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Qué pausa a Alemanya?

del senyor Madi Esteva
Les dretes no estan d'acord Importants manifestacions
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No ha estat posad:de tanear les Corta avui

Sembla que es preparava un El Govern Samper ha
i de moviment contra Hitler i aquest desistit de demanar plens
traspassos,
els
dificulta
Lliga
poders a la Cambra
passada contesta al Sr. Combó s'ha avançat prenent mesures
Dimarts sotlieitarit un vot de eonfiança
de gran dur esa

Eis histerismos Exposo com el Govern Somper
de

la

La Lliga fa cont aquelles senyores
que sempre tenen una basca a pura:
per a sortir de les situacions compromeses; quan es troben agafades amb
els embolics que elles mateixes han
armat, comencen a ventar-se, es tapen, es congestionen, xisclen i s'enravenxinen, fins que els agafa el treball.
Aquestes crisis provocades, gairebé
sempre s'acaben amb un tip de plorar.
Ara tot just som a la primera part
d'aquesta comedia: crida, s'esgarrapa
els vestits, ho tira tot de revés; no

ens deixem impressionar i esperem
amb calma que trenqui el plor, que
be el trencarà una hora o abra. sPera
d'on rediabies li ve aquesta excitacia?
Si l'escobera us dirà que tothom
vol mal, que la bescanten pesque és
dona de bé. L'escena és vella, i tots
els autors satirics l'han explotada;
e; truc, però, es mant e fresa com una
IOSa.

Fa tres dies que d'aquí rnateix estant
deiem que tal podrien anar les coses,
que al capdavall veiéssim la Lliga
defensas la llei de contractes de conreu com si se lhagues treta de les
entranyes, I gairebé ja hi som. FiDieu-vos-hi si us plau. Vol que es compleixi la sentencia del Tribunal de Garanties; en aquest punt es inexoratale, pera, també vol que sigui reconeguda al Parlament de Catalunya la
competencia per a legislar sobre les
qiiestions de la terra. El cas és, pena,
que la sentencia fallava la nullitat de
la Hei perquè el Parlament català,
Organs la Constitució, no té facultas
per a legislar sobre la materia. Si satén
Ja sentencia, dones, el Parlament queea inhabilitas per a legislar sobre contractes rústics. Cont pot valer al mateix temps que una cosa sigui i no
sigui? si-fi ha algú que pugui entendre una posició tan absurda?
lana cosa resulta clarissima de tot
aauest maremagnum juridic i poluta, i
es que la Lliga no está dacord amb
la sentencia que nega al Parlament
Catalunya la competencia legislativa sobre la terra. Aquestes declaracions són
una navetat; iins ara no hacia dit res
d'aixa; ja hem guanyat alguna cosa.
La seca rectificació presto! encara vol
dir una altra cosa. Si no está d'acord
amb la sentencia és senyal que esperava una resolució distinta de la que el
Tribunal va donar al recurs instigat per
amase si fas això e) que volia,
hauria armat l'enrenou que ha arrias perquè sigui reconeguda la rompeté -sa al Parlament. Es veu, dones, ue
e:s monárquica, els agraria, els de la
Ceda 1 els melquiadistes del Tribunal
de Garanties la van. servir damit ; ella
demanava alguna petita modiiicació, per
treure's el mort del dartun!, i emprendre-les despres contra el Tribunal; pera li han pres la basa, i ara no Isi veu
de cap ull, perquè com mis vol adobarlo mes ho espatlla.
I aqui temo ratac d'histèric que se
li ha declarat. Ara pretén interpolar una
cort.na d'esgarips i de reclama, com si
es tractés d'un especiiic, per atabalar
eis seus incondicionals. Tot aquest daltabaix i aquest deliri és perque no s'aeiceM que va girant-se, i per fer mes
be la comedia vol donar entenent que
les dieses, agrario, Gil Robles, monisquics i tots els que no van votar rEstatut i van manar la campanya atroç
danfarnies i calúmnies contra Catalunya
merare es discutia l'Estatut a les Constituents, san els veritables defensors de
l'Estatut, contra les esquerres que van
rnantenir-lo i fer-lo aprovar. La cosa és
tan monstruosa que pren les proporciono
d'un ram de togeria. Que inicio qui són
els que van votar a favor del remira
del Tribunal i que mirin ara qui són
els que s'ormsen a la concessió del:
plena poders. Si fossin les oposicions
d'esquerra disposaies a provocar la crisi amb qualsevol motiu, no caldria ajorsur la discursé'), pesque vots són trumfas, i comptant amb la majoria, seria
hcn inútil la nerrativa de les oposicions
d'esquerra. Per') ara la realitat és n'oh
pitjor, perquè en aquesta qiiestió la 7711j i ;ril es disgrega i una part es rebella
votar els ¡sedera excepcionals.
Aiab es el que desespera i treu la
Viga de pollaguera, perque darrera
daquesta escissia salta l'aspestre de
la trisa i si no pot arribar a lligar
els caps que li falten, la seva desfeta
Catalunya será definitiva. Per de
troment, les sessions no seran represes fins dilluns, i no i 5 s egur que diwatts sigui portas a la Cambra el plet
de Catalunya. Malaltia llarga parrilla
de la rnort, i aquesta ja s'allariza
massa. Si les dretes que formen la
majoria estiguessin d'acord en :a Mies.
tia, ja lacia dos dies que la Lliga
hamia sortit del mal pas en qué l'han
aasacla les funestes habilitats 4 p l seu
1Y .er. Ara, cada hora que passa li és
II ; 1:11'MPIlt iriçOfrii/le pesaste tot el
Ii 5 se nhi va en (mis, i fino els nies
snssgats venen el disharat inqualificreale que ha fet. Per al catularnsme
tos amiest espectacle i aquests nervioasme s són un motiu de goig. Pesqué
p ea eil e s fa la festa Ni amb Casques
ni sen s e hacques la Miza no es recusa mai mis del clamant l'estigma
d'anticata:anista . i la República, si es
produeix la crisi, Ii deurà una de les
vicissituds mes perilloses: ella, pera>,
ra aquí ni 011a no en treurä sima des-

eraait i antipata.s.

Ahir al /Media els periodistes que
fan inforrnació a la Generalitat foren
rebuts al sets desnata oficial pel conselles tic Finances, senyor Martí Esteve, el qual va fer-los les manifes-

tacions segiients:
-Corri ja sabeu—va començar—, el
President ha sortit cap a Llores per
tal de reposar-hi durant aquests dos
dies. Per això jo, en el seu nom, Ire
de fer patent als ciutadans de Barcelona i Manresa la seca profunda
reconeixença i la del Govern per la
part que van prendre al dol del nostre estimas company senyor Selves.
Com us deia al principi, el senyor
Companys ha aortit cap a Llores.
Aixis—manifestä el senyor Martí
Estere— vol dir que no hi ha cap
.

