca anterior de Sucres és del
dia 25 del mes que som, i del 26 la corresponent a Bons or.
BORSA AL COMPTAT
El sector d'obligacions prossegrieix
por actiu, i en aquesta jornada dona
mostres de Ileugera pesantor en la major part de róeles.
Els Deutes de l'Estat no es veuen gasre sollicitats en aquesta jornada, i llevar
dels 3 i 5 per zoo, la resta d'emissions
fa un escäs negad. Pel que respecta als
canses, hont nota algunes irregularitats,
i encara que són de poca importancia,
s'evidencia feixugor en aquest sector.
Es nota força demanadiesa per Obligacions Tresoreria Generalitat, les guata
recobren la paritat, roo (-f-o.25).
Els Ajuntaments, força desanimase
donen mostres de feixugnr i la major
part demissions contractades sofreixen
pèrdues entorn de mig enser.
De les Diputacions, nomas operen les
4 i mig per ton Sèrle C. les lenta recobren una part del terreny perdut en
la jornada anterior, e7'5o
Del grup de cèdules és de remarcar
l'activitat desplegada per les Ilipetecari,
que, tot i no ésser gaire apreciablea,
quelcom superior a la de die, preceeents. En eanvi les Crèdit Local,, molt
desanimades. Pel que respecta a les poicions. en general domina tendencia seatineuda.
El tnercat carriler es veu melt desanimat, i presenta Ileugera feixtigor en
canvis, observant-se bon nombre de verdees d'un quart u ocie enter, i de mes
importancia la dels Especials Pamplona, 52' 0e (-1 . 5o). i Andalmes primera
serie 3 per mo. 1250 (-1'251.
El sector d'indústries diveraea, arnh
regular activitat, presenta sosteniment
general de pesirions.
De les ard en, res a notar.
La Junta Sindical de la Bausa Oficial de Cranere i del Cellegi d'Agents
de Canvi i Barca. ha final el següent
canvi de regulader i "dobles" per a
sossest fi de mes
71 025
Interior 4 per roo
75 025
Am. 3 per loa 1928
245 s'in ptes.
Nards
210
005
Alacanta
it o'in
Andalusos
14 rete
Orense'
25 015
M. Transversal
34 620
Tramvies 0.
Tramvies 7 per roo 1'. 92 0'275
220 s'in Mes
Colonial
os 055 ptes
Rin de la Plata
160
Dock;
107 650
Acciona Gas F.
330 1'25
Chades A, B. C
320 5'25 p„tes.
Charles eérie D
320 5'25
Chades E
164 670
Aide,
202 Vis
FiOninea
51 025
Hulleres
575 2 ' 2 .1 111.es.
Explosion
270 1'25
Mines Rif (nort.)
40 5.20
Sucrera Ordinaria
es
Esnanyola Petrolis
35 035
710 3 —
Ford
61 630
Asland
Maquinista Terrest i M. 3q 620
tgo 675
Indústries Agríenles
115 650
Acciona Cros
Accions Telefimica ord. tra n'so
290 1'85 ptes.
Aeri de Montserrat
55 025
Ob. Alacants 1. hip
135 0•60
Foment d'Obreß

Divendres, 29 de anta>, de ledi

KCES

BORSA DE PARIS
El mercas de París no es veie gaire
animal en la jurnaea d'ahir, tant pel
que respecta a l'activitat desplegada,
que fou de t'agrada importancia, com
pels canvis, els quals, en general, acusen feixugor. Del grup de rendes és de
notar la cotització de 3 per nao, 7740
1917 alliberada 4 per 100,
8 5 . 70 ( - 0. 3 01 1 1918 4 Per roo, 862o
(-6301; alliberada 4 i mig per roo,
91 20 ( 0 454. 13211C de França, 114'oo
,-1'75). leespeculacie, molt desanimada: Ríe Tinto, 1426 (-8); Hoya)
Dutch, 16240 (-5/c0; Canal de Suez,
18 9.5 0 (+7 01 ; Kuhlmans, 584 (-6);
(Vagaría Lite, 80.

Anuncis oficials
F. C. METROPOLITANO
DE BARCELONA, 8 , A.
Hom pusu a eoneixentent dele
senyors ubligacionistes d'aquesla
Companyia que, a consequencia
del pagament per aval arordal
per l'Ajuntament de Barcelona,
cli sessiö del dia 27 d'aquest mes,
en cOmpliment de l'escriptura del
26 de mar,: de 1929,
autoritzada
pel notari senyor PiULC15 BallIc
¡ Bars), el Banc Hispano-Colonial
d • aquesta ciutat satisfarà als
lettidurs de les obligacions números 80001 a 98.000, anibdós
Melosos, avalades per l'A juntament, I emeses en virtut d'aquella escriptura del 26 de 11011ç
de 1929. l'impor t del copó número 22, que venc el 30 del correta, amb deducen") dels impostos
cocresp0nents.
Barcel o na, 28 flP juny de 1931.
EI Consell d'Administracic b.

els impostos, de 10'76 pessetes.
A la Seccid de Coniptaduria
es facilitaran les corresponets

factures.
Barcelona, 26 de juny da 1931.
12:1 vocal secrc!.iri,
Tomàs Jansä

UNION SALINERA DE ESPAriA
Arrendatària de Torrevella
En el sorteig que Sine set. Bou
luir davant el notart tedqueeh
e u) st senyor M s nuel Cretvd
Pardas de 550 Obligneions
lecbries deiquesta seeielat , re still aren amortitzades Ie (1,Is
segúents números (lots 'netosos):
111 a 120
201 a 21n
531
54n
681
un
811
850
861
870
891
900
931
940
1011
1020 1071
1080
1111
1120 1111
1150
1. 2 1 1
1210 1281
1290
1791
1410 1481
1490
1501
1710 1571
1580
1851
1860 2071
2080
2161
2170 2324
2330
2121
2130 2 8 1
2490
2691 " 2700 3181
3190
3501
3510 3531
3540
3591
3600 371
3800
3901
3910 4831
4840
5001
5010 5107 1
508o
5131
5140 5171
5180
5221
5230 .321
5330
5391
5400 5 6 1 1
5620
5631
5640 5761
5770
6031
6050 SSS!
6890
7711
7750 8281
8290
8691
8700 9191
9140
9191
9200 9391
9400
9681
9690 997 1
9980
A partir del dia 1 de julio' vinent ser) pagat Al eapilal
minal d'aquelles Oblignrions
rae) de 5 O 0 p p 5SPIPS cada tina,
per la Societat Anónima ArmisOdre
Barcel o na, 27 de juny de 1931.
El secretare
P. J. de Reynoso

BANC HISPANO -COLONIAL
Es posa a coneixement dele lene
dors d'obligacions del Denle Menieipal de l'excellenlfesim A jun!antela d'aquesta citara, que a
partir del dia 2 de julio) vinent
{As cupons i amortitzacions corresponents als dits tHols. que
tisis a la dala eslaven domictlials
a les Caixes del Batir HispanoColonial, Rambla dels Estudis,
!Minero 1, seran alesos aixf toateix i en idèntiques condicions a
les següents agencies urbanes
del Banc:
La sessid (fallir en agites!,
Creu Coberta, 121 (Sants-Hos- ruereat va transcórrer arnb poca
tafratics).
itnirnació, 1 les vendes tenue imPlaca de Palau, 4.
port enoja.
Salinerún, 111 (Gracia).
Mata: Per ara no hi ha gaire
Sala Andreu, 146 (Sant An- interès per fer bones coligues,
dreu).
i si alguna cosa es porta a tenue,
Pere IV, 1 8 9 (Poble Nou).
(:. 5 munes que per a coneixer el
Ronda de Sant Antoni, 13.
rendintent que dóna el genere
Maorca, 547 (Chef),
non. Anotàrem il lgunes opera[honda de Sant Pere, 32.
cions ami) Lleida, a 48 pesseles;
Barcelona, 29 de juny de 1 9 3 4, Camp de Tarragona, a 47, 1 ExEl director gerent.
tremadura, Manque!, a 45, posat
Eduard M.e Buxaderas
tot (lamin it vagó sorbida.
Ferina.: Els preus tendeixen
BABY!! I ESPORTS MARITIMS, a minvar [orca degut a la manca de compradors; per altra banS. A.
da. pel preu a que es colitzen els
13ANYS SANT SEBASTIA
blats, és de creure que dintre
(BARCELONETA)
uns quants dies s'iniciarit una
Aquesta Societat, des del dio .lavallada mes o menys intensa.
de juliol vinent, proredire al
Ordi 1 obrada: Notärem en
Pagament del minó 11 111 e l'O 3
aquesta sessiö menys acceplaci)
de les seves obligacions, al sen que no en dies passats: ushoh es
local social (Banys Sant Sebas- nleu en part a que per la bona
ti)), durant els vuit dies primers imIlita que lii ha erren de la
del dit mes, i dei, pré g tots els Península, pot fer nsiluvac una
dissables no festius, de deu a mica els preus que avui s'oferei(Mine.
nP11. Ainb 101, es concertaren alBarcelona. 28 de juny de 1931. gunes operacions anth ordi
P. A. (lel G. d'A., el seeret.iri, Cartagena, a 29 pesseles bord
Remen Bulbena.
aquell port. i en eivada Extremadura, vello a 26, i nova a 25,
CASINO MERCANTIL
posat en vagó origen.
Pagament de cupe.
Des del 6 al 27 del mes de
julio l vinent, tots els dilluns
Totes les notes pregades
divendres feiners, de nnu a onze, han d'ésser trameses ea
després de l'esmentada data
únicament els divendres a les mtalik i abans de les nou
maleixes hores, es pagara el °upó del
vespre, a la Redacció.
número 102 de lee Cèdules Hipotecarles, emles16 1883, d'aquest Corte Catalanes, 589, 1:11
Casino, venciment 1 de juliol
vInent, essent Ilur liquid, dedulls Les d'esports, a Barbar*, 11

Mercat da Llotja

LLEIDA

GIRONA

TORTOSA

Els camina transpirenencs :-: El nou
governador d'Orense
Alees noves

Suicidi
El G. E. i E. G. :-: Tempoial d'aleta :-: Altxes noves
Girona, 28. — Mentre un obrer de
la fabrica de teixits de Santa Eugènia
es disposava a treure la brossa de les
reixes de les turbines va adonar-se
que damunt l'aigua surava el cos d'un
honte, el qua l resulta ésser Miquel
parreguera 1 Torrents, de seixantatres anys, natural de Sant Dalmai.
Sha comprovat que ea tracta d'un suicide puix que en una altea ocasió
el desventurat Esparreguera ja havia
atemptat contra la seva vida.
— L'autmemnibus que fa el servei
de viatgers entre Figueres i Perrenye, ocupas per vint-i-dues persones,
topä contra un arbre a deu quilòmetres de Perpinyä, a consenüencia de
la velocitat que portase. Resultaren
dos viateera morsa i dinos/ ferits.
— Ahir a la nit el G. E. l E. Gironi celehrä la seva reunió general
reelamentäria per tal de procedir a
l'elude. de la seca nova Junta. Resultaren elegits president, Pompeu
Pasqual: vice-president, Vicenç Martí: secretare Angel Portell: tresorer,
Lltiís Murillo: hiblintecare Joan Macó. i vocaN. senyors \'inyes, Baliu,
Pla i Xaviera.
— Avui. a un quart de tres de la
tarda. ha descarrerat sobre aquesta
capital tina formidable tempesta d'aleua, pedra i vent. Algunes rases dela
harria baixos han nu e dat inendadea
^n ne r < moments. van la intensitat de
la nluia lea eatat imponent.
La pedrcearla ha causar destroces
considerables a l'al-brete especialment
ah (reitera. que han euedat completament (enea i fruits. Les pedres tenien una granderia de nave

La mort del senyor Selva. :: La Co.
missió de Govern Municipal :: El

— Per tal de representar el conseller de Treball i Obres Pf/Migues
de Catalunya a la Comissiii internacional de cantina transpironencs, la
reunió de la qual st celebran denla
a Tolosa, ha sortit cap a la dita capital l'enginyer cap d'Olires Públiques
de la Generalitat a Lleida, senyor
Mut oz.
— Ha sortit cap a Madrid el governador civil electe d'Orense, senyor
Simeó Iban,. Aqueas ,enyor, en virtut
del dit nomenarpent, ha renunciat el
cárrec de regidor de Lleida. La vacant
correspon, per tant, al senyor La
Rosa, tradicionalista, que el seguia
en vots.
— El disealue es reunin CO junta
general el Sindicas d'oficis diversos.
— Les autoritats han adreçat telegrames de condol al Govern de la
Generalitat amb morir/ de la mort del
senyor Joan Selves. — C.

L'HOSPITALET
Acords adoptats per la Comissió de
Govern :: Visites
L'Hospitalet, 28. — En la sessió
celebrada per la Comissió de Govern daquesta ciutat s'adoptaren els
següents acords: Subvencionar el Billar Club Hospitalet amb la quantitat de 5o pessetes en concepte
prerni per a la festa que ha de celebrar-se amb motiu de l'acabament del
Campionat local. Encarregar a larlista senyor Raid l Solanich la construccin d'un bust de bronze de l'honorable Francesc elaciä per al grup
escolar que ha de portar aquest noto.
Adjudicar en mèrits del concurs celebrat a l'efecte a l'empresa Oliveres, S. A. el surninistrament d'autoerro-libes per al traesport d'escolars a
la platja de Castelldefels. Procedir a
la confecció de les bases per a traure
a concurs les varants de cobradera
d'arbitri; 5 guardia urbe per defuncli
deis senyors Ferreres i respectivament.
— El diputas al Parlament catalá
senyor Francesa Arnau i Talcalde de
LIcida senyor ViV2S, has visitas e:
nostre Ajuntament, i han estas rebuts
per l'alcalde, senyor Frontera, eis consellers-regidors senyors Ronteu, Muntaner, Mateu i secretari de la Coreonació, i han vi s itas totes les dependencies municipals.
Han visitas lambe els Grups escolars "Ressend Ares", "Franeesc etada", la Biblioteca municipal i terrenys escolars on ehan de bastir noria
grups escotara. Finalment s'han dirigit a la platja de Castelldefels per tal
de visitar la Colenía de Mar, que in
te installada l'Ajuntarnent. — C.