Fins quan l'acord relatiu a la radiodifusió, la Generalitat, per mera deferencia, havia esperas sempre que
la "Gaceta de Madrid" publiques els
acords amb anterioritat al "Butlleti".
Ens trobem, peda que el Govern

de la República no ha publicas encara l'acord del qual us parlava, 1 per
això nosaltres, per segona, regada,
hem d'inserir al nostre "Butlleti a un
acord sobre traspasaos abans que
surti a la "Gaceta".
Puc afegir que si calen disposicions
complementàries per a posar en präc-

tica aquest acord seran dictades inimediatament pel Govern de la Generalitat. Com tumbé Inc de dir-vos que
el senyor Sbert, ponent que fon d'aquest traspäs, va parlar-ne amb els
senyors Samper i Prieto, sots-secretari d'Instrucció Pública, i entenc,
pel que mha dit, que ens cohen/ davant una nova manifestació de resistencia passiva contra la implantació
de l'Estatut per maja deas traspasaos.

.

Contririament al que va dir el senyor Camba, al Parlament de la República—manifesté el senyor Martí Esteve—, la Generalitat no pos
agrair res, ans al contrari. al Govern
presidit pel senvor Samper i a la
política que ha seguit en materia de
traspasaos.
Con s ta en canvi, que eitern satisfets de ractuaciA de la Comissió Mixta i de tots els seus !siembres. Pera
que l'esmentat organisme no ha teabat en la seva tasca un hon acalla
. mont al Govern de la República ho
; prova el fct que hagués de dimitir el
seit president, senyor Puig d'Asares.
• i ho acaba de demostrar en aquesta
nava orasieN.
El senyor Martí Esteve, conseller
El Govern de la República no ha
de Finances de la Generalitat
publicas encara l'acord sobre la radio, ni ha elevas a definitiva la xifra
problema greu que reclami l'atenama, que fou cedida la contribució
ció de) Govern.
territorial: ni s'han resolt en la präcHe de remarcar, però, que el "But- tira qüestions tan importants com
Ileti Oficial de la Generalitat" d'avui eón el pagament deis serveis trasha publicas un decret de la Presiden- passats i no valorats, alguns dels
cia que posa en vigor l'acord de !a quals estan en situacié ecenómica tan
Comissia Mixta per a la implantacia delicada com el de la lluita antivenede l'Essatut en el que fa referencia ria. que es imminent el perill d'haver
a l'adaptació a la Generalitat dels d'anar al tancament de l'Hospital de
Serveis de Museus, Biblioteques
la Mágdalena.
No s'ha publicas tampoc, encara,
Ens tornen a trobar— digné—en un decret de treball que rectifiqui les
mateixa situació que ea produir- evidents infraccions a rEstatut que
se amb motín de l'acord de la Co- conté el que va publicar el senyor
missió Mixta sobre ei traspäs dels Estadella sobre recursos contra Baserreis de radiodifusió,
ses de Treball, del qual va parlar ahir
L'acord que ha estas publicas avui a la Cambra el senyor Barrera.
De manera—acaba—que en conion pres per la Comissió Mixta en
sessia del 29 de innig darrer i come junt i en materia de traspassos, la
política
que segueix el Gavera que
sin apartas vuite que diu textualment:
"El present acord entrara en viga i presideix el senyor Samper no pot
a coramtar del primer de julio! ésser mes desfavorable a la Generalitat.
de /934".

1

Conseller de Treball ea per
acabada la ag a de ls contramestres

El

y

Dilluns, els patrons hauran d'obrir llurs fàbriques
i els obrers que no acudelxin al treball es consideraran acomiadats. Dimecres hauran d'estar
aprovades les bases de solució del conflicte
Ahir al mati es reuniren a ;a Canselleria de Treball els representants
dels contramestres. El senyor Barrera els dona a coneixer la fórmula del
Consell de la Generalitat, segons la
qual es dóna per acabas el conflicte,
invitant els cbrers a tornar al treball,
lent avinent que en el transcurs
quaranta-vuit hores quedarien distitales i aprovades les nones bases. •
s e a,..„.. •
A das nuar,, d ama el
ter t a parlar ast el; aeriodist as, als
dsmanä que s esperessin, pesque eis donaria una ni la important.
A a s dues e • . toma a dir ola oteara ni, el, la ponla tlacar p.rque
lhavia de coneixer el President de la
Generalitat, senyor Companys.
Mis tard, pels volts de les sis de

persisteixen en la discrepäncia ocasionant perjudicis greus a l'economia
a un considerable nombre de trebaaviara que toquen indirectament les
conseqüancies, restant, innocentment,
sense feina. I és mes: la situació
creada per la irreductible actitud dels
elements en discòrdia fa preveure a
1/ores d'ara la possibilitat d'alteracions
d'ordre públic, que el Govern té la
ineludible obligació d'evitar.
(Segneix u la prig. 6, co!. 3)

Una carta de Hitler sobre la depravació de
costums de les seccions d'assalt
Els scrents discursos de Goebbels.
Goering i del matriz Hitler !cien
eras cure la possibilitat de arcas esdeveniments. L'espera no ha cstat llarga. Directament o indireetament, crAlentanya
arriben noticies que denoten nao blau.
Cié exceprionelmens greu. l'el que sentprrparat rjlt mo;iment contra
l'actual régins, i prepara! qui havio! d'isser el principal suport del rapista els eaPs de les trapes d'assalt nacional-socialistes. Pesó la deteneid, per
bi que monientiotia, i la mort del general t an Schleicher, darrer canceller del
riiig¡t n subscgüent a la Constitileió de
Weimar, deiscn rnintdre que al m g :Amén! tu,, enni estranys alguns elements
de la Reichswehr i de l'anomcniat partir
del irchall. arra de l'extrema drela,
un dels liders del quat is vos Papen,
significarla que el COMPIN —
N'u enjj' S, Si realment ha existit—tenia
caramcr antisocialista , i no saben; fina
a quin m ' a velador:0i omb recents dcc la ra ci o ns del Kaiser cntorn de les possibilitats d'u n . prhaint remen san a
lllemanva. Però &erina és, con; von
El ministre sense cartera capita Von
Papen, un exponent de l'ala dreta
Roehm, destituit per Hitler de cap
nazisine, i airé driza perpler. En eiersuperior de les forces d'assalt
te, o rl moriment no era solamcnt d'origen dretista. o Goering ha emitiste dilava de l'antiga grandesa imperial, s'inmatis Mide. El alie sembla segur is que
Hitler !groja perdsit la confiamea i la sinacraa una guerra de reventa que havia de començar a la frontera oriental.
!delitos dele seus mis intims tallabaEt programa socialitzant S'illi redu:t
a la instituriii del tri-ball obligatori en
els camps de treball; eis revengistes han
vial con; Hitler allargaza la nid a Poli:mía, poca dies després d'haver prolerit amenaces, i igualment es girara amistcsament enrers París.
Cita i alises, docta i esquerra, han
quedat ((cecial!: en llurs esperances. Si
sli afegeix la persecució dels catédies,
1 l'estrés de signat el roueordat amb el
ratica, les vexacions als jUe lfS, amb
aran dany a l'economia del pais—scuse
parlar deis comunistes i e ls SOCialijt,r.
Combé pesseouits —, es por crear que
cl descontentament envers cl régiut hitterid havia abastar proporcions considerables.
Evide ntment, s'han comencot els contraataco °arpas que els ataco, iniciant les
iipcsacions a casa del matriz :Tm Rachm,
di•I grial rs diu que s'ha suïcidat, cosa
que té sabor de Ilri de fugues.
Les informacions són ineomiletes 1
cidentincitt ofirioscs, i la censura deis
linicionar amb lot rigor.
La mort de von Schleicher, el reosEl general Von Schleicher, rncrt per
oanitaador de la Reichswehr després de
presentar resistencia en asesla
drrrolo i de la revolucia, jara imdetingut
pressió en els ambients militars.
Si Hitler aconsegueix dominar la siradas, cont pon Roehm, que cra ruta
!unció, paises fa rii can: Mussolini, airó
mena de ministre stillte cartera, cap de
.as, asumir las eis poders estatals i no
les trapos d'assalt del naeisme.
adinetre (-endiosadas al set( nivel% atiCal tantbe remarcar que von Papcn
ja es dcilueix do la casta al nou cap
representava en el toreo; histeria la no za)
de les trotes d'assalt, exigint absoluta
imitas drl presiden, Ilindenburg. Els
elbediMcia. Però lambe sien deducir que
rionors sobre la salo del zyll mariscal
s tropes d'assalt es 'robaren en rin
falsee lene', alguna relucid unb el, ea_ l e
arca de ilegradació moral alhora que
deseeniments. Tambi ¿s sit,upfot,i,ì/uc olio
de prodigalitat económica, en contrasl
Hitler, per a la repressió, s'hogi galgal
amb les misrres condirions del P re ns a montés de la M'ida terda,sense mullí de
pos! estatal del miel erro una Firaaa
la Reichswehr ni de ks camises brunes.
cip-rega.
d Es Preparara, en realitat, toa alcaProbable ment aquesta tarta és 1 1 11' S
„kilt de tots els afiliats al partit? Si és unjas
dirigida al pable que no pas a
aizi, tota la carrassa q ue aguantava el
ésser eses. upolosament obr.-ruda.
programa hit/era s'lla ensorrat, i
De lot e s »meres, rol esperar noticies
poes suports non orreial en pm
ulleriors abans de formular tin judici
/lain novio proinés till ragim inig marciar.
xista, lot ()tasarant el sorialisme,
HeSSe,

per a hesquerra. Per a la drcta, es par-

La República

la tarda, la dita nota fou tramesa a
alguno diaris. Al cap de poca estona fati recollida per dependents de la

Conselleria, els quals manifistaren

que ho feien yergue calia madificarhi alguna cosa.
A darrera hora del vespre, i pregant-nos la publicació integra, cebé'
rem de la Generalitat el decrct signas pel Presides autoritzaut el conseller Treball per a fer ús de les
facultats previstcs en la hei dOrdre
Públic, a fi i eiecte d'acabar el conflicte. i l'ordre signada pel dit conseller, en la qual s'ordena als patrons
que denla, ddluns, olz:n les fabriques
i als contramestres que reprengnin el
treball, enumerant les sancions que
setas/ imposades als que no ho latan,

lerrouxista

Madrid, t (2'30 marinada). —
Aquesta matinada el cap del tiov:sr.
senyor Samper ha reunit els ministres, els q uals han celebrat Consell.
Els ministres han acordat, en vista
que la Ceda i els agraris no li atorguen el seu suport duna manera
franca, no dernanar els plens poders,
retirant, per tant, el projecte de llei
que hi fa referencia.
El vinent dimana el Govern solltcitará de la Cambra un vot de conusuta i si no se li concedeix presentará la dimissió.
se • •
Madrid, 30. — Conforme indica el
president del Consell de ministres ha
ant cridant al seu despatx els capo de
minories per ranciar impressions sobre
la conveniència de celebrar sesea:, naoturna permanent o celebrar-la denla per
mear les Corts abans de comenear la
setmana entrant, i pel contrari re pr endre les sessions dinurts.
PI primer amb qui ha conversas ei
senyor Samper ha estar amb el cap de
la minoria populista, sensor Gil Robles. L'entrevista ha durat prop de misja hora. En sortir el senyor Gil Robles ha estas interrogas pels informadora, i lu dit:
—El president del Consell m'ha preguntas la meva opinió respecte a deixar
acabada avui tosa la labor Par-lamer/Gi
opi n ó, li he dit que és la-raLniev
d'estar a disposició del Govern, i no
tinc cap inconvenient en qué les sessiolis
es reprenguin el dimarts vinet, car
dir recitar resultaria molt precipitat discutir en el dia ¿'ami lot el que hi Ya,

pandent.

—Però en concret, què s'ha acordat?
—Fina ara, res. Jo he donat la meva
opinió, i m'he posat a disposició del
Govern.
Un periodista li ha pregunta! si havia mes acords la minoria en relacai
amb l'actitud que ha de seguir sobre els
suplicatoria que es van a discutir.
—Encara na hem canviat impressiens
sobre sima, i sobre la posició de la nanoria Popular respecte al dictamen de
Catalunya nosaltres la mantenim.
Seguidament després ha passat al despato del senyor Samper el cap dels
agrario, senyor Martí:re de Velasco. A
la sortida ha dit als informador que el
sea consell havia estat que no se celebres aquesta nit ansió i que continuaran els debata dimarts. Aixi els diputats—ha dit—podran descansar diumen-

ge i dilluns.
El senyor Camba, després de la sera
entrevista amb el cap del Govern, ha
dit que havia vist l'ànim del senyor Samper a qué les sessions es reprenguin Minaste, i que ell s'havia posas a disposició del Govern. Per consegüent, en vista
d'aix6—ha afegit—vaig a autoritzar eta
diputats de la meya minoria que vuiguin
pesque marxin de Madrid fins al
marts vinent.
Prop de les sis de la tarda ha celebrat una altra entrevista el cap del Govern amls el senyor Gil Robles. A la
sortida ha niandestat que el senyur
Samper, després de les consultes celebrades amb els capa de minories, havia
acordat, donant el cansament de la Canbra, que no se celehrarä sessió aquesta
nit i que es reprendran el dimarts de
la setmana entrant. A mi m'ha semblat
encertat i he dit al senyor Samper que
estava a disposició del Govern.