TARRAGONA
Uns escame/as moguts :-: Crèdit de
la Generalitat a favor de Tarragona
Lladregot detingut
Campionat
esportiu
Altres noves
Tarragona, 26. — Els incidents Peorregata a l'Escola Normal de Mestres
;er la qualificació donada als trebells
dits de serninari per aleen dels catedretics pelen denar joc. Sha arribas a dir
eue algun d'aquests treballa no ieu
qualificat al Set{ degut temps i que fins
un dells fou sostret de les depender/cíes de la Normal. Davant l'actitud
enèrgica del president del Tribunal, catedrätic de la Universitat de Barcelona, el treball aparegué essent qualificat amb un cero. fli ha el propesit de
demanar que es nomeni un Tribunal que
revisi el dit treball i depure les responsabilitats que poden existir.
— El senyor Llores ha manifestat sis
periodistes que ahir, al Parlament Catalä el conseller de Finances, senyor Esteve, procedí a la lectura d'un projecte
de llei referent a l'habilitació don cree
dit extraordinari de 103.165 pessetes per
contribuir al cost de la construcció de
les Escoles Normals de Mestres de
Tarragona.
El Älttnicipi tarragoní participa a les
Eles obres ami) igual suma, i dernes amb
l'aportació del terreny necessari, el cost
del qual excedeix de emano pessetes, i
l'Estat ha concedit un crèdit de 80o.coo
pessetes per al =teje fi.
La construcció c o mençarà immediatament per haver-se efectuat ja la snbhas la i adjudicació consegtients.
— El sei Fidel Sin/6 i Gómez, de
Perdió, ha denuncias a la grzärdia
que en una boca de la seva propietat de
la partida denominada de Les 011es li
fou enderrocada una casa en construcrió.
— La guardia civil de Pinell h dctingut a la carretera de Tortosa Joree
Antoni García Fernández, de 33 anee
natural de Mereja, el qual muntava una
bicicleta que havia robas a afán.
— El Sindicat l'Iniciativa ha obert
una exposició antb els materials que figuraren al seu stand en la recent Fina
de Mostres de Rarceloa.
— Avui han estat a Tarragona les
escoles nacionals de Santa Creu de
Cambrils, i demä sein esperades les dz
Val de Falset , que vindran amb un total
de 215 eszolars.
— Dilluns arriban el primer gime
de les celónies escotare madrilenyes
suhvencionades per aquell Ajuntament,
les quals passaran una dotzena de dies
a la !matra chita!.
— Per la Federació Catalana de Girenastica ha estat designat el Club Gimnästic de Tarragona a l'organització del
primer campienat oficial de Catalunya
d'aixecarnent de pes i que ha de tenir
lloc el proper mes de setembre.
— Ame, motiu de la mert del censeller de Governacid, sernos. Selves, tots
els centres catalanistes republicans de
la nnstra ciutat han hissat les banderes
mig pal. També a la Comissaria
d'Ordre púlele les banderes han estat
hissades ¡ posats domassos negres als
halr0115.
e- ItIovitnent del port. Vaixella en15 511 : "Ciscar". de Sant Feliu: "Tibetius", de Nänols e "Fdruria". de Ilart7ede Barcelona. Sortits:
Ciscar'!.. cap a Burriana; "Tiberios",
t'Sil"1 :"Etruria", cap a València —C.

21'05Ses.

El fenemen ha es t at impressionant,
nerdues, nuantioses.
— Amle motel de complir-se el
euinotie e eeite aniver s ari del fesellament des militare Ferrendiz i
els rennblien e a d'anneste cinta), aem d e t un ta adidenal Cestu u+, CS traa_
Ilarlaran d e nla al cementiri per tal
ei e nst ter creenea 4 rareella de flor.
-farrees tea tornees del. d'ts

i

leo

C.

SABADELL
Ter pe r11
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Urbanització de la plaça de Pep Ventura :: Varia
Sabadell, 28. — A la maneada d'ahir s inicia un incendi a la fábrica ce
raspalls de J. 'forres i Cusidor, al
carnee d'Escota Pia, 172. La unida
de la teulada, en trencar-se, proriui
uns espetecs que causaren gran alarma, per creure, els que els sentir-en,
que eren trets. Els bombero aconseguiren sufocar rapidament
Les perdues són valorades en unes
dues mil pessetes. L'edifici ro cstava
assegurat.
—El Centre Excursionista Sabadell
efectuara, el proper diumenge dia 1,
una excursió collectiva a la Vallensana i als banys de elongat. La reune:,
preparateria tindrä lloc dense. divenches, a les deu de la nit, a l'estatge
social, Sant Pau, ro
—Al nostre particular amlc Amero
Marregat i Se l aaea li Ii I estas con,c(hea la me de !a gens') senyoreta
Ma , ia Arjä i B et:e. lilIa mi dector
Le-se Arjä,
- . Doma, dive reirea, a la nit, i al
Catalunya Parc, el Centre Excursionista del Valles, presentará una sessió de cinema selecte, organitzada
per la secció de cinema de l'entitat.
—Ha estat empresonat per haver
comes actea immorals Caries l'al-pies
Eargués, de vint-i-set anys, caaat, i
domiciliat al carrer de Temen, 33.
—Efectuada sota la installacie de
maquinària i canyeries relativa al cabal d'aigua que l'Ajuntament té arrendat. avui s'efectuarä la sera recepcie oficial.
—S s adverteix als pares que tinguin
sollicitat a leejuntament lengres eralgun infant a les escoles públiques, que
tambe tenen dret, com els alumnes
ja matriculats (laqueases, a gaudir del
rigen de semicolónies del prestes estiu. Per inscripció i detalle a les oiicines municipals, de eis a vuit del vespre, fins al d'.a 30 d'aquest tices.
—Per les brigades municirels aviat
ee procedira a la urbaniteació de la
Plaça de Pep Ventura, ja de temps
iniciada.
—Els treballs de collocació de canyeries per a portar Eaigua contraetada per l'Ajuntament a la senyora
Maria l'elle i Llibre, es troben molt
avançats i sembla que sera un fet
avías la seva inauguracie. — C.

CARDONA
Accident mortal :: Altres noves
—La setmana passada, de eesultes
d'un accident ocorregut a la mina de
la Unió Espanyola d'Expiosius, en
caure-li una pedra al cap, va morir
l'obren Pero Fernandez Harnedo, de
vintd-tres anys dedal, natural de Sereís (Altneriae
diumenge passat. dia 24, se celebra un partit de futbol al camp de
I,a Coromina, entre l'equip de lea Coromina i el de Solsona, i resultaren
empatats a dos gola.
—El macere dia sambé se celebra
un altre partir de futbol al catup del
Cardona entre la Penya Off i la ¡'e.
d p a Orieó, i acaliä amb el resultat
de cinc gols a quatre a ra y ar de la
Penya Orfe).

SANT ANDREU
DE LLAVANERES
Destitució i nomenament
en el Sometent
Dillune quedaren destitults Josep M.
Bertran i Canal, i Josep Graupera i Pera, de caporal i sets-caporal de) Sometent. respectivament.
Han estat nornenats nous caporal i
sets-caporal els alíen ssims republicana
Andreu Bertran i Reverter i Josep Auladell u Cabes. Els nom nomenaments
han estat acollits per tots els boas re.
publicarla que senten amor per Catalunya, amb gran satstacció.

moresc

Noticiari

Tortosa, 28. — Aquesta tarda, a les
tres, tan bon pum ‚'ha sabut per mine
de la radio la mort del Conseller de
Governació, senyor Seises. han hissat !a
bandera a mig pal els centres d'Esquerra i l'Ajuntament. Tumbé s enan trames
telegrames de condol.
— Demà, a la tarda. es reunirl, con
de costum, la Comissió de Govern de.
quest Ajuntament.
— Els Bancs 'acata anuncien que derann els meses de julio!. agost i Se.
tembre només hi bausb desnate al públie
de non a una del matí.
— Dimecres celebran una assemblea
la Joventut del C. R. R. S. C. per tal
de tractar d'assum ptes nolites.
— La Cambra del Comerç fa avinent
ala importador!, comerciants i tnagal.
amistes de moresc. que se gons la circe.
lar nue el Denartament d'Economia da
tatalunya publica al 13. 0. del dia 21
del corrent, tots els dilluns, de dotze
una, han de presentar una declaració ju•
rada del moviment setmanal.
— El Campire Club Catalunya ha nomenas dele gats seus a l'Aerupacide
Boi-Scouts d'apesta. — C.

MATARO
Troballa d'explosius
Robatoris
Mataró, 28. — Acuesta nit dhan pre•
sentat a la Prefectura de Vigilancia ele
individus del Sometent senvors Carlee
Calla i Silvestre i Josep Bruguera i
Vallbona, els quals lliuraren una bomba
i quatre cartutxos de dinamita, que
gueren que harten trobat sota uns gar.
roiers del veinat de Cintra. Aquests ex.
plosius han estas lliurats al Mas d'ins.
trucaje.
— Josep Pibernat, dcmiciliat al carnet
de Sant !oidor. 4. ha dernmciat que ha.
cien des aparegut de casa seca mies per,
valor de 3no nessetes.
— Fa uns quants dies es va rebre
tina denúncia d'haver estat sostret
cahasset amb quince pessetes a una vee
nedora de la pescateria. Ahir al ves•
ere s'efectuà la sostracció d'un altre
cabasset amb 3o pesaetes, al venedee
jamete Hoy. El guärdia de pum a la
pescateria, que ja venia fent eestione
va detenir un roles de nou anvs anomenat Jnaquirn Martínez Ibáñez, el qua l
es cenfessä autor de la sostracció, i ira.
Infesta que el cabasset l'havia Meneas,
pedí que el 5ell contingut de 3) pessetes eslava amagat sota una barca. a la
elatja. En veere el noi que hom anava
lloc per ell indicar, dieui, que on veritablement estaven amagade< era en un
s alar de la Rambla Fetrer i Guárdia,
efectivament van sser trobades. Ha esta r Pesa r a la dioposicie del Tribunal
Tutelar de Menors. — C.

OLOT
Fabrica de gas cc Municipaereadó
del Cementirr
Concurs e Altees
noves
En una de les sessions del Consell
de Govern municipal sha donas comete
d'una instäncia presentada pel senyor
Josep Gregori i Soler, de Figneres, ea
la qual exposa el seu desig dinstallar
una fábrica de gas per al subministro
públic i per a tots els usos. La Cometsil de Govern ha acordes donar-li toles
les facilitats possibles per a la insta"lacea de l'esmentada fährica, que reportada considerables comoditats a la població.
— Previa la corresponent indemnitó, l'Ajen..
zació en concepte d'expropiaci
tament d'Olot sena incautat del censentiri de la parróquia de Sant Cristófor
les Fonts, el qual des d'ara ea regirh
d'acotad amb el reglament de Cementiris
que té en vigor l'Ajuntament.
— Amb motiu den recurs preseniat
pel farmacèutic d'aquesta ciutat seny er
Josep ef. Llach, el Collegi Oficial de
Farmaceutics de Catalunya no ha autoritzat la formació dem Tribunal que
hacia de fallar en un roncar, anundat
per a la provisió del cärrec de directas.:
In! Laboratori municipal, el qual Tri b u nal estava formal pel secretane i diversos consellers-regidors de /Ajumatrent, l'inspector provincias de Saneat
i un farmaciutic designas per l'Institut
Provincial d'Higiene.
Sembla que les Ta0115 que han ineti•
vas aquesta decisió del Collegi de Farmacèutics es basen en que el susdit
Tribunal no ofereix les degudes garanties de competencia pel fet de no estar
integras per majoria de tècnics,
— Ha estat nomenat sots-caporal del
Sometent el senyor Pere Barhere
— La subvenció que l'Estat terea
ceneerlida a l'Ajuntament per ésser desenada 3 colònies escolars ha eta( ate:mentada fina a 3. 000 pcssetes.
— Ila estas nomenat president de la
Junta municipal del Cena de Barcelona
radvocat olotí semen Jesep el. Mas[amor] i Vihalta, actualment Stltge neunici r`al de la mateixa cimas.

SANT ADRIA DE BESOS
Disgust per l'augment de les tarifes
ferroviàries
Altres noves
Sant Adria, 28.—Amb motiu de l'aeee
ment de tardes ferrotearies, que ja es
troha en vigor, el servei de trens-tramejes que des de Sant Adriä ran a BarBadalona eb sofert
de°cuide c e n tinis això ha
° f e rdt atrus sg amit
l e 'el
passatge de la manera que era de preveure. puix que ja existia amb el desgavell de l 'herani dels combois que Sanen tarada al babador, el qual, malgrat l'augment, no ha estas modificas.
— La revetila de Sant Joan sc celebrä sense cap mena dencident desagradable. Les fogueres enceses foren moltes. La platja durant la nit de dissabte
i tot diumenge es seid molt concorregoda.
— Diumenge al mate si no hi ha nou
ajornament, se celebrar) al saló de
"L'Amistas" la reunie organitzadora
deis propietaris de la part nord de la
població.
— Segueix en el mateix estat la vaga
dels.eontrameeres de la fabrica . Rauricr.

LA

PUBLICITAT

Li%-eialrea, 29 tic juny na laaa

BARCELONA AL DIA
Pels Centres Ofieials
SENERALITAT.
Adheslona a la Generalltal. Darrerament cahan rebut a la
Generalitat de Catalunya, entre
altres, les següents comunicacions:
"Maó. - Constituida Agrupacid Esquerra Republicana, ens
honoren) refernaint adhesió politica representada pel vostre
Govern, magntfic defensor dignitat República. - Gomila Manent. president."
"Palma Mallorca. - Assemblea Conslituents Delegaciä tercer distriete Esquerra Republicana Balear aclamada acorda
adhesió ferina actitud vostra
Catalunya. saludant en vaa
poble conseqüent. - Fusler, secretari; Fullana, president."
Reunió de la

ComIsaló Hurera.

A la Conselleria d'Ecanainia i
Agricultura de la Generalitat
Catalunya, i sota la presidancia
del senyor Conseller, s'ha reunit
la Comissió Surera, amb assiste.ncia del Comissari Delegat
ia Generalitat a Girona i vivepresident de l'esmentada Comic ió. senyor Puig-Pujades; de
"enginyer cap del Servei
de la Generalitat, senyor Josep M. Coll; dels vocal; senyors
Hanion Aguyé i Llufs Oliver, en
representació dels majoristes
carbó; dels propietaris i del Fonent del Comerç i de la Indastria Suro-Tapera, i del secretara
senyor Alvar Hornaguera.
En aquesta reunió es danä coneixement del projeete d'un decret destina( a aconseguir la intensificació del consum interior
del curo, fent obligatori el seu
con.surn i el dels seus derivats en
*diversos casos, i, a més, fou
aprovat el reglament interior pet
qual haurà de regir-se l'estilenlada Cornissió Surera Catalana,
que té per missió principal la
defensa i el millorarnent de la
riquesa forestal i industrial sut'era a Catalunya.
En finir la reunió, els vocals
assistents expressaren llur agraiMent al Conseller d'Econornia i
Agricultura per la bona disposida i l'interès que té per aquesta branca tan important de l'economia catalana, el qual respongué amb paraules encoratjadores i fent avinent el seu deba:
d'atendre totes les mesures que
la Comissió cregui convenients
per tal de dur a bon terma la
seva cornees.
A honor d'una

congressIstes.