• • •

Madrid, 3 0 . — El senyor Martínez
de Velas co , interrogat sobre si hi hauria debas en l'assumpte de Catalunva,
ha dit:
—No hi haurà debat sobre Catalunya,
pesque no n'hi pot hacer.
—co Si oposeu vosaltres?
oposa la realitat.
—Quina és aquesta?
—La que el Gavera no té vots aulaciento per aconseguir el quarum necessari per a agravar el projecte de Ilei
de plena poders. No arribaran a 185
els sufragis que pugui reunir per a ella.
Els diputats de la nieva rninoria i de la
Paris, 3o.— Segons informacions que
es reben de Berlín, con, sigui que el
canciller Hitler s'ha assabentat fine a
alvina es preparasa till coy d'Estat pels
capo de les secciona d'assalt. s'Ira trasNadas en avia a la dita capital i ha fea
que es practiquessin diverses detenciana
Al mateix temps, ha ordenat que s'eiectués un rapid eshrinament per a detenir
tamb:s els complicats en el projectat
movinient que pogues haver-hi a Berlín i al nord daalemanva.
En una declaració Seta pel general
Goerhing es diu que fa uns quants dies
fin descohert un complot en el qual
apareixien complicats un cert nombre
de caps de les trapes d'assalt, i ene el
camplat tenia per objecte enderrocar
l'actual regim i tomentar la revalució.
Diversos dels dits raps ha n estat de-

Ceda no tenen en aquesta qäestió una
gran fortalesa en la disciplina.
—Llavors això es el que ha ana t a
dir el senyor Gil Robles al senyor Sarapes?
—Ah!, no es tant.
Després de les consultes celebrades
ti a. cap del Govern, ha estat interrogat
el senyor Sarnper pels periodistes, i
han preguntas si hacia decidit ajornar
la discussió uns a dimarts, i ha rontestat:
—Els caps de minories han apreciat
que tafis donar aquest de s una als diputats, i jo, atenent el desig exposat
per aquests representants, he decidit que
dimarts continuin les sessions, tractant
el que catana anunciat per a aquesta
El dictamen de Catalunya es discutir
el vinent dimarts.
—5Haurä. infiuit en l'ajornament el
fet que no hi hagi avui suficient nombre de diputats per al quòrum?
—El senyor Samper ira contestat:
—No Si ha influis res d'aja&
El President del Corlares, conferenciant amb l'ex-comte de Rodezno i amb
el senyor Goicaechea, segons sembla per
a sollicitar dels caps de les minories de
"Renovación Espafiola" i tradicionalistes que no sollicitin el quórum per a
l'aprovació del projecte de plens poders.
Els senyors Goicoechea i ex-comte de
Rodezno s'han negat a aceeptar el suggeriment. i han insistit en qué ¿emanaran el quórum, i des prés s'abstindran de
votar.
Un periodista ha dit al senyor Goi-

coechea:

—Llavors aixb pot isser la crisi?
A la qual cosa ha contestas el senyor
Esteban Bilbao. que era present
—Dones el Govern ho tindria merescut, perque fins al moment de presentar el recusa davant el Tribunal de Garantice pedia dubtar, perd després no
es podia dubtar sobre la conducta a seguir. No cal dir que demanarem el qua-

Un lamentable accident als Salts del
Duero
Nou obrers moren ofegats
—=—

Zamora, 30--A les Obres dels
Salto del Duero s'ha taponat una
tanca hidráulica, a conseqüència del
g ual han estas arrossegats a l'aigua
gran nombre d'obrers, nou dels quals
han mora ofegats. Sembla que hi ha
mes víctimes d'armes! lamentable

accident.

DESORDRES COMUNISTES
A NIÇA
N iça, 29. — Durant la nit pasada els corounistes produtren
diverses allerarions de l'ordre
públic. N'a haver d'intervenir la
policia, la qual practicà diverses

detencions.

Els autonomistes
valencians se separen
del partit radical
Madrid, 1.— Salan separat del partit radical els diputats autonaraistes
valenciana senyors Valenti
Juli Just. Tots dos han ingressat al
nartit d'Esquerra Republasana. Avui
hart tingut una conferencia amb el
senyor Azafia.

Colonas missatgers

tingins i seran jutjats immediatarnent,
amb l'objecte d'impedir que es produeixi una trataba, tant tle ¿reta com ¿'es'

guerra.
Per altra oart, se sap que un cert
te de persones salan suicidat, i que
abres que oferiren resistencia han resultas martes.
P. la capital alemanya ciectifen eis
rum ors Inés variats, i els informadors
es veuen en la impossibilitat de com-

EL DECRET DE LA PRESIDENCIA DE LA CENERALITAT

La multa a "La Veu"

"El Covern de la Crneralital ha seguit amb el maxim interés el desendel conilicte plantejat
rotllament
La Generalilat va passar
motiu de la vaga de crinvamestres de
al Jutjat l'expedient de la pe indústria fabril de Catalunya.
nyora de 10.000 pesseles que fou laLes
gestiono han estat caastants
imposada a "La Veu", per tal per veure de posar d'acord el s inte-

feta efectiva per la via ressos en pugna, i , no obstant 'aquesta
d'apremi.
esforços continuats, les dues parts

DETENCIÓ MOMENTÀNIA DE VON PAPEN,
ACUSAT D'INTELLPGANCIA AMB L'ESTRANGER. ES DIU QUE VON SCHLEICHER HA ESTAT MORT PER LA POLICIA.
EL CAP DE LES FORCES D'ASSALT, VON
ROEHM, DEST1TUIT 1 POTSER "SUICIDAT"

que sigui

—Tothom toca el "violon".

provar-los.
S'assegura que von Roelun ha estar
empresonat, i que les milícies "nazis”
u l ule fins ara estaven sota el comandar/1cm de ron Roelim han estat collacades sota el comandatnent directe
del ministre de la Reichswehr.
(Continua a la pag. 7 col, 1.)

Ahir, davent l'Estadi de bl ontjulc, for en aviats mis de sis mil coloma
missata ers, amb mot iu del XI Coneurs Intemaelonal
ceigh.4 gffltre,
Belitkodiel

Diumenge, 1 de 1111(51 di 1 9 3 4

LA PU OI LIC I TAT

Les Lletres i 1 es Arts
económica i social, la reacció del seu
esperit tradicional, provocada pel desaste de la Gran Guerra, i l'adveniment de la fèrria (littadura del non
"Führer"; la persectició de juens i
contunistes, ãdlrttc escenes i detalls
pintorescos de la crea serreta artea•
ficacid ortográfica i astas la depura- ció, es reflecte : e:en en aguces nau aldó léxica de la l'ostra !lengua es- bee de 1 2rlitorial joventut.
• ••
crita ala;a i rorrents, en aeacela
"Gota a gota el mar se agota", per
con/ co les seves altres activitate, ulE.
Gutii¡rrez-Gamero
— Crtniquee
aporta
tra la collaboració intelligent,
a l'obra filológica el seu patrimom documentals que retlecteixen els asper tal d'enr:qu.r el patrimoni de loes. pectes de la vida espanyola des de lee
del tcmps isabeli fins a
Al cdstat de la tasca editora, &sin- postrimerics
l'epoca present. Des de la volasiura
teressada, desplegi alaeó i Icarents del
"Maine" fins a l'advenineent del
Ice seves qualitats d'investigador i de nostre
actual perinde repulí:icé, la popublicista. Escrutador dele arxius me- lítica
centralista viu en aqueas !libre.
dievals, lector sagaç de l'obra dels
es.
nostres prosistes i trobadors de 1 . ECin
mano del misterio", per Agusalitjana i excursionista observador, ti "La
Ellas. — Novella clantr
enarnoeat de les 1105tre5 muntanyes, de ;a qual es de:enrotIla i aa. el fone
les regions
ha publicas treballa diverso; sobre nirenenques. Una novellaid'aventures,
literatura antiga i sobre itineraris srs criminalista, ni ex:mota d'homodeacursiens i quadres d muntanya. rieme, la figura central de la qusl ee
Dos !libres són Ice fites ¿'aquesta ac- un marinen que ha perdut el vaixell
tuacia, dos ¡libres publicats a cin- r e ra la Msterion desaparició d'un dequanta anys de distancia l'un de l'al- vocionari i una noia gentil. L'ha publitre. El primer, fruit de l'excursionis- cado diste la "Colección Popular Fame jovenea de l'autor, "Catalunya per lela", en un voluin en rastica, l'Edisos raes. Lo Freser", és un volu- torial Joventut de Barcelona.
met minúscul, esdevingut introbable
d'unes vuitanta pagines, publicas Fans.
1,583; ladran. ara con/ ara, puhlicat A LLORET DE MAR
l'anv passat, Repertori de l'antiga
(GIRONA'
liter- atura catalana. La Fucsia'', re- CLINICA METAL. "TORRE CAMPOERA"
sultat de incite anys d'estudis, és un ter a nudelts neisionos :2011.115 1 0::
tO % /Ptve dlreme r res;
gros ralurn de 60a pagines. primer romans
. DOCTOR NI BERNAT 1 CaRREREs
de l'obra con/aleta que ha de pre- Seta
Per e Inlormee anI,P11 , 0 + A la c1:11o 1 le
sentar-nos el panorama de la nostra faintra O a PARCEI (155 els airendros
set de al lame nrs nano
literatura medieval. Entremig duques. IP guatee
no s P!IMPIII ntim 3. ter
ta actuació d'escriptor erudit i literari destaca con/ a flor fresca, recent collida de les altes muntanyes,
els "Croquis pirenencs". D'aquest llibre nosaltres n'aten fet aluna d'ara
aquest judici: "Per !té que es tracta
d'una obra literäria, la compenetracid
anib l'arnbient de muntanya, les impressions. les aventures, l'interés vea
per tota cosa, fa d'aquesta producid
un delicias breviari de l'excursionisme...". Demes, per "la riquesa de lexic, la natural : sat del dialeg, la croquitzacie agil de les figures i de les
escenas. aquella quadres de la vida
pirenenca constitteixen petites obres
mestres de consista". Al costea dones,
d'una aportació valuosa per a la his•
torlograiia de les lletres medievals.
enriquidora del ncstre coneixentent
del periode d'or de la nostra histeria
nacional, es destaca una valuosa aportació a l'excursionisme català, que
tots els excursionistes ii heut de tenisen contpte per agrair-li.
L'obra múltiple d'aquest borne benemèrit no ha estat mai una obra
freda ni eixarreida, perque sentare
l'ha amerada art patriotisine pregon,
arrelat i inconmovible. El nacionalisme de ala«, i Torrente, nacionalisme de cara al nilón, ha estas un nacionalisme roent, que unes vegades
anima, invisible, els seus escrits, tal
com un corrent subterrani pot fer
verdejar mas la terra seca, i altres
vegades brolla inopinadarnent i ens
encisa, tal nein es manifesta a Facabarnent del seu "croquis" "L'enyorament a. L'autor en3 P arla d e l'en a ci a
-treambunocdlVespir,
traslladat a lea Corberes "pel crin,
¿'entintar massa la seva llengua"; i
conclou: "I vareen anar fent catea,
pensant que alai:, dels estat5 is cosa
capritxosa i transitaria i que en Farre'
dels pobles, sota la petjada deis enarene i les rodes de les maquines governarnentals, hi ha una cosa rnér
profunda: la mea".
Per a Maçó i Torrents, l'honre que
ha esmerçat la seca vida i eis seu
patrimoni, la seva intePagancia i el
seu treball en l'enaltiment de Catalunya, no n'hi ha prost anal qui un
grup d'anejes l'hornenatge cal que
Catalunya , en una forma o altra,
manifesti la seva reconeixenea.
Pau VILA

An h motiu d'un hornenatüe

jaurne

Maçó

No fa gaires dies que els diaris, cn
forma escarida, ens feien saber la iniciativa d'un grua de persones, amase
de les nostres Iletres, per a homenatjar d'una manera escaient un dels
hornee que ha treballat mes abultadament per l'esclat de la Ilensua i la
literatura catalanes: En Jaume Mao
i Torrente. La nona. en l'ambient
apassionat d'aquests dies, havia passat desapercebuda per a molts: i és
possible que la limitació de l'homenatge, reduit pels erganitzadors a la
publicació en edicia de luxe, circumscrita a cinquanta exemplars. d'un treball inèdit de l'hornenntjat, "Record;
de la meva vida literir:a". ne passi
dei ceecle d'amice que li preparen
aquest tribus d'admirada.
Cinquanta anys llargs d'una vida
dedicada amb estudis, esforços i ca.
bale a l'enaltiment de Catalum a, a
través de la literatura, de l'excureioMente i del nacionaasme, triple activitat dels fru:ts de la qual ens gendiem uncí tots els catalans i la costra
nacionalitat n'ha adquirit un to europea enllà de les fronteres, conzta
Suenen una gesta patrietica. el rucoueixement de la qual no fóra just
eme restes dos dins un cenacle cordialissim. Hem viscut l'experiència
del Centre Excursionista de Catalunya, quart recone:xent l'obra 1/Imitarla de Mapa i Torrente li atorgava,
per la diada de Sant Jordi de l'any
7932. -la Medalla d'Or, instituida per
Rafel Paseos, per honorar, amb
ella els qui hagin laborat intensament
Per la cultura, per l'excursionisme i
:per la Patria, i sabem qua el ressò de
la merescuda distinció que faiem no
pasea de la sala d'actes.
L'actuació més que cinquantenäria
de Maçó i Torrente, intelligent i abnegada, a profit dels valors culturals
nacionals de la terra, avui patrimoni de tots els catalans, mereix un
reconeixement més ampli. No oblidem, pera, que l'agraiment neix de la
coneixença í que l'obra de afaeó i
Torrents no és coneguda del gran
públic; convé que ho sigui.
En "L'Avenç", revista, llibreria.
impremta i casa editorial alhora.
Maçó i Torrents este/es-ea una acallació aferrissada. posposant sempre els
interesses espirituals de Catalunya
per sobre dels interessos materials
de l'empresa. No cal dir que aquesta
pugna a profit de la cultura patria
ocasiona repetides dificultats econamigues a la casa a través de Menta
anys llargs d'existència, suportades
per Maçó i Torrents i el sea contad,
Joaquim Cases i Carbó, amb veritable
heroisme. La revista, que dona nom
a la casa. fou, corn diguérem en altre lloc, "una porta amplament oberta al món i racialment ben fermada
en el rccam de la terna". Llibreria i
editorial foren "promotors d'una caSelenitas selecta, Eberal i oberta als
niederes corrents d'ideologies curo.
pees". Les publicacions de la casa,
ultra ésser un model de bon gust tipogràfic, eren sempre una aportació
valuase a la modernitzacia de la nostra literatura. Recordem la magnifica
«Acedó de la Biblioteca Popular
'L'Avenç", de la qual es publicaren
pasta d'un centenar de columets,
que amb bon paper, textos selectes,
llenguatge atoras. sibbriarnent impresos i unes cent pagines cada un, eren
venuts al preu ins6lit de cinquanta
centims. Fou la primera collecció catalana, seriosament portada, sortingoda i reeixida.
A l'escalf d'aquestes activitats editorials i litenàries, Pompeu Fahra
perialava la normalitzacia de l'ortografia catalana. "L'Avenç" inicia la
creuada que ha culminat amb la una