La Generalitat i l'Ajuntament
han organitzat a honor dels congressistes del VII Congres ate
Metges i Bialegs de Llengua Catalana, un festival de Música
Dansa, que se relebrarà aplasta
nit, a les den, al Teatre Grec de
Montjuic.
Aquest festival va a camal., de
la Residencia Internacional de
Senyoreles Estudiantes. que va
interpretar-In per livin g,/ a VE'cada en la seva fasta de final de
-cure amb un èxit subratllat tinanirnement per la crítica, i corap/a amb la eollabaració rjp ja Randa Municipal de Barcelona, dirigida pe! mestre Larnote de Grignan, i amb la de Cartas Boigues,
el qual ha fingid cura de la
Illuminarió da! Teatre.
El festival compran tina aisló
ratrospeetiva de la Dansa a Europa, fins a l'Edat Mitjana. i
la Densa a la Gracia intìga. ultra una part de concert a ~ea
de la Banda Municipal.
Contingent extraordinari de
Fruites. - Havent esta t atargat
per la Direcció General de Gomera un contingent extraordinari per a l'expedició de certifiracione fitopatoiagiques tlestiaadas a Is expedicions de fruites
per a exportar a França. la Junta Reguladora de Contingente
pasa a coneixernent dele intereasats que aquest contingent ha
estat distribuit de la manera següent
10.000 quilos a la Secció AgronaMica de Girona; 15.200 quilos
a la Secció Agronómica de Lleida; 10.000 quilos a la Secció
Agronamica de Tarragona,
278.400 quilos a la Seccia Agranbmica de Barcelona.
El Contingent corresponent ?as
Sindicats que depenen de la acedó Agronómica de Barcena ha
estat distribuit de la forma següent:
Sindical. de Rabassairen da
Corbera Alta, 5.000 quilos; Soehrst Agrícola de Corbera
Llobregat, 3.000 quiloa; Sindical
de Trehalladars del Ca top de
Gavä, 5.000 quilos; Sindical de
Pagesos Productora de Gaya.
5.000 quilos; Sindical Agrícola
de Ga y a, 10.000 quilos; Sindica,.
Agrícola de Sant Feliu de Llobregat, 20.000 quilos; Sindical
de

Rabassairet de Sant

10.000 quilos; Sindicat de Flabassaires le Sant Virarla (lela
Horts, 10.000 quilos; Sindical de
Producció Agrtgola de Sutil Vi.
canta dele Roda, 5.000 quilos.
Sindical Agrícola de Sant Merme
e I Harta, 5.000 quilos; Societat

que no va intervenir en el fet

de qua se l'acusa, i pogué presentar testimonia que acreditaren on es trobava quan es va code Productors de Viladecans, metre l'atemptat contra el senyor
Layret.
5.000 quilos; Sindicat de Rabassalves de Castellbisbal, 10.000
AJUNTAMENT
quilos; Sindical de Productor:del Pral de Llobregat, 5.000 quiLa
recollida de captaires.
los; Sindical "El Llobregat", del
Pral. de Llobregat, 5.000 quilos; Dcitçit qiti la Policia Urbana s'hii
Sindicat de Rabassaires del Pral fei carree del servei de recollide Llobregat, 5.000 quilos; Sin- da de captaires. o sia des del dia
d'en le Productors de Molina de 5 d'abril fins al 27 del mes que
Rei, 5.000 quilos; Sindicat de Ra- son) (82 dies), han asad retirals
hassaires de Molins de Rei, 5.000 (le In Viii pública 2.230 captaires.
quilos; Foment Agricultura da Solament en els primera vint-iCornellit, 5.000 quilos; Sindical set dies d'aquest mes de juny
Agriaola de Sant Bai. 10.000 qui- han estat recollits pela funciolos; Centre U. M. de Sant, Joan nara> del Cos de Policia Urbana
Despí. 3.000 quitas; Unió A. A. 8-12 mendicante.
lada han estat llitirats a la
de Sant Joan Despi, 5.000 quiloe; Foment i Sindicat Agrícola Carnissaria Municipal de Benofide Sant Joan Despi. 5.000 quilos: ei•Mia als afectes d'asilar-los,
Rabassaires de In t Palma de Cer- repatriar-los o aplicar-los la Ilei
velló, 5.000 quilos; Sindicat Agrí- de vagabunda, segons ele casos.
cola de la Palma de Cervell',
Canoera. - Fina al dia 7 do
5.000 quilos; Sindicat Agrícola juba' propvinent. a les dotas.
del Papiol, 5.000 quilos; Sindical :s . :ti:Ir/torran al Negaciat d'Obres
i Guisa Rural de Sant Andreu de Pabliques de la Seccia de Foment
la Barca, 5.01 5 0 quilos; Sindical d'aquesta Secretaria Municipal
Agrícola de Sant Andreu de la picos de proposició per tal d'apBarca, 5.000 quilos, i Sindica! tar al concurs relatiu a l'adquiq e Rabassaires de Sant Andreu di sida d'una mäquina d'escriure
la Barca, 5.000 quilos.
per al servei de l'Oficina ('EngiD'aquast Contingent axtraordi- nyeria Industrial, havent-se de
nari hom /Cha reservat 78.100 subjectar estrictament aquell que
nmilas per als comerciante que en resulti Asser l'adjudieatari. al
ira solicitaren per al ores de pi p a de basca que resten en l'exjuay.
pedient i que estan de manifest
Els interessats podran t'aliene en el stisdit Negociat.
les certificacions fitapatolagiPlace de proposleld. - Fins al
quas que els corresponguin atol,
a les
divendres: els Sindicats, des de iba 6 de juliol propvinent,
les mal del mata i els comer- del den mati, cenan adinesos Meca
ciants a dos quarts de dotze. 4 te proposicia per tal d'optar a
la Secció AgronOmica de Rueca- la sulihntsta relativa a ranstruccid de clavegueres, albellons i
IT' litt.
imbornals, per a les aigiies
Sutlletf Oficial de la Genera- pluja. ala( corra a altres obres
litat. - En el seu número d'ab; aceessdries als carrers de Lepublica el segitent sumari:
Presidencia: Decret aut tzant els Consellers de Finalices.
Economia j Agricultura j Treball
i Obres Públiques per a presentar al Parlament ,le Gatalunya
un projecte de llei autoritzant
CAUSES VISTES AHIR
Caixa de Pensione i Retir d'En/plenas de Gas Electriaitat per a
A la Seccia Primera va començar
percabre una patita taxa de mu- la vista d'una causa per atracament.
Ltlalitats.
orines en una torre de Sant Gemas;.
Governació: Decret autoritzant Va ésser sus p esa per trobar-se
el Conseller de Governació per a l alls alguns dels testimonis.
* A la Secció Segona es va veure
presentar al Parlament de Catalunya un projecte de hei apra- un judici oral contra Bartorneu Bolcalla,
acusar de tinenca ilticna darvant la segregació del baria da
na. La pena sollicltada pel fiscal va
Montesquiu del lernte municipal 1' r ser d'un any de presta La defensa
de Sant Quirze de Besora per a va sollicitar l'absolució del processat
forniar Municipi independent amb i va quedar la vista per a sentencia.
el 1101/1 de Montesquiu.
* A la Secció Tercera, Josep
Garcés i Olerlos, es va canformar amb
:a vena d'una multa de mil pass:eres,
DELEGACIO ESPECIAL DEL per temptativa de robaron:.
* A la Semit Quarta no es van
GOVERN DE LA REPUBLICA aelebrar
vistes, tan sols 5 ' hl van veure
divarcis i incidents.
A CATALUNYA

fe/M/IeMlate.

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUADA° SE AAAAA ATIROVERICA
D'EUROPA A %JIS 7 HORAS OSI. Ola
be JUNT DE lame
altUat a
Lee rase Illemuilons
•mb llar centre a los Moret, doternelnant vente ganarais del

za

nord

al llarg de lee costes occiden-

tal. d' • uropa, amb domen. de la
temperatura, ola dual., so contect•
ami> ele rente del sector liad, Olio
dominen • la Illedlterrinla, produelson Lampaste@ I ruisata Isolate.
A los lilas Britiniques, ale Paraos
!Seises I Fooandlnevla, poraletolx el
mal tomos, pule que ee registren
;Aulas 1 turbonada* en abundncla,
degut a una dopresald barometrica
centrada a la mar del Nord.
DEL TERMO
A CATALUNYA. A LAS VUIT
Domina col nu.o166 a Llolda I a
Tarragona 1 Seré a la reata de Catalunga.
Ele rento dominante ten del nord,
per /a dual cosa les temperaturas
Pan ***** 'mentas un ileuger Oncena.
L'arribada d'aquest corrent doné
llos a a formuló do p ulula 1 Ampute., que en algunos comarquite de
Catalungs, 1 prInelpairmint cap • VA
a la Aporra varan anar
panyadet do forte. podrocados.
Loe quantltot. de Muja mes Importante regletradeo *Ole Iteren da 25
litros por metro quadrat • sant Julis de Vilatorta, 1 21 a Cervera,
iLee observacions Cel geinps
Barcelona. a leo set. Can a la moblara te la primera Mosca.)

pant i Sant Huís, per al desguàs
de les casernes de cavalleria (IP
Gir ú lla, sola el pressupost
ti7.788 . 63 pessetes i amb subjecrió al projecte que fins als
esinentate dio i hora astatat
manifeat al Negoriat d'Obres Públiques de la Secci de Foment.
Els esmentats Mere podran éSSEir
prta snldtil e al susdit Nageaia
duran les bares d'Oficina, a
l'A/aaldia, al Registre Ganarat da
aerretaria, de den a una, o ta r... a
n losspatx de qualsevol Notari de
la loca litat.

Tribunals i Jutjats

-

Han estat expulsats per indeTRIBUNAL D'URGENCIA
sitjables Amarico Fernantiez
silva. Artur Swanson i Fray FerPel delicte d'arena:dar als agents
dinand Didszut.
l'atirmatat, va compareixer a l'esmentat tr:bunal Angel Paul Corbino. Va
essen condemnat a la pena de dos
COMISSARIA GENERAL
mesos i un dia de mesó.
D'ORDRE PUBLIC
* El segon judici es va celebrar
curra Vicenta Serrano, per injúries
a
rautoritat.
Com que les Pre v es van
lía estat danundat a la polieta que al Cinema aplandid ha resultar favorables a la pracessada, el
sial projectada una pallieula en fiscal va retirar Vacusacia. La defensay a el lletrat senyor Cuevas.
la (mal sortia Vex-rei.

Consellerla de Governao16. El eenyar Delicas no va rebre
aliir els periodistas, perqua es
trahava al Guisen' de Govern de
la Generalitat.
* Altir al toll osligu5 a la
Comissaria General daardre Pabija Ardani Olivares. acusat pel
detingut Fulgenei Vera com un
dela individns qua tingnaran inlervenaia en l'aa g uasinat de talvocal Frant:ese Layret.
laobjecte de la presentada
d'Oliveres ha estat sincerar-se
davant les 3.11U)rit ale, i sembla
qua ha 'magra crunprovar, en fanma que no hi ha lloc a dubtes,

VARIA
El jutjat n(imero sis ha rehut darla.
rar ia als detin g uts Josep Radriguez.
aforti S'anchara Manuel Lorman i
Francesc Zamora, acusats de formar
Part de la banda d'atracadora que
aa rdtanejava Carts i Sandhval.
A conseauincia de les declaracions
deis detinants i, de més a mas. parq ué na hi haaien proveo le &Lelas
consumara el jutge va dkposar que
iessin po,ats en Ilibertat quedan!,
nera , a divrt osici tS de la Cornissaria
general d'Ordre Públic.
El metge forense del Jutjat número
, i5 ha ininrniat que Jran Corta el
q ual va ésser donar d'alta de 1 : Hospital. i va passar a la presa. secuela

curant-se de les ferides que presenta,
p era q ue encara trigara uns quants
die3 a guarir-se del tut.
* Ahir a la imanada, en un bar
FI carrcr d • Espalter, es van trabar
guarra masics que formen eart de la
banda de 1-Empastrea nrenent unes
copes i tocant la guitarra Cris guata
die9 s'In van aaroaar i e sa V3I1 ordenar que callessin. En cortinas d'obeir,
els dita músico es van n . alentar amb
cls guardias i els van agredir. Van
ésser citrina:2s i comadts al ¡urja: da
guardia. Els sera a p licar el proceda
nieta darraamaa.
* El jutjat número nou ha declarar clos el surnari instruit pel procediment d'urgencia contra Rafe! Pozuelo, ver inairies a rautoritat, en
a:tete del ituaci celehrat amb molla
l'atracament al cotxe de la "Cinaes". Han estar aprofitats els anteretrate que passeia el jutiat arran
,rti aaer estar procesaat Pozuelo anteraarment.
* El jiajat número sis va estar.
llar a la tarda a la Presea a fi de
practicar una dillizencaa d'acarament
amb un dels detin g uta per l'atracament de l'Or del Rin".
* El aojar número vuit ha rleixat
sense efecte la detencia del e:mandar
acusat d'haver cansat la mort d'un
rirreter. al nual va admini s trar una
da s ' , d'estricnina.
Sernbla que no ha resultar culpable.
* El Jtajat runitaro Sic r 5 Ira:liada ahir a la tarda a la presa ceHular
per tal de practicar la diligencia de
reconeixement del processat Pera
Campan atril, molla de ratracanient
caixer de lOro dal
i Nsassinat
Aquesta diligancia fea detnanada pel fiscal, i un dels n'otitis de
la revocacia del sumara
A la presa. amb el jur ge, hi r1tiqui una mecanagrafa d'una casa co.
marcial alludida pel Campan, que tau
la que va pagar-li tina factura de "Sahilaridad Obrera" a la rnateixa Iren a
que ocorria l'ateniptat, i per tant nr,
rinda estar ell allí.
La mecanagrafa mira detingudament Campana i no el re cemea n a haver estat aquell dia a la casa o n ane ara els seas* serveis.

El surnari quedare novament acabat
aviar, i tornat al fiscal.
* La policia pose a dapocició del
Jutjat de guardia Rafel Maria de Soto
Recaja, acusat d'intentar cornetre qn
"chantage" al senyor Ramon Castells,
per assumptes intima. El detingut,
convicta i confas, ingressi ale calabossos del Palau de Justicia.
* Con/ a autor del furt Tuna par_
tida de caixes de carantels ocorreant
a la carretera de Badalona, tau detingut i pese a disposició del jutjat de
guardia Marta Monreal Ball,.
* Pel fiscal del Tribunal d'Urgència sala qualificat la causa seguida pel Jutjat de Sant Feliu contra
Josep Entra Torrent. trte;tre racionalista de l'Hospitalet. el rama a la
sena escola, tenia allotjat el Sindicat
Unic, i permetia el seu funcionament.
El fiscal demana en les sa yas conclusions provisionals la pena de dos
anys, guarra mesos i un dia de presó.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera i Segarla.- Na tenen
a sscav alanients.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera, Segona i Tercera.No tenen asaanyalaments.
Secció Quarta.- Un oral per uta
gancia contra AIert Caria i abres
p er robatari.