Ele llihres nous
"La Resista"
Any XX (gener-juny, 1934)
Articles en prosa
Dies enrera Joan Teixidor va parlar-nos dels nous pactes que Sparerten en aquest quadern de "La Revista"; aci donarem nota dele amieles en prosa.
Sota el tito' de "Sobre Bartolomeo
Gentile Fillamonica, poeta
R. d'Aleas-Moner fa una interessantíssima contribució al centenari de
Llull, que, tot i no pasar de quatre
pagines, és d'una importancia indiscutible. Bartolome° Gentile Fillamonica, peeta genovés del segle XV.
eserivf un peerna, "Canti", en el qual
Ram m n Llull fa el mateix papen que
Virgili en la "Commerlia" del Dante.
No cal dir que aquest fet és dignissim d'estudi i de consideraeió, però
desgraciadament l'articulista no Ita
pegas posseir l'única edicia de l'obra
de Gentile, rarissima, i només n'ha
darlas una visió general j de segona
mi. El t'es, pecó, ja está apuntat i no
roe/tendrá oblidat com fina ara. Tanmateix no cal dir que conf icor veure'n,
algun dia. més fragments dels que
ene ofereix aquest article,
J. :si. Lddez-Picó cines* fragments
de la ronierentia que pronunetà e;
proppassat lehre t sis "Amics de la
Poesía". Res no hm d'afegir al que
aleshores seis digné, sitió desitjar
prompta publicació del t e xt integre.
Frederic Canm, conegot investigador dele temps napolebnics de Catalunya, dóna unes interessants notes
"De les cases contemporänies a la
invasió napoleänica", de valor documental ¡ anecdòtic. La rápida enumeracid de cases que allotjaren generals francesos ofereix un conjunt
de notes tipiques barcelonines cepo.
ti
sudes de manera agradable i rompe tens. Havent d'expressar la nostra
estranyesa pel que fa a lea faltes de
gramätica, sobretot sintaxi, que abun•
den en aquest artiele , cosa que desmereix de "La Rey:ata".
Finalment, Lluís Pelasen Bertran
fa, sota el tito! de "Entre leo aules
i el earrer", unes consideracions sobre la definició de Kant de la bellesa,
amb seguretat i precisió.
Es, donas. aquest queden/ de "La
Revista" ric en el valor dele gens
anides.
Martí de RIQUER

i

Torrents

EL CORREU D'AVUI
* "Els decapítala... . — Amb aguces
t tul i admirablement imprès, un exgellent eseripmr ha publicas, arotegit amb
el asendanine de Pere. Quart, un ge ntiIlibret de verso, subratllats un
;se r Un , dr la pdesia del goal parlará com
recae l e an Teixider. crite. de peasia a
"Lee• ile
terSii les: : Arte". de LA PUBLICUPAT. Per endavant el Termanem A l s 'lastre, lecters.
R T ". — La Direcria do la
*
re', iga R T.' es cren en el delire d'anunciar als semora subscriptor: (me el
tvintert, ,,, , rre , ror.ent al mes de inliel.
<lema ¿el er i mer 5 ru tiar extraordinari
censan -St totahnent a l'obra pietarira
aannell. s o ntirä amb une quinar.
dies ¡de ne' und. a fell r a del tri - htl une
ha donas la tuerca dcl major nombre
de quisimos eme ha estas evassible trobar,
seguint el miSen lIlie a_e nest vaaint
sigui un rectal completissine
" A R T " , q ue ha enat nuntualissima en
la seva aparició mensual, te el deure de
posar a e a neieernent dels sets 5Cualdor3 aquest retard abligat, i mera n tee
aquesta aranera vecada, que será l'anica,
si preval el seu <ferie. li Maui red',
naaa. .Aquest númere Neneil, per la
seva extensai i nur la sea valor, Sure:ari les eererances nue hi bazas estas
eo s ades, tal con/ e n trenen a la jove
tradicia de la revista "A R T" , suc
cansisleix a superar canstentment les
esperances i els sede mateixos propòsits inicials. Es obert a totes lee llibreries lahonamen t rl se Z cn, velen'
d'"A R T". al cual ningú que estimi les
iinstree arts i les d'arreu no hauria de
deiear de subscriure's.
* "Rerfsta Catalunva". — Nalga ten estranyarà ene davant el sets sumara intereseentasim. el flamean ea do
Revista de Catalunya" a'hagi gaireha
exhaurit.

Revista de Prernsa
El Tribunal de Garanties
i el règim autonòmic
LUZ
fancana gue defugint 3011Pre de j:..vdn
euvera Cot,177,7 7t, h iliS . 'Z' , 7
to un rj, !e objeciivontent mole bo. 1.ke
ecitflirte de Co'ohoiyt
t;ateri,
argucia- el mal(tr
r i emb fa vaga dr

"Total: tres meses de huelga, un
m'ollero considerable de bombas y de
petardee, algunos muertos, ruma .le
varios talleres, enipobrecirnienta
otros muchos, inquietud durante doce
semanas y al fin.., resuelve el Gobierno cenceder a los obreros lo misma que pechan desde el primer instante: la jornada semanal de cuarenta
y cuatro liaras.
Con el conflicto de Cataluña 1,1
sucedido exactarnCnte lo mieinee Se
vota, la ley de Cultivos en el Parlamento de la Generalidad; protestaron
Iris patronos y acudieron, en hueca de
a P a Yos, a Madrid; la Lliga regionalista y la Ceda convencieeon al Gobierno Samper de que era obligado
recurrir al Tribunal de Garantías
para anular la ley; fue presentado el
recurso; sentenció el Tribunal contra
la Generalidad; se negó ésta a cumplir 21 fallo: tronaron las fuerzas gubernamentales pidiendo el 5CtIleti•
miento de /os legisladores catalanes,
y cuando esperábamos el resultado de
tal política. aparece en la tribuna de
la Cámara el Sr. Samper y lee un
proyecto de ley por el cual se concede a Cataluña lo que se le negaba