Cursos i Conferències
A LA SOCIETAT CATALANA
DE CIENCIES
Sesead de Clausura de Curs
dimecres, es va celebrar la Seasi6 de Clausura de Cuas
de la Societat Catalana de Ciancies
al local de l'Associació d'Arquitectes
tIc Cataltniya, en la (mal el senyor
B. Bassegoda i ataste va dissertar sobre el tema "Maten:tanques i arquitect ura
El senyar Bassegoda fati notar el
gran alteras que te esbrinar les causes del recel i àdhuc el menyspreu
arnh qué la major part d aquitectas
miren les matemàtiques. En general
la malfianaa és filla d'una ignorara:1a
mas e inenys dissiniu:ada. a conseiatancia d'un criteri catalagic qine
molts d'anys ha prevalgut entre els
hieroiants de l'Arquitectura. Hom
preté ensenyar l'art i bandejar la ciar,cia. Dad t deriva el desprestigi de l'armateare davant l'enginver. La rallaba
ataca; ItMlleS Será. assolida ai , com
pensa August Perret, les escotes S l esforren a formar "tecnies", ¡ aquells
qui exerceixin amb art llur °fin seran
-arquitectas".
Tot amb tot no hauria estar possitole l'hostilitat a lea ciancies exactas
ii els qui les COIleellerl ne es perder'
sinen abstraccions ni s'allunyessin
la realitat en la recerca. no de! millnrallen' de la Humanitat, sind del goig
egoista de la bailen intelectual. En
els darrers temps Matematiques i Arquitectura han sofert sengles
pregones, que han tel palas un remarcable parallclisme en una II anta
draniätica contra l'exuberància exornativa i l'afany de complican ... . En
camenaar el segle Adoli Lass ja condamnava l'ornament con/ a signe de
decadancia. assen % alant d'una manera
magistral la correlació entre ornament i delinmiancia. Calpué, pera, el
farmidable esperit dialictic de Le Cor_
busier parqué el man es decantas
vers una arquitectura mes sincera
humana. retornarla a p ollegneta P er a:
servei de la Societat, agitada per un
nou duna de Ilibertat.
En el camp de les alatematiques els
seculars editan% de l' Aliaba i de la
Geametria semblaven esfondrar-se sota l'ariet de la critica de Remonta i
ile Weiertra c a l'estructura, pera, resta
ferma i caigueren nonas els artificis
clivuitescos que la desfiguraven, i mitjançant un valent sospesament, les
fabriques ressorgien amb nava vigana.

Butlletí Pedaüòüit
UNIVERSITAT AUTONOMA

Sanclemente i Garriga Mariä
Lasierra, Francesc Isern i Itabaseal:
Juli Nogués i Huguet. Josep M. Bose;
Les conferencies durant el creuer
i
Aymerich, Josep M. Dola 1 Bes
universitari.- Per tal de donar un ca- Josep
de Magna i Sagn.er.
racter cultaral al creuer que per l'Ata
liarle ha patrocinar la Universitat
ELS ESTUDIANTS
Autanorna de Barcelona, el l'atronar
ha designat els doctors Gtiillenmt DíazCura
d'ingrés a la Universitat.Ilota i Jaume \aceita, de la Facultar de Filosofia i Lletres i Pedagogia, Com que la preparada de l'examt:
p orqué durant el creuer desenvolupin d'ingrés a la Universitat as absoluta.
u:1 cicle da conferincies que illustra- rnent Ibure i no pot tenir carácter
ran els expedicionaris sobre els as- oficial, puix que l'alumna pot feaa
nenes geograiics, histórico i literaris on cregui convenient, la Unió d'Ea
dala paisus visitats. El reina <raques- turlianrs, entitat catalana de divaata.
te s conferancies és cosa que ara cesta cid cultural, corn altres vegades,
ultimant. Es set avançar, pecó, que p re parar un curs Per a l'esta/ amb
els temes comprendran tot alba que collaboracia de professors especia:a
sapos: un majar aprofitament del vial- zats en cada matarla. Demaneu de.
ce. De I11,; a mas. eh esmentats pro- talls a la Searetaria. Rivadeneyra..:
fessors han rebut l'encàrrec de donar secan (Placa de Catalunya).
Excursió a Poblet i Santos Creas,unes conferimcies a les Universitats
ds Puerto Rico, Caracas, l'Havana Acció Cultural de Sant afana tele.
i Nova York, d'acord u:lb les auto- rada d'entitats d'aquesta populea
ritats universitarias dels centres es- barriada, sota l'alt patronatge de rAsmentats. D'aquesta ntanera la Una sociació Protectora de l'Ensenyanca
versitat Autónoma de Barcelona rea- Catalana, p er tal de posar un digne
atzara ruta obra dexpansió cultural calcita a la bella tasca realitzada (uq ue sens dable hura d'ésser benefi- rat el cure 1933-t034, ha organittat
ciosa per a les futures relacions in- Per diumenree vinent, Ea i de julio!,
teRectuals del primer centre cultural una excursió en autocar a Poblet
(la Catalunya. També és d'interés Santas Creas amb el segiient itinerara
<tal% expedicionaria saber q ue la Uni- Anada: Barcelona, Ga y a, Castas de
versitat organitzarà a bord del val- Garraf. Sitges (descans), Vilanova.
xell expedicionari una biblioteca es- Vendrell. Santas Creus (esmorzin
aecialitzada. q ue estara a disposicia de visita al Monestir). Pont caArmeri-era
tots els almas.
Pla de Cabra, Montblanc, Espluga
Ttto:s de batxiller.- Psi Rectorat de Francoli (dinar), Poblet (vela al
han estat expedita els thols a favor afonestir). Tornada: Poble, ainntdels senyors sektients: De l'Institut blanc. Coll de tina, Valls T.irra
Balines. de Barcelona: Hertibert Bar- gona (descal-1s). Vilafranca del aatnerera i Costa. Joaquim López i Maza. das, l'Ordal. Molins de Rei i Ba ce', erran Pereila i Costa, Angela Ro- lona. Aquesta excursió, de caire
ben i atarti. Antoni Rosich i Ventura, tlentment cultural. estará inte7,ada
Pene VMtra i alercé. Lluís Pareja i vals alumnas d'Acció Cultural di Saat
Martí, als quals acompanyari el sea
Marín, Dolors Alvarez Castrillan
Prats, Agus tl jarell i L'agostara, Lluís professor senyor Josep Roen.

l'activitat política

Conferencies d'Econornia pollera
L'Agrupaaia Econanaca s aciai de
Catalunya, nova agrupació que ve a
imprimir una gran activitat a ii d'orientar la qüestiä politico-social de
Catalunya. ha organitzat per al vinent
mes de julio!, un curs de contarancies d'economia política social a
carrec de destacadas personaiitats Politigues de Catalunya. Per a donarles han estar-invitats entre altres els
senyors Antoni Vilalta i Vidal, Josep
alaria Tallada. Ramon Pociello i
Forradelles, J. L'ahí i Vallesca. doctor Setra-Hunter. Vidal Guardiola,
atarti Esteva i altres mas. i tindran
lloc en un teatre d'aguaita ciutat que
s'anuncaarl otiortunament.
Foment Cuata Republicà
del Poble Nou
I'er tal de solemnitzar la inauguuesta
entitat, al sea estatge
racia d'a q
social. Rambla del Triorna 73. se celebraran les azares seguents:
Dissabte. dia 3n.- A dos quarts
deu del vespre, ballada de sardanes.
A les onze del ve s pre, lunch d'inauamado, atril) assisténcia i parlament,
dels senyors Francesa alontplet. E.
Duran-Reynals, Marti Estere i Amadeu Hurtada A l'acahament de l'acte,
el Nucli Ferneni liará ofrena de la
bandera de l'entitat, a p adrinada Per
la senvcaeta (alada afarti i el doctor
'Tomas' Putuarola.
A t tos it uara. d'una de la nit: cre-

ma d'un castell de foco artificials.
Diumenat, dia t de juliol.- A lee
den del mata partit de futbol. entre
l'equip de la joventut de ¡'entitat i
reatan de la Inventar de l'Ateneu
Obrer del Districre IV. al canta ale
la U. E. del Palde Nota en el qua'
es disputara una copa obsequi de la
aenvoreta Marg arita alontplet.
A dos q uarts duna: vermut d maamtraciO de la Joventut del F. C. R.
ama, assistancia i p arlam e nts del! Sen y ors R. Tasis i Marca, Rossend Lla-

1.a tendència iii destriament dels
conceptes fonamentals i a les solucions
claras, racionals i senzilles ha de
permctre agcrmanar tecnics i matematice per tal de irr convergir ClITS
eSiOTSOS en el progrés de la laacia. tes i Odh Hurtado.
FI senyor Bassegoda bou malt feA dos q uarts de sis de la tarda:
licitat pel sea interassant discurs.
hall de gala.

E neursionism e

Frederic Oms 1 Mans
Morí el día 26 del corrent a l'edat de 19 anys,

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(

A. C. S.)

Els qui el ploren: pare Adolf, germanes Maria Teresa i Montserrat, àvia, oncles,

tics, cosins i altres parents i la raó social Mana i Oms agrairan a llurs amics i coneguts l'assistència als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran
demà, dissabte, dia 30, a dos quarte d'onze, a l'església parroquial de Sarrià.
No es convida particularment

El dol es Ana per acomiadat

L'Excm. i Blm. Sr. Bisbe de Barcelona s'ha dignat concedir indulgències en la forma acostumada.
.11•A•M

•

El Club Excursionista de Gracia,
avui efectuará una y isla a la tabriaa
de cerve s a Damm. Lloc de reuril9, a
un quart de nuatre al carrer Claris.
xamirà

Cesega.

Dies 23 al jr. Acampada a Can
Altavo (Sardanyola).
Dia 31. - Visita 3 l'Arxiu alas.
Lloc de relata', a l'estatge, per saber
l'hora cal passar pel Club el dissaate
a la tarda.
- El G. E. Joventut Catalana,
efectuará el proper dissabte una excursa'. nocturna amb acampada a Lo
Marella.
liol preproper dia 8 de ju
ter
para una excursió en autocar de luxe
a la Costa Brava. Es visitara, entre
antes. TOSSR. Sant Feliu de Guixals.
S • Agaró i Cap de Sant Sebastià.
lee a inscripcions al Casal (Dipu t ar', faa).
Des del paasat diumenge ha quedat
installada la tenda de banvs a la
Platja de Castellilefels.
- la Secci6 d'Excursionisme i Fotograba "Els Segadora", de l'Orle()
de Santa el d:a i dr inliol comença
la temperada de banys, anil, una srirlid, a la p'.atja. de Cstelldefels. Llec
de reunió: davant l'Orfeó a dos quarts
de cinc del mat

FETS DIVERSOS
Al Dispensari de Sant Andreu fon
auxiliada Maria Lázaro Cortes, de
31 anys, que presentava ferides ton.
tuses a la cuixa dreta. Segona mana
testa, les dites ferides els hi produí
un individu mentre ella es trobava
co un camp de Fesmentada barriada
laagresaor, després de comas el fea
fuga
- A la Via Laietana, davant del
carrer Alt de Sant Pere, anit, un
auto atropella Francesa Domingo
Martínez. guardia de seguretat, de
servei a la Cornissaria de Poltcna,i
li causa diversas lesiona
Fou auxiliar al Dispensari del datricte, i després paasi al sea doma
- Fou auxiliar al Dispensari de
Sant Andreu Vicenç Flores, de 21
anys. de cremadas a la ma dreta, que
sofri treballant de tintorer en una fàbrica situada al carrer del Mariscal
Joire.
- A ta Via Laietana fou atropellada per una bicicleta Josefa Barcatonina i Ravesall. de 59 anys, que resultä amb diversas contusiona al frena
Fou assistida al Dispensari de l'Alcaldia.
- Al Dispensari de Sant afaral
fou asaistit Felip Quemo. de sa anys.
que viu al carrer del Clot. 88, segon.
que viatiant en un tramvia, en Pasear
per l'encreuament deis carrers de Yalència i Dos de Maig, treia un Iraq
per la finestreta en ocasia de pasear
un altre tramara per la linia contigua,
i cebé un fort cop al Iraq es produi
una ferida de prontasac reservar. Després de curat pasta al seu domicili.
- En una fabrica de caixes denle
halatge. propinar de Josep Bordoa
situada al número 371 del carrer de
Concell de Cena es declara un incandi.
El foc fou aviar sufocat pel veinat.
Hi acudiren els bombers de la Cera
tral, al comandament del senyor Sabadell, i no hagueren d'intervenir.
Les pardues moren insignificants, i
no hi hagueren de.sgrácies personals.
- Quan baixava per l'escala del
C
aal n yas,,earrmee
seu r td ionn ii , la
viu al
Torees,
Guinarda, 33, tingué la desgracia de
caure, i es causa la fractura de l'húmer
esquerre, de proneistic reservat. Fau
assistida de primera intenció al Dapensara de Sant Martí; despres loa
traslladada a l'Hospital ele Sant Paa.
En una fabrica de curtas, propietat del tenyor Andreu Biosca, situada al número 70 del Canti Ved
de Valancia. es declara site incendi, que
fou aviar suiccat Cris bombers de la
Central i la Sagrera. que, al comandament del senyor alontguia, acudiren
ràpidament al llar de Fine: anda Na
slagué de lamentar desgracies personaba Les pardues taren descasto
importancia, i s'ignora com es pugné
produir el sinistre.
- Al Dispensari de« Teulat loa
auxiliar ahir al mati el ,a. en de 9 anys
Salvador Hernindez Cisneros, que via
al carrer de Pare IV, 243, bajaos,
el qual presentava diverses cremadas
de 5egon grau, que es causa en caminar sobre unes rornanalles d'una
fabrica del mareta carrer, que cantesien acida Després de curar passi al
seu domicili.
- Ahir al migdia, quan Angel F.5palda Garcia, de 22 anys, que reside:a
a Logroea, eslava en un garatge del
correr de Mallarca, reparant un can:tia
de la Companyia de Transports de
Logroao. va :cenit- la desgracia que ii
nigtleS al daniunt una peaa de mear
pes de resmentat canija.
Resulta amb una ferida amb aixecament dels teixits a la regia ore:pita' dreta 1 trencament del parnui
esquerre. de pronintic greu.
Fou coartan al Dispensari de Gracia
. en se li practica la primera cura,
t fon traslladat després a alaospiad
le Sant Pau.
Vlatiant en un tramvia del Ta
balaba a Pera Bulero Ii sostragueren la cartera, on portava unes ciar,Gentes penates.
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El !fin deis Espectacles