en el recurso y 10 que después se le
negó tri la sentencia del Tribunal de
Garanties, para E,, o tantos eitnAr o t en la polotira, y tan dilatados pla•
5 0, 5 en la aniOn del Estado, y tan
proiando GA.4.1rcstigtu ea el rudu
It t,ilt linO? ;Pana acabar así' ¡Por qua
no se hizo eso misind el p rimer da,

si era de justicia? Y si es una Mita5 ; 5ia. ,i por qua ee ha c e a i iera,' El jea.
Ini elabiern i se pr e ..enta a la 1_ .5islam pidiendo arana exeepdonales:
Parece me eaas ai mas deberían sed.
v i!' a los fines de la ileiien a del
tado; pero no, se teden :25 aimas
para rendirlas inmediatamente:.
Es (-d'onda- drapees u lea muleta que
el gotera Saut/':r pisa adoptar per ¡,”.
pedir l'execució d,- la Ilei de Couaraeaa
de coplees, i dita otee d'aquestes ffte.VIr *3
rtgut lo! E , actaet, causençant fe,
Cataltotya. L'Estar no re jurisdicció a

bros san igualmente nombrados por
el Gobierno de Cataivaa. De suerte
que en las llamadas "medidas de Go
bierno" no hay más que una pobre
ficción, perfecta y claramente adema
sida a estas horas por toda Esparta.
Nada, nada: nos finillas:os ante la
segunda huelga de metalúrgicos;
cho aspaviento, mue.hos anuncios terroríficos, exigencias de sontetimienta
de la Generalidad al Estado y, como
coronación de todo ello, un proyecto
de ley que, en nombre del Parlamenta
de Espada, otorgara a Catatutia lo
que le niega el Tribunal de Garantías. En pocas palabras: el Gobierno
3amper pide permiso a las minoría,
de derecha para ampliar el Estatuto."
EL DEBATE

"Durante él no hubo más que una
entrega continua. Se estaban pagando
las letras revolucionarias. Se estaban
pagando todas ellas a costa del país,
porque nunca se pensó en que se pagaran de otra parte. y la Esquerra
cobraba la suya más usurariamente,
tal vez, que ninguno de los demás
grupos conjurados. V ami se puede
dar el caso— no olvidemos este detalle de gran importancia— de que
sea en la ocasión de ahora cuando por
vez primera un Gobierno de España
salga al paso de los hombres de ;a
Generalidad y los quiera reducir al
cumplimiento de la ley. Estaban ellos
acostumbrados a que los intereses pa 'Micos les sirviesen de baluarte. Se
compraba un quórum cediendo tina
prerrogativa del Estado. o saltando
por encima de un articulo de la Constitución. El clia;aneo político a que
nos referimos en un editorial reciente
en el que hacíamos el recuento de
las claudicaciones del Poder centra;
ante las exigencias de la Esquerra,
debía terminar alguna vez, y es ahora
cuando se realira el primer intento
para ponerle fin."
Després d'atacar Azoila per les "se.
ves claudicacions" cii J. / plct català, elogia Sam /' er, que, mmaitt Ira eanyj de
éonducto, fa entrar la giiestid catalana
a la kgalitats
"A una legalidad antañada e insu-

ficiente. Porque vae amos por donde
vaya11105, en este problema o en el
otro, nos encontraremcs siempre con
la raiz del mal. Se ha dado a Espaila una legislación que no sirve,
que no responde a las necesidaaes, ni
a la verdadera constitución interna
del país, y se le ha asegurado una
vigencia que impide durante un periodo todavía largo toda mejora.
Aquellos hombres que se gozaron en
destruir pueden tener hoy una satisfacción: se les evitó que continuasen
su ob ra; peto no se la poede revisar
ni transformar en año y medio aún."
La solució satislaaório no s'oblindril
--diegeir—fins al mament de in zarisid:
"Es el problema de hoy una herida
vieja que se abre porque no podrá ser
curada definitivamente basta que Ilegue es, día de la revisian, de que
hemos hablado. En el tiempo que
falta hasta ese dia se repetirá el feMamen°. No lo olvidarnos y tengamos
el ártmo firma para deiendernos con

La Junta Municipal d'Exposicions
d'Art es complau a fer púb lia t i e s les
adquisicions que a l'Exposició de Primavera ha efectuat el Jur at eaaaaregat
d'aquesta funeia. La llista oficial és la
següent
SALO DE BARCELOYA
Pintura: Feliu Elles. Elisi afeifran.
J. Pu:gdengoles. jr,er Amas. Francesc
Marea, Teresa Condernines. ()kaiser J a
Escutfurai Gui--nyet.Ribsu
llena N. Pm, F. Carulla, T. Martras.
Ja3e 9 Picó, J. Soler-Puig, Aguaren.: afinuel Ferrer. loan Llaverica, - Art o fdicoli Miguel Etiviller.
SALO DE MON'TJUIC
Pintura: jnien/i111
Rafel Benet. F. Dotrired. P. rré ixe rns. lean
Setrea , 7 Obi ede. Isidre Odena, Mitre'
Villa , T. Mereader. Esrulturn Ant. R
González, loseta Granyer. - Grat'al: Pau

las escasas armas legales que ha dejado e) enemigo en su tneticulo5a previsión de esterilizar toda obra de Go-

bierno en España."
Caldria, dones, dir "adiu" a i'.F.stolut si eh det.rjssim fer.

Rin,

Fl coneixement d'adietes naves adnuiacione zennva l'interS, pecera-jora)
d'aquesta Exposicid de Primavera, unanin . ement coneentuada per la critica sol vers enn, la millor eXteteeici,S eficial d'ars .
d'entre les eelearades fin ara a casa
amara.
L'ExPosició de Primavera set/leí,:
oberta tote ein Lite. de ro del eniti a 7
de la tarda, al Sala A, PArt Modern , a
l'entrada del Pa se d. Montiatic. fins al
omree diumenize. din 8 de julio!. que fin.
dra Pae. la ele/tare/
— eda- —

PUBLICACIONS REBUDES
"LOE cuatro mosqueteros del zar".
de Jesús de Aragón. — L'assumpte
d'aquesta obra té per base les conapiracions tramades Rússia pels tea•
ristes per alliberat de la presó i de
la mort la familia imperial i la nohaesa, en implantar-se el regim bolxevic. ¿Això vol dir que en "Los cuatro mosqueteros del zar" abunden les
emociona de toles meces i és enserni
una novella instructiva. L'ha publicada din, la "Colección Aventura"
l'Editorial Joventut, 5. A.
• ••
"Bajo la cruz ¡carnada", per Jacint
Talens. — llene id si libre grievid
de latents imatges que ofereix la visió prrrisa d'una realitat viseuda. Els
Problemen del ressorgiment alemany.
que tant afecten la seca vidi política.