Vilar, quatre, dues curses, una per
base per boles, un S. 0. i un aut en
segona.
laixes, quatre, un S. O., dos aut en
primera, una base Per boles, auedlat
aut en segona.
e
atufe:, quatre, quatre aut en primera.
Gómez, va ante al bat .sie vegades,
ducs S. O., tres bases per boles, un
111111111111319INIIIMIIIIIIIHM11111111111111111131111111111
aut en primera. quedant dues vegades
a les Corts, un partit
en corona i un altre en primera.
LES ESTRENES
Camp del "Sol de Baix"-Antics terrenys d'entreRoure, sis, quatre aut en Primera LES ESTRENES
entre l'Athletic de Bilbao
dues
S.
O.
nament del F. C. Barcelona
la Selecció Barcelona - EsSoler, cinc, dos S. O., tete aut en
Barcelona: "Agua de mar",
"Tuya para siempre"
pr i mera i dues curses.
Travessera de Les Corts
panyol a profit de la Mude L Fernandez Ardavin
Panera, cinc, un aut, dos més en Collseum
Paramount
primera, un S. O. i una cursa.
El sisal, al començament a pobretea.,
tual Esportiva de Catalunya
take
ery,
Je
Avui, a des quarts de sis de la tarda
tse:
de
la
novella
"1
Llopard, cinc, un S. 0., tres cure: decorat -un decorat pie de caEs esperas amb gran Mueres ei parier, dingit pc, Dorothy Arenee
f
t
es
va
quedar
en
SeS, i una negada
rácter, de Barmann- ens infonien, ea
a que se aclamara aquesta taraa
amb el següent repartiment: l o an PorteGRANS CURSES DE LLEBRERS
tercera.
alaar el teló - l'esperanea de trobarCorita,. Fre...n'a, de Les lona entre er primer eaula
amis en primera, :cc, Sidney; Jerry
Carda,
cinc.
tres
nos amb un drama de marir,ers i
Z2mplet de l'Atnletic Club de Bilbao .
dsie Jiarch: Claire Hampstead, AdrianAMB APOSTES MUTUES
una cursa j ttna vegada en segona.
de costums populars, arab un furia de
Deleccto Barcelona - tepanyol a
_aten: Bitck, Sk,ets Gallog't;r:
a,
Ventura, cima dos S. O . , dos aut
poesia. Aja& sens dubte, s . havia arairaca exelusiu de la alutuai rspornia
Prentire, George Irting; Deck
en
primera
i
un
altre
en
tercera.
peasat Ardavín. Pera la seva manca de
cs Catalunya. L'equip combnat de Bar!ni dent Tallase.
Seebold,
cinc,
un
S.
0.,
un
aut
en
natural, la seva imaginació meiodra- Espamol torna un conjunt eal'itts ara. en els i Oms aineric n ns nite,
Autobusos !letra E
eegona, dues cueces i una vegada en
Tramvies: línies 7 i 15
matiza lira traía Es que i'autor es
:El:e:a que ha de donar un gran renda
fet. eren ele única que se n'acuaavamt.
terrera.
aixi. Na sent la poesia de :es Coses
de la heguda no n. haviern ViS1 n4S que els
per
innings
fou
el
resultats
El partit coraiençara a les cinc de la
vives, Fetrocin deis eentanenta autandcsasti es provocats per la sea' vci aa
seenent:
urda, i els equipo aarrengieraran de la
rie, el ressh de les veus pures del
Ara, no sabem ei perrata la veni es, de moment,
afaxic, 1t2t00033t1.
baca
en
planader.
:arma seguent:
poble. Per aixa no e3 mai viu ni evoCURSES DE LLEBRERS l'encarre g at de dirigir la part tècnics Canadenc, o 2 2 O 0 0
da ja n'és pertneea, o 14 era a pur
9.
Athlenc de Bilbao: Blasco, Oceja,
cador. 7n Ardavin tot Es sempre inParty
1932:
de
és
d'aeser-ho
(el
film
dele
demente
que
forequip
1
En
vèncer
en
aqueet
partit.
ensenyanient
U:guau, Cilaurren, afuguerza, Roberto,
verp ia, l iteratura. artiaci. No er, pera,
cómenzem de vetare els desastres de ir
PARE:
CANODROM
a
el
Campionat
cli
c
min
cart
de
la
Seccia.
airea
e
del
alexia
s'adju
Lafuente, Iraragorri, Sauto,
ternpac en les seves invencions massa
begilda en ele seus consumidors.
Començant a mitjans del mee vi- fe Catalunya.
acrcsaiza.
del
Sol
de
Baja.)
original. Ea "Anua de Mar 101 es
"Tuya para siempre" torna, dones.
(Con),
ea.
de
la
Sude.
els
activitats
nent lee
aelecaió Barcelona - Espanyol: Norescalfat. tot traeir la recepta. El.
BABY
LE
ROY
Programa de les cueces que se cele- eis de l'Aero Club de Catalunya que
R. B. C.c amine de la moral clässica i ens
arnh
CATALÓNIA
pele
pes, Zabalo. Mas, Marta Soler, Cris- Izaran avui, diada de Sant Pece, a des
personatges- o molt bons o molt dopresenta l 'heute anullat per l'alcohol, que
adrettein
inscriure-san
poden
desitg
E.
C.
BARCELONA
Doi
ni. Prat, Espada, Raich, Morera
lents-són de cantó.
Istmo ele tal manera. que per ell l'amor
quarts de si , de la tarda:
se a la Secretaria de l'entitat, carque
el
Barcelona
no
disposava
W.
C.
FIELDS
:jaleen.
Corn
acceesória.
cinquena
El seu vas, Pera, aquesta regada,
Primera cursa. Liebres de
ni és me's que e0ra
rer de Clarie. 19. tete els dies feinere
.abans del partir Athletic de Bilbao - categoria isoo iardesi : Barrera, Cañe- a les hores d'oficina.
del seu camp, Tu, es va yorler celeés més cenyit, menys decoratiu que
L'heroi, si herni ee pot anorriertar pel
Seieceid Barcelona-Espanyol es jugarä ro, Senyora I. Truca Pilla, Bleu Star.
a:tres ver....es. En alguns momentsSis mitges hores d'escola i entre- brar aquest parta: poseiblement ce fet que sigui interpretar re: primer ac- i ALISON SKIPWORTH
cat a:tre encontre entre Zas equips amo- Llana. Drine,
molt pocs-sernba que stil filtra uns
ter, és un periodista que te el vid de
nament gratuites per als socia de jugara el diumenge vinent.
la
filia
d'un
nual
5'enamera
del
de
cinquena
aeare,
l'Aero Club de Catalunya. - Per
vena popular. 1 que esdevingui, ando
Segona cursa. Llebrere
F. A. E. E. T..ALMIINDARES
' La Federació Catalana. desitjosa de categoría (5no iardesa Morito, Nana. acord del Galleen Directiu i a iniciag7Zn ininetrial. en la creenca. naturalno lame d'oripells, mes poetica. Pera
iatilitar l'assistencia al partit a tots ele Zarina. Junker. Flamenco, Coqueta. tiva de la Comieei6 d'Ara-miaus:e a . el
BASE-BALL CLUB
mena que poda redimir-lo. Quan senaUn d.evessall d'humor
de seguida s'oblida de la naturalesa
miau
aconseguit,
utrs aficionats, ha decidit haar prez:e Dócil.
dele seus personatges-pescadors
L'equip de l'Almendares no es va ida. pera. que ha Ita
vinemt mes de julio l seran serteiades
ier:tablement populars: entrada geneva
a
estrenar
la
seca
primera
obra,
Guan
aren
els
y
dos
lerry
Tercera cursa (300 iardeO • Per a ‘.1,- entre els sacie de l'Aero Club de Ca- presentar al carnp.
Un film Paramount que és senyorets tacs de poble- per recaure
ral. 2'20 pessetes; satis del F. C. Bar- brers de cinquera categoria: Lista V.. talunva ene ho sis mitges punte els Abomines de l'Escala del i sor li enfriase. es troba que la que ha
en Eerniaei que li es habitual.
celona i C. E. Espanyol. 1 pesseta; tate Mora, Maja. Selva, Lilian°, Turca, ltcres d'escola i entrenament comPl e Treball.
d'interpretar-la de un ansia amar. Claire
tot ell una rialla
En conjunt els artistes del Barzelodosos.
La
venda
d'entraella
terna
l'antic
amor
impostos
1
amb
t'os
Harripstead,
-tamencrui.
Mora II, Pelota.
lona caracteritzen i interpreten els
UNIÓ, ESPORTIVA DE SANTS- a l'alcohol. La rrailler ernst que
tes i localitats continuará aquest mati
Per
a
majar
allicient.
disposat
cursa,
per
a
liebres
de
quaSense reestrena fins
personatges d'una manera adequada.
a lee Marines del F. C. Barcelona, Can- ta Quarta
CASAL BARCELONISTA
fingint la mateixa lieugeresa del marit
categoria (.500 lardee): Llama Go- q ue quatre mit g es llores eizran d'esHi potro tanta pass:e, tant a tendresa
se:1 de Cent, 331. pral.
cala per a l'assoliment del títol de
a
l'octubre
amb l'arribada de.s e! tornara al bon cand. vera is endebalondrina
IV,
Zoraida.
Pesalba,
Rondeaa.
Per
coincidir
com poden. Carmen Díaz n'hi arriba
alesaquesta.
liares
d'entrenaVALENCIA F. C. - REUS Esron- Caudillo. Estrella.
la
separada.
Es
es
g
i
dues
mit
des.
i
Pilot,
de la Volta Ciclista a Cataa posar masca. Es a dir. el que hi posa
nu. - Aviar t derrai (Festa Major de Cinquena cursa. Liebres de quarta ca- ment ver a pilets ja feas i amateurs corredors
lunya, es va suependre aquest partir. llores, la cue obra el miracie. i. sobreés un excés de eirnulacre, de passia
Reus) el València F. C., finalista de la tegoria (aun iardes): Guitarra, Water- que no disoosin d'aparell de propietat.
Dermis d'aquests resultare la clas- sea la noticia del naixement d'un
i de tendresa. Despassa, en maltea
Carrera Copa d'Esaana.a, jugara amb el
Les inscriacions ver a poder prenL'infant. ens diuen. ha mort; la mare
és
la
seguent:
loo. Sardinero. The Queen. B. B., Ensiticaciä
escenes. el natural l la mesura. ¡Que
Retes Esportiu, a leetadi d'aquest dar¿re raen en aquest interessant sorgreu i demana el mara: aquest es
gata.
J. G. P. CF. CC , P. cstA
111C1 esta més a to ame l'obra? El
rreeenta i ve la reconciliada. Pech
rer, dzs interessante partits de futbol.
Darrers
di2s
Sierva curca, per a Ilebrere de ter- tara han de cursar-ce a la Secretaria
14 13 t 102 101 2,5 s e sag ei la felicitar sarna: Si ella vitma:
trarit d'un artista no consieteix a obCo quals són esperare pcis aficienats de cera categoria (300 Lardes): En aguas- de l'Aero Club de Catalunya. carece al èxic
13 II 2 240 84 22 si
tenir aquest to. ans a diss1mular el
Barcelona
Retas 1 de la sera comarca ama , an ¡ ata- ta cursa es disputara la Copa Pitillo. FIi fe C.aris. 10.
ho veissim , seria un final massa
13 to 3 102 63 20
TUYA PARA SIEMPRE que en una nora hi hagi de poca o
Els vols gratuita mensuals de l'Aero Catalania
res extraordinari, ja que ser i la Prima rrendran part els Ilebrers. Tu, Gola.
blau cel.
13 7 6 1 27 109 14
de mala qualitat. Es a die. a posar una
-raegdqulVncirao
Club de Catalunya.- Ha erial desig- Canadenc
es
el
de
la
novena
original.
Potser
Gag.
nada la data del diumen g e, dla z de F. A. E. E. T. 14 6 a 154 133 12 nosaltres preierim l'agredolç que lt na per FREDERIC MARCH mica de sentiment. de 'vida o de vitalara, reusenc 1, detrae, per l'actual
juliol, per a efectuar-se ele vais gra- Suele
6 donar el ¿rector, que ha cabal, amb
12 3 9 109 194
cia allä on no n'hi ha. Es això el que
'arma i vahea de l'enze valencia. el (mal
INAUGURACIO DEI,
tz:its amb aua mensualment obeecuia Casal
13 3i0 04 156
resoldre rota la darrera nart del Bina
estara integrar per Cano. Torregaraja
ha jet repetir que 110 hi ha obra doi SYLVIA SIDNEY
CANODROM
CLUB
CATALIalCYA
Terlaaero
Club
de
Catalunya
els
seus
o
d'entreteIturraspe.
Cerde,
0
126
0t4
pera
que
no
ha
peala
evitar
14
Pasarlo, Bartola
Almendares
lenta6 per a un bota comediant. A li
--redeflot, Cervera, Vilanova, Corta i
socio.
Carmen Díaz de "Agua de mar". exA. HERNÁNDEZ nir-se en tma sirio tic llocs comuns cenit
cions
per
aquests
vol:.
Les inecrip
Ahir a la nit loa inaugurat el CanaL'obra eins de dos estels cesivament melodramàtica, preialm
si li costee de tiMbar una sOrtizla diehan
de
cursar-se
a
les
oficinas
de
indubtablement.
de.
film
Cal esperar ara reas partits i un tan arara Club Catalunya.
ra. El millar del
la Carmen Díaz ‚inc rin o raeri senee
on el dissabte a la tarda s'eAcompanyats per Eardic Melandez vabar per al Reus Esp.:as:a. orgaratzadiar
insuperables
Per
in Prime-a part. surtan es dibuial el 1i11115
perdre :a gräcia i la mesura.
rem visitar les diferents dependancies fcctura el carres p onent =arroaz ner a
d'ell i e'exposa el aroblerna. En aquesta
¿acuesto.
D. G.
l'estrella e Fredric Marcho al qual
CHACHO I DIZ JUGARA DIU.- del xalet i la pista del Canadrorn, en !asi g nar els afavorits i fer-los Illuta- TENIS
ment
dele
corresponents
tiquels.
BARCELONA
Migué
lloc
una
vistosa
cursa
efectuada
acompanya
l'avantatge
dama
acció
més
11111111111011illallimikIIIIMIIIMIU1111113111P.
,.
YGE AMI EL
i'LI RNEIG DE WIMBLEDON. viva i mis intere,sant. Fn cama en la
Com de costum, i ner a traelladarCONTRA LA SELECC I O DEL BRA- per un Ilebrer propietat d'En Melénde Cataiunya MAIER GC.-aNia.A E:\ ELS DU- eegona T'art. Sylvia Sidnea hoi trola% el
SIL - Feia sernpe que el F. C. Barce- dez, el qual, malerat tenir solament iant se al caneo. l'Aero Clubd'aittoeimnibus
ELLO. - l% unbledon, pluja :la ' en tarea amb l'handicap d'una arria
disnosat un sercei
lina venia gestionant perm i s prop del mesos, es mostra de prou categoria per ha
par- rota interna i de matis . ele la qual. afor
Club Esportiu de La Coruña per tal poder competir arab els primeras series. nue sortirà de la Ronda Universitat. paralitzat durant :crea masona elslambé
cantonada
Balotes,
a
les
quatre
de
la
tas dcl campionat de tenis: al :S U
e0ln eenipre. vic--tunadmes'r. ACTUALITATS FILMADES La 14sica
ene es seus jugadors Chacho i Diz fos- Visitàrem després la piscina, de la qual tarda.
canhi
acudis
la
que
00
ha
estar
causa
toriosa.
e:a an-aitzats per a jugar. a prora, amb solament sabrem dir elogio. Llàstima
que
era
d'esperar.
carrencia
que
al
ilustre
enPer
diverses
circumstänPUBLI-CINEMA
peix,
NOTICIARI
la baluerna del
el claa català.
autorització, tendre no fa sind treure visualitat i
. Eis restntats de la tercera volta han
Figuren juntament amb les anualitats
cies diferida aquesta
"La
horda
maldita"
cstrit
ela
segtients:
mra aquesta settuana el Barcelona ha tética. Un coy resseguides les diferente Frontó Princi p al Palace
d'aquesta set:nana tres film; curto: "MiINSTITUT FEMINAL
Crawiord (Australia) venç l'angies Coliseum
Paramount nerals de ferro'', un repartarge rentuna comunicació del C. E. de La atraccions d'aquest formas pare les auIgcullins per 4-0, 0-2, 0-0, 0-1.
La darrera Iliça de atas de les chisMili, divendres. Tarda. 315
autoritrant-lo per arrenglerar toritats i la Prentsa foren obsequiad..s
ar alea mines St. Pierremant, que reaustro'
l
de
vellt;ut
ella
011
ha
:
uua
d
rOest.
fret
Uangies AU51111
el diumenge vinent en el amb un box.
cuhl únicament el praces de:atraca:a i ses dart que s'han donat enguany a
'Clava.° i Diz
0A39IE1- I - ULAC1A I
Zate Grey. dirigir per Henry Hathaway
ha Turnbury per 6-1, 6-4, 0-3.
Felicitan la directiva del Canadrorn
rarnt centra la selecció del Brasil.
transpon del mineral. L'acato obetix a l'Institut Feminal constituí una lilaccr0ra
ha
aeneut
FausRatidrefi Scott. Harry
pi,que
amb
Vaaortacia
L'alemany
van
Crani
i
interpreta
aquello
que
han
Catalunya
i
tots
t
nifestació musical brillantiasisna, per
Club
Per descompta
ordre de treball, cameneant amb
Rus.4lien.
traLla neazelandes Andrews per 6-1, o-4.
A' ret Reerv. Judith
aquests dos elements tan discutits el contribuet amb el seu esforç a jet- reaURIONA I - MENDIZABAL
trada deis minaires i mostrant-nas les Iraner-Ei collaboras tot el professarat
Hatten,
Mocte
RayMeted
•
C
rabtle.
ter
Ilaraelona presentara un potent enuip litat un projecte que per la sera envergaleriee sub:a:iraca a 200 mares sota d'aquelles aules.
Nit. a le; 1015
laaustraliä Hopman vena el francés Fine i &tres.
esperar, davant del Bra- gadura ajuda a situar Barcelona en un
El mestre Enric Roig, per cada.terra, moltes d'elles electrificadas, col1alal Podem
Malita jucaor de a Lupa llawis, per
primer pla en l'aspecto espartiu.
Amb una tècnica fotografica
a,. una eran actuacia.
locació d'explasius, acabara en transpor- vant, adreaa als alumnes de l'InstiIRIGOYEN III - MARCELINO
0-2,
LA TEMPORADA DF. GIMNA S
i amb el major realisrne que els ¿Oro el tar aquest mineral a les grans fabrique tut unes paraules pleiteo d'amor I d'enL'australià Quin venç l'irlandès Ly 1- 50 i la paraula, el s filmo de l'Oeet
-TICA1BNYSDELF.ARcoima
de ferro; tot això iet amb precisia,
tuèiasme encaminades a len mis com10. 0n Rogers per 7-5, 6-4, 7-5.
han canviat gens. I no h6 han idt se- arompanyat de preses de vistes ben inMúsica, que co tia
CELONA. - Corn en any s anterlere.
JUARISTI
I
GUTIERREZ
C. Barde la segona acata ver a da- gmament perquè els escriptors a tea- tencionades. Avila", una peaizula de prenbibie :a bona
F.
icones
Comiseió
de
Cultura
del
dels dots mes excelsos que pot ilula
me.
Constitució de la Secció de Vol
celona organitza per als seus associats
res dele quals ens vénen les aventures. :a Secció Cultural d'E. Gonzalez, de dir !llame a la terra.
L'anglesa afary lacely ha vençut la ean eis rnateixes . iguale els aesumptes Madrid. Un documental de la histärica
anea seseione de eimnistica i banys cue cense Motor de l'Aero Club de CaEl prestigió; violancellista Lluis
francesa Rosamberg per 7-5. 6-2.
i igual la tècnica literaria. Aix i. una datar esaanyola. interessant per les sedataran ter, ele marine dels dies fea talunya. - En ola de remo:eta reerL'americana Carolin liabcok ha yen- vetada as Eer. l'altra les pells el ene nee belleeee arquitectòniques, que han Millet i Farsa, acornpanyat al piano
--e. de sie a reo, als banys "1.a De- zanitzaci6 la Sucia de Vol sense
pcI mestre Pau J. Bartoli, inietä la
cut la seva compatriota Scott ver u-o, aia'au els dolents. i eentare, a mas a preocupat tant el realitzador, que no sap
' ciesa", amb lee mateixes condicions Motor de l'Acre Club de Catalunya.
Part de concert arnb una tanda de peaquest ha dernanat el sea :lo gres al si CAMPION A T DE CATALUNYA 3-7. 0-1.
mas. i C(0 11 a torra. una noia rossa i presentar-nos-in res mes. Fernandez Ar- ces
a'arys anterior!.
que proclamaren de bell non e:s
Aneen, *mama, lia miaus innocent. I el: bnns san ele qui troben davin en la sera preducció acompanyaraulein
li
Per a detalle i in s cripcions a Vestal de la Federació Catalana de Vol a
DE LLIGA OFICIAL :-: EL
de Vela, cae comanda els destine d'amistrass Turnboy (Australia), per 6-0, loo que ele dolents roben o bé casen ya tamba una diversitat de vistes de iner:ts d'aquel l expert instrumentieta
er del F. la. Barcelona ,
que a cada noca manifestació se suMEXIC CAMBIO
6-1.
q uest esp ort a la nostra terra.
els by:líele Irr treureas la celi. de la llocs que, encara que acceptables, fotoc -nt, 331. principal.
Jean Hartigan, campiona d'Australia, qual els dolent: e .apaderaran, i prote- gràficament eren comaletament inatile. pera. Cal ier esment , per llur novetat
Gràcies a les gestione efectuades per
Resultats deis partas jugare el diuwnem•••nn••nwewa........P. i'Aero Club, anuesta Secció compta- Inengte passat:
venç l'hongaresa Baumgarten per 7-5, geixen la mal rossa i innocent. I si A E. Gonziler ti ha passat el mateix, relativa, de la "Tocata" de Fresco"Scheren"
a partir de breu termini amb dos
rot 0 55Cr. els pelle relees com pleten el aer ba que atribuim la culpa a les di- haldi-Cassad6, 1 del bonic
Mvxic 13. 13. C., 11; Canadenc 0-2.
FRONT(' NOVETATS ra
Dittersclori.
plinadors adquirits directanient a B. B. C.. q.
Provee dobles, d'hornee. Primera val- aradro. En "La licvnia ens tra- iicultats de la cambra a fet més. peix
AVul. DIVENDRES
Tumbé del:a una torta hin7ressi6
AiemanYa•
Catalónia B. 13. C.-F. C. Barce- la: Els antericans Lott Stoeien han ben amh ans anade e , ile nell s de brn- que esta impossibilitada: ha impreesioTarda. • lee 4:
A fi que la tasca a realitrar pagui lona (ajornat)
vençut ele anglesos Tinkler i Tuckey fel i une ene ((Km:en a rehar-les. i nat interiors que haurien donat tnés in- ¿'art la guitarrista senyoreta Rosa.
GALLARTA III - JAUREGU,
resultar veritablement profitosa. el
per 6-4. 6-2, 4-6, 6-2.
tin 311.0 1 d'entre els cazadors que s'ena- serie a la cinta: nir obstant lii ealucia Ilota en un programa selecte. del
'entra
F. A. E. E. T. , 9; Almendares
caci de l'Aera Club de Catalunya.
Provee de clames. Segana volta: La mora d'una trola que va. c entra la seva no era tampoc dificil, puix que s'hauria qual van plaure moit un -AndanteSOLOZAB AL - LEJONA
B.
B.
C..
o.
secretar:
de
la
Sers. i "Corranda",
Francesa Schubert,
Pea • loe 10.111:
Esportiva de Sants-Casal Bar- senyoreta York (Anglaterra) ha vençut vnliantat. amb ele lladre'. I enmig dele guanyat nena o, almenys. s'haurien re- Largo". de
Seccia de Vol cense atetor ha efecla senyoreta Chavarri lEspanya), per doe, rarnate de brafels i cene s de nells duit a la rneitat ele metres d'aqueet do- gasti Grau. plena de sabor i de caQUINTANA IV - RIMA
celonista ta'ornat
tuat un viatre a Alemania, luyera
6-2, 6-3.
eentro
reces. Pera, a mis a ins. hi trobern cumental. "L'Orient francès", una in- rärter. Fou un goig inestimable poUrerflUr40
obtingut els "brevets" A.. B. C., del
IARRAG11
MEXIC BASE-BALL CLUBEn la primera volta de dobles per a vell, cnnecuts cine. ama el cinema par- teressant Catifa Itneica de la Indo-Ni- der escoltar de nou les exquisidea
Vol sen s e motor, aixi cera e: d'acreCANADENC B. B. C.
bornes Cooper (Anglaterra) i Maier las. 1/3víen1 rerclut de vie ta . han ' 3C- na, amb les seves regates reials i dart- interpretacians d'aquella gentil coniEspanyal
han veneut Freema n ( Angla t o r, que ternem ira a retire, Clell NO31/ ere sagrades de Cartibedia. Paul Terry certiSta.
Dermis de nou ainings de lluita,
-tera)iDmus(Blgcper6-2,0 re e ry i Ilarry Carey. cae tant haviem 'roerle ens presenta "Rnmeo y bajera",
12eminent cantatriu Merca Plantava aeanseguir vencer la novena del
1 .1s 1 en a l trec film, de Mesa i Mente un divertit dihnix animal de Phillip da contribuí d'una manera paderosa
S-o.
Méxic solament per dues curses,
Bale. en cama .liee. 1 Raymond Hatton en A. Solida nmsieat amb encert. espe- a recias de la testa cantant mestrivoquan ja gairebe tenien gaanyat el AVIACIÓ
films de guerra i altres ele camirs.
mata per onze a cinc, car en la darcialinent el "duo" des dos enamorats latuent tres encone de Joan Salvat
LA
VOLTA
A
ESPANYA.
Lea la finestra de rallan pis del castell. i lletra d'E. Furnal i tres mes de LluiS
cera entrada al lec va lee el CanaA.
FERRAN
grofm, 25.-Plan arribar les patrulles
De les noticies recordem en primer M. Millet, que acompanyaren al piadenc quatre curse,.
les
que
donen
la
Volta
a
Espanya.
A
!tac: la visita del dictador alernany a n., ele respectius autors. .aquests i la
El partit va ésser jugat a tota velo. cinc ha arriaas la primera patrulla, maa Venacia - hem de dir que el interpretadora de les cancons Torea
citas, principalment els tres primers nada pel tinent Montern. La segona ha
rrirp er de presentar aauesta noticia aci llargament aplaudits per la bella imiinnings j els dos últirns, que van es- arrihat a les 5'32. Es de l'aer0C1MM
lote "Paramount Nerv' " -, en presen- pressia que Ilur tasca perfecta deisä
ser co s'aconseguiren les curses Lean i va manada pe! capita Chatnorre.
cien una desfilada de feircietee a la pta. a l'auditori.
efamhdeis equipe.
1.a terrera ha arribat a les 68. i la mana
al de .5.3 ,1 1 Marc: resulta divertida l'arRosselló va anat a; bat cinc ve- el finen! Feche. Aquesta patrulla ha arriLes alumnes de l'Institut Feminal
ribada del cap feixista en un raí, de
gades, dos S. 0. 1 tres curses.
bar desarticulada i maltee ha aterrar un LA FESTA DE TEATRE CATALA feixistes que tots alcen també el tina. oirenaren a la senyoreta Plantada i
altre
en
aal,
a
la
senyoreta Lloret abundases
un
lade, cinc, d05
aparen.
DE DISSABTE
I an curees de cavalls: aquesta setmana ilors, en agraiment a l'hona d'art
tercera, dues curses i un "heme
La quarta patrulla, de Eleracirom cle
ha
duee:
una
d'infantil,
a
Richn'bi
1.a vallada que a honor deis guaalee els tota dedicada.
remad".
Sevilla, a les ordres del tinent Dia: Ramand. Cine presideix la fina dels dtics
Jimenn, cinc, dos aut en primera
Pocs dies despee les mateixes
drigum, ha arribat a les 66. La caique- nyadors de les categories "Excel- de York, i una altea a l'hieadrem
"A"
de
la
:ec,,ó
nn S . O., una cursa i una negada es na, de Getafe. manada pal tinent Oli- lencia" i "Primera .'
(micas d'Antela Nerament ternem a nes pogueren escoltar dues antignet
er1
"
dei
taztrius
i
actor,:
amateurs)
base.
segona
va quedar a
ver, a 13 mateixa hora. Ia eissepa.
veme una altra deelilacla militar a Al- 001/Wanye5, les senyotesee Clementina
Mas, cine, tres all en primera. 1/113 les nrdres del tinent Villarias. a les 6./5. ver Concura de l'eatre Cata l ä Ama- derehat: aquesta vena fa es nocturna. Corta i Rosa Par. deixebla la primera
de la prafessora Fmerenciana Wehr. urea, una base per boles, 1 es queda
L'altra patrulla summe prenia pare a la teur" ha despartar enguam encara anic detall que li dana cata neveau.
a primera.
M. M. le, en un recital de cant on les factaVulta na ha arribas a actuest aeròdrom ntes enteres que ele els antaiors 1 ho
gaiel
tet
que
a
hores
d'ara
demostra
tats vocals, ten extraordinäries,
Yarza, quatre, un sin. ¿os niel en per haver eras dasaualificada.
les joveniseimes cantatriue cleixaree
primera. i mi a ve aojo es a pi' -lar
Dema sortiran lee patrulles de Logro rebe estan adjudiceales tases les locaAquest cotxe es posara en marxa cada dia,
limar:,
Es en Shakespeare que Mac encisats tete els oientA.
cii segona.
So ei direcció a Barcelona.
des del 18 de juny al 2 de juliol, sis hores; el seu
A aquesta testa han estar invitare West ha trobat una de les
ALEXANDRE VILALTA
l'alcalde de la anuas i el conseller de
al=
A CASSA DE LA SELVA
comptaquilòmetres marcara la distància recorCultura de la Generalizas de Catalu- seves "expressions" célebres
AVUI, DIVENDRES, DIADA DE SANT PERE
ij
El diumenge vinent, acepte, b innja. i totes les personalitats artietiMac West co ele
L'argot
que
parla
al
final
del
darrer
dia.
Calculeu
la
disreguda
que que han actuar de Jurar. lii as- SeuS t11111s es una de le; causes de la cid lloc en aquesta vila l'anunciat
CAMP DE LES CORTS
sistiran els (risas de catre i reporters seca popularitat. i les seves expr es- concert del pianista Alexandre Vilaltancia recorreg-uda... Una pesseta, que sera a
.A (In; quarts de quatre:
grafirs.
siena favorites' "Come up see nie ta. el qual s'efectuarà al teatre Lln/6
També han anunciar la seva pre- sometiste". "Do I make rayself Republicana, amb un programa digne
profit dels desvalguts, us donara dret al calcul...
d UNIÓ ESPORTIVA DEL POBLE SEC d sencia
i tenen reta ades les respecte- clear", "Sau're talling me", han es- de lee excenents clets interpretatives
d'aquest gran artista. En aquest reves invitacions nodrides representa- devingut -clässiques - . si es pot
Si ho endevineu, sereu vós el propietari de cotxe,
cions cie la n lajOr Ia deis elenC3 que aixa Watt, pera, l'ha reprotsat d'usar cital collab arara arnh Vilalta el teF. C. BARCELONA (combinat)
de
benèfiques
en
la
seva
parla
exaressions
siciosea.
'lar rueca, Carasusan.
integren la "Federacia Catalana de
i haureu contribuït a les obres
min (111311 de
-Que? -- ha replicar Mac \Ves* inSacietats de leatre Amateur, desita
rabat
la
m
t
d'encoratiar en aquesta prova dignada -7 . Saliese on he
l'Hospital Clínic i les Sales d'Asil.
jor part d'aquestes expressions? En
ATHLET1C CLUB, DE BILBAO N amos
definitiva i d'aplaudir els seus com- Shakespeare..: éS en qui ha metas CO
11111111111111111111111111111111111111111111!111111110111111111
(primer equip aantplell
panys classificats als llora d'honor.
him wrang".
Ricard 111". "She d
eant ra
Les poques invitacions que queden - Horn gap que "She done him
Demaneu les bases del Concurs a l'EXPOENVIEU LES NOTES
poden - les persones que vulguin as- wrong ae el titol original angle del
1111 SELECCIÓ BARCELONA - ESPANYOL
Sin) PERMANENT DE GENERAL MOTORS,
sistir en aquesta lenta --retirar-les de prim e r film de bel ae We s t: -Lady
EN CATALA,
la consergeria de "Stadium", sala on, Lou".
PREIS POPITABS: Entuada general, 220 ptas. Soots miel
DIAGONAL I AR1BAU.
l'Eapanyal, 1 plii. Localilals a ¡n'ella raaulla !1 cara es sabut. tindrà aquesta in-En resum. Shakespeare- acaBarcelona j
rm
bä - na es pas un autor dolent.
teressant i atractivola vallada.
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TEATRE AMATEUR

lo

LA

ESPECTACLES
atres

Te

SORISIIA, entre Illuntainere 1 Arda*.
REVISTA PARANIOUNT. 50 DOLORES UNA VIDA, NO SEAS CELOSA,
pel Carme Poni l andre Boanne

LA DEMANDA DE LA NOVIA

un quart tronar. Butaques a dales
pessetes
I EL SOLAR DE LA POBRESA
el grandIns ex/
I LES XIQUES DEL BARRIO

lienueenyle Relee LIARE CALVO
Pes. de Sant Pel 'e. Tarda, 310. 911'
laques des de 350 passetes. Primer
1 segon arte de
per

Frohelich I

Nora

GregOr
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TEATRE COMIC

alayral. Fabregat. Vilo. Avelli,
PalaelOS, Ruiz Paris, etc.

per Banyuls, Ileetogs. Vtla, Arao71nos, Ruiz Paris. Baraja. etc. No, .1
les 945. Butlques des de 3 1 50 pessetas: NO FALTA NA1DE

LA VIUDA ALEGRE

LAS CHICAS DEL RING

pelo mateHros artistas de la l'uncid
de la tarda. Denla, tarda. popular!

L

LOS CLAVELES I LOS GAVILANES.
Nit: LA VIUDA ALEGRE. Itiumonge.
comiat d o la companyia. Tarda, graudi o s cartel!. Nit, esdevenimest limé'.

LA AMARGURA
DEL GENERAL YEN

PIN/LLOS ALADY
general. 060 pessetes:
NO. a les 1013:

LAS CHICAS DEL RING

Despatx a compladorla

Es desparto als centres de

TEATRE ROMEA

dialogada en espanyol

Diversos
Casino Sant Sebastià
Te extraordinari
2

localitals

formidables orquestres

MARICEL - PARK

Venus Sport Palace Ball

TEATRE NOU
Gran companyia 'frica
A v ui. larda, a les 4, 1 no. a ie2 t 0, Bu.
taques a 4 pesself, , LA DOLOROSA, per
Sentencha. tuba. Forre/. Got cm, Yeriani.
M'a. EI grareirds 'art

SPLENDID

EXCURSIONISTES

No. a mes:

i

d 1,

ä lis de11:
1 REVISTA, LA HORDA MALDITA, por i
Iltury Carev, 1 TUYA PARA SIEB-

TEATRE BARCELONA
Companyla de comedia CARMEN DIAZ

a

PRA, per sylvia Sidney I

CINE RAMBLAS

Rambla g ei Eantre. SO Telf. 15171
avul: COMICA, REVISTA I NOTICIAsctlal
R). ONDAS MUSIC A LES,
Lcut• I Lella Ilyams

PUBLI CINEMA

r

Matinal, a les 11, 1 pta. Tarda, 2'3,5 1
numerada. 2'20 amb Mato,. MINERAL
DE FERRO, documental. ROMEO Y JU-

DE MAR
AGUA DE MAR

P er Charl es
La

ie••••••n••••

Ud'

TEATRE POLIORAMA
Cornpanyt• VIRGO - BORRAS
Darrera dies d'actuació
Aula. tarda, a les 513: NI AL AMOR
NI AL MAR. 7111. a les 1015, reposto). 0.EL ABUELO. D a ma, tarda 1 MI: EL ABUELO. Dilluns vinent, tres única 0105, B ARON VON REINHALT.

titifitofird

SALONS C1NAES

El peque ño

gigante
per Edward Robinson

PRINCIPAL PALACE

Film

PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyla do rerlstea de

Warner Bross - FIrst National

MARGARITA CARBAJ AL
Mol, flIventlres. feSliv1151 Ce Stml Pene
Tarda, a le s 4'30. Gtandioscs programes:

NUBECILLAS DE VERANO

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

per 5targarlta CarbaJal 1 tela /a compasyla. No, a les 1913:

Las mujeres del Zodiaco
ur

la

sopertedelle

Matinal. a 1 0 ; 10'.o t . Tarda. er.d.ti.1111.
de 3'3U a O. Nit, a los IC43: Sarl Manila
en

NOCHES EN VENTA
amb Charles liti g ies. Gran esa de Vanas1.11111

MARGARITA CARBAJ AL La cabeza de un hombre
Dema, Oissahte. tarda 1 all,

m'ilota!, a le:

10 . 110 11'!111,.,

Elissa Laiall 1 WdrnPr Baste! . on TE QUISE AYER 1 PECADORES SIN CARETA

LAS MUJERES DEL ZODIACO

Es despatra tils t'entres de 10,111131s

TEATRES
Barcelona. - Tarda 1 tii: "a g ua de mar",

- Torda, según acte de "Las len'
1,: I -Las chicas del ring"; nit:
-Las chicas del ruig".
Espanyol. - Tarda: •'La demanda d e la
11 ..Via"; tail: -El solar de la pobresa"
i "Les xiques del barrio".
Novetats. - Tarda: "Los gavilanes"
"La =luda alegre".
Nou. - Tarda I
.La dolorosa" I "Li
cri1Z de hierro".
Pollorama. - Tarda: "Ni al amor ni al
1: 1 1C . , 011: •• E/ abuelo".
Principal Palace. - Tarda: "NubeelllaS
11 . - vertI10" I "Las mujeres del Zodiaco"; MI: "Las mujeres del Zodiaro".
Romea. - Tarda 1 1)11: "LOs cabollelos".

CAPITOL: Dues sesslons 315 I 6 tarda,
nit: "La chica del surtidor", I
"AnUncite per palabras'', alagde 2chnetder. - CATALUNYA: Unes seä5ions 315 I
"Clondylie" I - De Mu62arda, a'45
tila acuerdo". PATHE PA LACE: Contltila 3'30 larda, "La marca de los 4".
-Aliny se divierte" 1 "Dos mujeres y tin
Carl Juan", en espanyol. - EXCELSIOR:
Continua 3'30 tarda, -El cepo'', -El imCINEMES
placable acusador" I "Dos niuJeres y al!
dOn Juan", en eäpanyol. . MIMA: Continua 3'30 tarda, "Nueslros 111001 'es", - Al
ActVelItate.
Reportateas d•Betuaugag.
10.15 encomt • adas". eti espanyol. •• Soy te:
1011105 Cerveza" I "El cantar de los
vagabundo 9 . - GRAN TEATRE COMTAL:
Conlinua 3'30 larda, ''El bechlzo de Ihin- Arenes. - "aladlson Square Garden"
g ria", "Almas encontradas", en espanyol,
"Ea clotnagnO" I "El cofre de laca".
un vagabundo". - MONUMENTAL:
Ananoa. - "El ordenanza" 1 "Denla Eranc ontinua :330 tarda. "El agalla blanca".
o..milta". en c.:pan:mi.
• }matanza himgara" I "Una :trefilara 1/111.
Asinguda. - "IM par de frescos", "Olmoctar o . ROYAL: Continua 330 tarda,
!, es ast" I a mes. a la tarda, "La
! ledo uousatior", -Romanza húngara".
1!l 3 empieza".
'lata aVet1111ra nupcial". 1 documental
BOHEMIA: 4:4911100s 330 tarda, "La sire- Barcelona. - "Noche tras noche", "E;
!trilkr e m alo" 1 "Tres caballeros de
hi,c
r
na del PaIaCe", "Enlre dos corazones".
-3s lerra de Ronda". en espanyol. 1104110
Díaz, 1 Documenta/. - PEDRO: Con/mil Boh.tme. - "Era Ig arnin-, "Diploman/as"
3'30 larda. •• Jugändose la t'Ida". -Entre
"Arroz Ceo leche", -El martneig " 1 -0
dos corazones" i "Sierra de ROnda",
yo o papa".
espanyol, RoSita Bias. • DI A NA: Continua vtonsuolo"s"ranelep1.•a7aPcl.nil
insaciable",
"Luces
de
3'30 tarda. .1.3
Bohemia. - -La sirena del odiare". "En.
Buenos Aires" 1 una altea. - IDEAL: Cana1 me dos corazoneä" 1 ".5I lerra de Ronda"
lizan 330 tarda, "El ordenanza", "Dool, espanyol.
03 Franelsquila", en espanyol, I Cbmlea
Bosc.
- - Los claro chIces del Jazz" 1
larda:
"El
orde330
Continua
ALIANQA:
- Belleza a la venta".
nanza". Francisgulta", en espanyol,
- "Eche Journal". "Hule
C i oai o a. - SALO COMTAL: Continua 3'00 Broadway.
1,, ,,,,,rd
S ,de o.,p0stIn" 1 "Su ataco peeado".
tarda: "El adivino". -Noche degran
dad" 1 -Una Miente Ideal". - RECREU: Catalunya. - "ClOndyke" 1 "De nudo,
ahogado
doten.
eintltina 3'30 tarda, .E
sor", "Damas de la prensa" -DtplOma• Capital. - - I.a entra del surtidor" i
- Anuncios por palabras".
niaS" I Documenta/

AVUI, ESTRENA DE

;
i

(Programes d'avui

ci asesino diabólico

Llonel 11,11
LIETA, Dbulx. L'ORIENT FRANCES, ..1150110 l'antela
Ida 31381 ,0. NOTICIARI FOX, ludicies. de
15.1eSSIÖ CO111111113)
tot el 1 0511. AVILA, documental históric.
O TODO O NAD A . N/, de S a 1 m'Ola-lila. nnnn••••••••••••n••nn•nn•n••••n•nn•••n.55.5..
sesslet continua, seden/ 1 pta.

Demä dissabte. larda 1 nit,

1 Volt 01.' s a Paris, Sil 15 al 22 de
251101. Vialge collecilu, or gannzat 1,01
Centre Industrial de Sant Getrasl,
5isila101 lambe Versailles I FolitaineIdean. /n5crIpelons 1 d a talls: \ :11101•.
Illinler0 266, telèfon 51815

ele•nn•n••n••••n••n•••••••••n•n••••••nn••n
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45'50
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63'00
4 °di
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00,
39'00 39'00
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/1.1rit. y
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69'31
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Ole
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En
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•
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1 .
10175 C. C,ilär
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9/'50 Prioriral
Se4a6g.
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75'65
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POUNTAMENTS
DIPUTACIONS
re« s. 60'50
led.,.
clISO
1 0. •i• F9•6
60'50
70'03
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5960
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17.•
;ven
6100

14
F 5 F10 •
6 Flo• •
I6
I
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3'4- •

•

89'00
9900

O CUll

71110

5150
50'75
5300
7•310
7,6'50
43'25

56145

57'75
50'On

54'50

6675
55'75
58'25
110930
8425
70'25
5100
71'50
73510
67'50
50'00
bit'nn
57'50
6650
71.011
14117.0

73'75
111•50
71'00

Tall elegant - Confecció acurada - Qualitats superiorg
Gustos selectes - Generes del país i estrangers

NOMES

Juerga"
Diorama. - "Felipe Derblay", "Tres caballeros de frac", "liariendo de las su

5.91011
89'no AIGÜES, GA
(4'00
ELECTRICITA T
71'90
Ai 3 in •••••5••

50'7 h Trawl. cc«. • ,3 y I.,
•
•
4 3'0 o

45'50
48'50
75'75
13'73

e0.00
8100

So' 2!'
$2.'ou
>430
96'00
82'00

Fregoll. - "Entra /a espada y la pare1”.
"La masrara niel otro" 1 "El ängel

la noche".
Gaya. - "Pobre tenorio", "Noche de
duendes", "Una cana al aire", 'TomoOla todo un hombre" 1 "Tren de tilacae" 1 "Se acabó 18 gre9C3'.
Intim. - "Ay, que me calgo", "El rey
de los g itanos" 1 "AcIlos a las armas".
- "Pobre tenerlo", "Noche de duendes", "Una cana al alee". "TomasIn Inda un hombre", "Tren de placer" I "Se
acabó la gresca".
Ideal. - "El ordenanza" t "Doria Fruto/sor/la", en espanynt.
Laletana. - "Una vlda por otra". "Vampiresas 1932", "La senda del Mamulle" 1 . • El flautIsta de Hamelin".
MaJes
(
rtal ec :‘.,. - "Eseandalo en Budapest".
-No seas celosa''
"Madison Square
Marina, - "DacIng", "TtlanIc" 1 "Catalina de Rusia".
- • las la conde;a" 1 "El he re,o se rinde''.
Monumental. - "El astilla blanca". "RoMann húngara" I "Una aventura mili-

I

e ,

hisiénicament

s

atti s cle pressa
Afaitis

Af

s 136

Com?

m era.
va g

st ros amnres", "Altilas
eneoraradas", en espaiiyol.
"Soy un
abs 140".
Núrla. - -Lao telefonistas". "El monte
de los muerlos" 1 "El agente Secreto"
t imicamont tarda:.

Vsant

-.311ny se divierte" I -DOS mujeres y
un don Juan".
Pede& - "JugändOse /a lada", "Entre
dos corazones" 1 "Sierra de Ronda" ,
en espanyol.
Publi Cinema. - Reporta: g el d'actualitat
Principal. - "Los eln ,Y) ell:c03 del Jazz"
"Belleza a la venia".
Ramblas. - "El diamante Orloav" 1
..e01 1 1 y el halcón".
Recreu. - "El abogado defensor". "Damas de la prensa" 1 "DIplomaniaS".
-El dedo acusador", "Romanza htingari" I "Una aventura nupcial".
Selt, VIcteria. - "La amargura del general Yen ' 1 -Por el mar vlene la Ila-

PASTA NIX

la

S ' afaitarä räpiclament,

3'1

5910

73' 10

•
26'50
3800
•
5 0 ' 00 Carlee. neria
51'00 Celeli.
9400

91'00
90'00
1/8150
6%. F1177,
192 110'0U

95'15
50'0D
525m

9960

111.00
orroo

arde

73'73
01'65 10185

82'50 82'50
95'75 es"-o
$89)(i
95'00

70, a Heder. 4.4

11 . 10, 54. 9i.;.,• T. 1 r.
9 ••• • Po.. Seria
0ac,..1 Piran
Tel.F•mie.
Talelarao
U•li Cuereara
• 5.1 .;•.•

• hiriaga

•

10191.
95'09

80110 80'ou
15511I0
85Mb 85'5(1

85'50
02'09 91'75
10400 IDITO
61'06

•
•
‚Val
3'N- 97'63
70,0, 143'51!
58`00
6 ",. 99'75
5.1o. 1 V«

a Lle-;,

No 1.; quedará la ca j ieriialt, ¡ Oaentirl cremo: 7 4) *:, irritaci6:despria
crafaitar-se
Eliminaeä el sabb, la trotxu;'°els

Sale Comtal. - "El adivino" "Noche de
Ideal".
sm
r
e oBlad" I "Una
Saló Victòria. - "La amargura del gene.
eal Yen" I "POr el mar 510110 la Susiós "._
Select Cinema. - "Audien c ia Imperial".
"La locura del dólar" 1 . En cado puerto un lerror".
Smart Clnema. - "Las sorpresas del rocjie0,.caula • I "Enemigos In separabIes "
Splendid Cinema. - "La mascara del

teta i tota els altres objectes tau , ex'posats a cultivar microbi
Demani-h0 en perfumeries, &aguaita.,
al watt de 3 . 5o pessetes tub.:

Talla. - "Aqut sobra uno" 1 "El poder
y la gloria".
Triomf. - "Dancing", "T'Unte" 1 " (2 atalina de Rusia".

Trlanon. - "Entre la espada Y la pared'',
del otro" I "El boget
,•;,
Mine",
Urquinsona. - "El pequen° gigante".
a:ion:dila Palacios
•
Volga. - "Madlson Square Garden", "El
'Soll, lo y el Imileeln": a mes, a la tarda:
dos buenos camaradas".
en esu
Xlle. - - LI can to derulseflor".
panyOL I "Torero a la fuerza".

"Ortopedia Moderna"

MUSIC-HALLS

B. earcassoaa

Vil' de

Apo i o. - o Viera!! I Mereede3
So Ta - Clan. - Varlelats, Bella Mantilla I
t .a r nielila Paladas.
V
pg ren, pz aya,
Varletals I Mercedes Abs'

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telefon 10916

- Vorletoos 1 n'o, arenas.
Starnbul, - Varletats 1 Facluita Dornto.
Fa CeIsier.

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadara
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviaciona
de l'esquena
Mes de50anys de pràctica són la m:llor garantía

DIVERSOS
2.Sass Lubr• - Oval I cada dia. Tse dan
•act
Casino Sant Sebaatli. - Orque=tra Cuba, 1 i Crazy Boy's, Tes 1 sortida de le 1Natal Ritz - a eul 1 Calla 010. De Sal,
sant.
Maison Darte. - Orquestra arcano-tea
'be iloppl laza.
Triana. - ripie cate Clamare Melga per
P e pe llenan.

Casa fundada CC{ 1875
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g
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S0'25
81'00
81'25
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7020
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9620 11500
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e 7'00 94'50
03'00
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71'00
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vea T•44I 9d014 15 00
• 5'75

79'SO
5 1'2:1
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A MIDA

PREUS RAONABLES

LIVERPOOL

Ser ger

pral.

ESPECIALITAT EN VEST1TS DE SOCIETAT

acusador" 1 "rms mulered y un don
Juan". en espanyol.
Entança. - ' Ne52 York", Melodla de arrabal" 1 "Entre la espada y la pared".
Fantasio, - - Las
210"

1 , 9,

121 , 7

TEXAS

t, s1

15/46 ...

oRLEANS
7. 0 01 ' 1 .01Y•POIIT

DE LLOTJA Dia 29 de juny de 1934

ACCIONS
56S 00 5059)5
1704 1750
33'73 3300
53'5U 53.00
55'00 550o
91300 939o)
108'00 10800
01'25 95'00
24'00 74.00
4111.10 111111C
33110
351111 105•oc
165'00 11600
11600 17100
12 t'ou 966)0
9000 13000
132.uo 105.0,

10500 5150
5125
200'00
45310 50'85
5525
7'15
7'10 I (0.i.00
10500 tO2'50

1011,5
10.1.” 13000
l'une

Ob igarlono Trasforma Generalitat Cataltim a, 10000

NOTA: Ela saa . i. ami la
t.. 10017 b.b
2 103. 9 9 35125. - 11B110, 1-. •I en. 1- 100,m - 1.n.),
Pa •
Rita
MIMES
5000. P . 12980 - Alemanya, L . 179850. Praga. L , 12137. - Austria, 1_ 2755
LOndre6, P., 7660. - Nova Volk. L.• 011issa, L... 1554. P.. 493. - Espanya, L.. Ar g entina, L., 2615. - HM Janeiro, L Iletra L termpoRea a LondriK
50543. P., 15155. - Holanda, 711750. 3690 , P., 20725. - Dinamarca, L.• 2309 115. - Montevideo, 1.., 1975. - Buenos 1 da de la Uta P. a FUI&
r„ 502809, •-•- Prono', 7659. - Bel gl- Outola, I.., 193925. P.. 30675. - Nurue- Aires, sehre L., 2625.
L..

yas" I "El rancho dinamila".
Diana. - "La insaciable" 1 "Luces de
!Menee All 5.5".
Esplal. - "Cincuenta dólares una vida".
;.nNjri„see:s . celosa" "Lo que sueltan las

Fontanella, 9,

MERCAT DE COTONS

Dia 28 de juny de 1031
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME
)YÁLORS

SASTRERIA F. COMAS

Rda. Sant Anioni, 82 I 84 - Tigre. 27 Perla. - "La cabeza de un hombre" I
"Norbas en venta".
Anal, dio 29, ball de ancletat, tarda I nit Pathe
Paleo'. - "La marca de loa 4".

CINEMA
T•lilten 1 9881
Company. Harrero- Bardom
Saneen de Cena. 517 • Teléfew 50411
Ten/por:01a d'estiu. Bulogu e s platea a 2
mes
.11111, tarda, sessió continua de 330 a
res:seles. Deliciosa terrassa. El teatre
LA CRUZ DE HIERRO
fresc I mas Dual. A les 530 I a les 1015: per V. flacIoneln i P. Gorga, ele. Ovar: on La co/ossal 5 uperproduo214 en espanyol RESTAURANT DEL PARC
LOS CABALLEROS, de Quintero I Guillen.
.Ocus. cha de Sant Pul e, do 3 a O tarda:
2
utt
I
a
101,05.
111ri.
Denla.
Lady
els ballarms
and
EXit IndescrIplible. La gracia per
DOLOROSA I EL PAPIRO LA MASCARA DEL OTRO
Denla. dissabie. a les 53 0 : LOS CABA- popular: LA
TE SELECTE
Nit:
LA
CRUZ
DE
HIERRO
AZUL.
MARQUES0LA
`
per
11.,na
d
EI:sso
anirli
1
Colman
A
les
10151
LLEROS.
gaintana, anit•
L'e8lupenda comiedla Paramount
114 i grandlOsa revetlla
quadre
llors de sueros 1 bunyols. i gran
El Presidente Fantasma
flamenc al vestibil. durant el s roarearles
"Chatos" de Jerez gratuito. DiuMeli ge . a
por claudetto Colbert 1 Jimtny Miento
LCS CABALLEROS.
ter 5 . 50 I a les 101
CARAS GRACIOSAS ditulsoe sonors)

COLI ecurn

horda maldlla".
CA:media. - "La 'Orara de/ dólar", en es"Compaberos".
panyol,
og inr,o1, "El '1(0-hizo de Hungría'', "Al.
Blas enrontratlas", en espanyol, 1 "Soy
un vagabundo".
Dellecle
sin rumbo" 1 "Sábado
d

Excelalor. - "El reno", "El Implacable

Por el mar viene la ilusión

/AL PUEBLO t. 1111. PUEBLO!

MARIA ESPENZALT

Tarda, a lee 4, 1 nit, a lee 10:
Ex/ de la graciosa comedia

El paro d'atraccions n16. Important d'Europa. Avui. ch yendres, funclona,an
les atracCIOns, de 430 a s'30 larda, I des
de les rica de /a n/. Entrada al pare: 50
rentlms. F'unlcular I entrada. 1 pesseta.
per Nilo Asler I Barbara Stanwisch,
Parrar funicular, a les 3. Lema, nli, cam
g olf, per optar a les copes de-pionatde
Jun33 talmente°. tarda 1 nil, gran fe5tIvol
remedia musical, dialogada 1 cantada en organitzal pel Patronal de Benefirenela
frartres, magna cread/ rl • Ed1111 Mara,
I serr l h Femenlna a0 l'Ateneu D. R. del
Jacgues Catalain 1 birlen Barmix
Dlstriete primer. Cardanes, globus.
Preus: sessió ilnica numerarla. 5 poSselaS: sos, Traca de Joguines, Fors art./fria:s.
Gran tómbola beneflea
nIt. espectal. OSO pu: s., I preferenela. nna
pesseta Dama, dis • abte. ctinvi complot
de pecera:ha . LA DA MA DEL AIPON I
DORA FRANCISQUITA, en espanyol

per

Sara. liernandez. SI all
L e pe, ele. 511. a
les 10'15: LAS CHICAS DEL RING. Ice
mä, tarda, a les 515. Bulaques a 1 pla

DON per
GIL
DE ALCALA
la gran diva

,e1444C1440

Aval. tarda:

EL MES FRESC DE BARCELONA
Elplandld Jardi
SALÓ VICTORIA
CIa, do revlatu del Romea. de Madrid
•
Teldem 71.34
Ovos. divendres, festiva o de 9 0111 Pero. Va g ancia, 1111-211
Tarda, a les 4 , see.on a c ta de
divendres. festivital de Sant Pero,
tunea
numerada,
45.
sessül
tarda,
a
/es
4
•
LAS TENTACIONES
1 nit, a dos quarls de den:
1 el gran lobt
VAQUEROS JUERGUISTAS. dibuiros

La viuda alegre

•

LO 09E S9EIII LIS MOJEIIES
per Gustar

LOS GAVILANES

JA j•4

CINEMA ESPLAI

5

Nit, a

TEATRE NOVETATS

Collseum. - "Tuya para siempre" 1 "La

r-' ''''''

Las sorpresas del divorcio

GRAN TEATRE ESPANYOL
Aval, ilivendres, tarda, a dos qua rts de
Butaques a tres pesaste*. 4 actea, 4

oc j1111 .5 Ihr 'Jl5
1_ 0 n 5eliore5,
57

PUBLICITAT

CEREALS, FARINES 1 DESPULLES
a ine
7 5 a 77
73 a 735
76 a 77
73 a 735
77 a 77
73 a 76

65 a os
55 a 57
53'5 a 57,
54'5 a 55
535 a 54

Ye

Miau. :Un OVADA
Pld. dnrpoollo
N
Ordi
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9.7 a 9,
74 a 77
23 a 24
21 a 22

63 5 att
37 a 370
Ciead• Fernmad«.
36 a 501!
tiveda
. . 30 0 3e'5
1.4.1.1. «Ala« . . .
56 a 60
ando
Ihub. taleeem
155 1 ixo

4.6

Sal«.

Na g eat me« loe

1..11«
. .
hdiu Are: . •

115 a 120
44 a 65
50 a 53
54 a 54
52 5 55

51 O 53
49 a 13
41 5 19

19 • 20

Ng••n
Set,

. . .

• •

Praia ea ab quarre•
ro 44 -e 10ree damunt
carro fabrica)

LLEGUMS, FARRATGES I ALTRES

11

18 • 19
17 a I A
1 5 5 16

74 a '7
70 a 71
89 a 6
08 a 6;
65 a 75!

F40FS. 09( 0 1 . ESO
11110ms
levo Mal,
Faro barre. i A•laler:a
Fa.« Mallorca
la«o g 1 urca. i «dala«

46 II 17
44 e 47
..
1«..461.N«.
31 a 315
Ot,ce ietraapea .
Er• Per
37 a 37'S
Fr. 1 erase,r1 . . .
13 a 13
Perol. Firrtegere . . . 90 a 95
. 1111 a %no
11,•10 . •0•••••••.
40
a 100
Besito

4411110145
41'5

113

80961100
(«da orlar«

.

f.m114 corrcel•
Ittr•arre•
111•11.n.
6611.4

.

erg« asas.
.
.

135 a 138
118 a 120
SO a 101

31
19
Pro« ea rala d,

3..
30

.3

55.1 5Osdau dame«
77 o 78 carro Barcelona)
a /00

95

25

¡Ce

CI61395
Sa N

0;‚:1..., matee da«.

:3:

AslaluU 44 46 . .
4. sa ye

100 5 116
84 a 85
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