El concert econòmic

P.1 Groera central, dirfyit ¿el lerrartCedizo:ya per a inirnsar-lr3:
....istac, 110 s'acontanta amb atta, cO,Cra
"El traspaso de los servicios de l'Est o/u/ eatold. Va tumbé centra ei
.fustirea a la Generalidad pone en ma- Concert econAmia del Pais Base, del pral
nos de ésta las decisionee máairnae. el sanyor Morraro l cera setnpre encLos recursos relacionados con la lev mic personal. El reccni projecte de l'Esde CUltivoj- se presentan ante unas te:ir del Vi s fudicat per tot el Paie
Comisione: arbitrales que la Genera- Base caen un atemptat cl Concert eCJ.
/ ter e! Pul.; Base en pes es di:lidad nombra, y de los fallos de esas
Comieaanes sóIo cabe rezurrir ante el Pool a dcfessae-sc.
Trlunal de Casación, cuyos tniem
elari diu la TARDE, de Bilbao:

Els atraes de la Lliga errnitten seien
eaguest nema un del: Sel/S editaríais mes
monstruosos. Afirmen-3ns dubte enyorant el (mete que VIS donan' la dieraA ro—gue /a grieslid de Catolunya
!a que ha quedad /72.és embullada després
de! pericde
les eansiiirreuls:

Les adquisicions a l'Exposició de Primavera

y criminal; no hay Tribunal que pueda juzgarlo:, y gozan, por tanto, de
una franqucia absoluta, de que no
• lisfruta ningún ciudadano, ningún
ministro ele la República, n¡ el propio
2 en e dcl
//,7, crr,;los tau 115 gobernantes (1e Cataluña quieran Monopolizar este arivilerin. romo tun ,-reeuw5
sn sientan sati3feeho, de ser
,iit atit e nte i responsable, :11 ,1 que,
P nr el c entrarie, su eoncieacia del
deber Y de responsabilidad se sa
tI5
/ ze relft s con la exi stencia de ir
a
Pribunal 'die pueda jur ga r •o s, cc Ide l a mo, el a catamiento que todo
bilidadano debe a ;a ley y al Tribuna;
cncargado de sancionar su conducta.';

"No hay sino ésa de dar la batalla
con todo denuedo, con el pecho die.
puesto a recibir lanzadas, pero con la
mira puesta en obtener la victoria o
vender cara la derrota.
Asi se disponen los buenos defensores de nuestros derechos legítimos.
Y tal es el espíritu que fluye entre los
lyuntarnientes vizcaines.

E! Concierto económico, que de
implantarse el Estatuto del Vino ven.
dria a desaparecer, ha de ser defendido con la máxima entereza, porgue
constituye la reliquia lini3¿,11'i lna Y
única que nos queda de nuestras libertades icseales.
Por nuestra dignidad hemos de luchar en esta lucha. Porque nuestro
altimo vest:g:o de libertad no quede
sepultado para siempre."
I EL/ZKADI:
No hay discusión posible. No puede haberla. Conveniencias de la representación ante el Gobierno; de rapidez y eficacia: de mis enérgica defensa como mis directamente interesados en el pleito... todo ello aboga
por los Ayuntamientos vascos.
por encima de todo eso, con ser
mucho, el poder ostentar con orgullo
la auténtica, la genuina, la legítima,
la única representación del pueblo que
los eligió. El poder decir ante el Gobi erno que no es el que habla un partido determinado al que las circunstancias le concedieron posición ventajosa, sino que son todos los partidos,
todos los sectores, todas las opiniones
y todos los matices quienes elevan la
voz por medio de sus representantes
democráticamente, popularmente, vas_
cemente elegidos.
Nuestra elección estáhecha; La del
pueblo, también.
;Con los Ayuntamientos vascod
;Dispuestos a secunda; lo que libremente acuerden en la reunión que ha
de celebrarse en Bilbao el dia 5 1 "

Les dretes, tes esquerres
i l'Estatut
A propòsit daquesia polémica, perénne a les pOgines de ELTZKADI, dita el

coliefta base cmb conscient parriatisme:
"Señora "Gaceta": Supongamos,
como es verdad, que las derechas españolas son tan estúpidamente cerriles. que se niegan abiertamente a toda
autonomía. Supongamos, como es verdad, que hay muchos autonomistas, y
hasta nacionalistas, profundamente católicos.
Según usted, !as derechas ne deben
is para nada can las izquierdas. LaS
derechas deben ir siempre eon las derecuas. Pero, eil nuestro caso, en el
caso vasco, si nosotros. derechas, estamos obligados a ir siempre con las
derechas epor qué las derechas de allá
no han de estar obligadas a ir con
!as derechas de acá?
Pues bien. señora "Gaceta": las de.
!Tebas de allá no se creen obligadas
nunca a aposar las aspiraciones de
las derechas de acá. Y eso, señora
"Gaceta'', es: sencillamente, la ley del
embudo.
Con 10 estrecho... siempre para acá ,
iY cree usted que hay derrote° a
eso? ¡Cree usted que si las derechas
van contra las autonomías O van contra el Concierto —corno ahora— o
van, por ejemplo, contra el maicera,
los católicos de acá, por ser casal:.
ces, a,an de ir con las &recaes de
allá?
;Eetalsames freecee entonces. sered72:::

F,XPOS ? nONS D'ART

EL SOL
En un artirle que cié( enes greu 1 qte
l eairebé is pintoresc inSisteix qué

il

FANTASiES ESTIVA S

Volantets pelease o Ilisos san, al
ple de la temporada, els nimios d'ornatnent que mea s ' usen. Versas és
que no hi ha res com ella tser o 1-calcar els tenues vestits estiva/a en prestar-se a una gran varletat

esa ralynic blauduar ande coll caputea.

lana praadets parallels simulen
i falda afinigues de gla-a-a rasa
trehallades ami) calats. A s . ta, un
extrernat =del de brasa en "burlynic" marra i beige, banda de di
eions.
beige acabada en aaux la !ravcssa
Es porten molt en diiposicions cla en d.agonai. Altres bancs de Ili fan
acrece en les faldilles, ;canelos al baix, un bonic efecte de dobles toanigues.
pero s'adapten mes encara a l'exorA la dreta, una botica armil:A en
nament cos que es menta a eta- "strylyniC" per a airar iota tina jajors fantaeies.
ro:eta sastre. El coll drapejat i el
Heus art, al centre del gravas, unes uuarnit de les mänigues curtes san de
bellte realitzacions d'ara, astil) prisablanc,
dets s volante corn a prindpals guarMés avall, una ',meseta en monta
nits.
lynic estampas sobre bous fose astil,
A la dreta, bonic efecte de roll per petits modus. Llaç-corhata
i volant
la superposició de dos grans vedan,: en forma al bate de les mánigues,
prisats. Mànigues tres quart amb tres sed blanc.
prisadete al baix. Més antunl. una
e••
bonita capa de llana d'angora blauverd, creuada sota un "jabot" de tres
A 13 part inferior del gravas, tins
prisadets en cascada, ales aeall una ga j e vestidets infantils que es a n
original "pelrnina" aSimi. tri,d sota la ese, mar en robes transparente: orpaste que la subjecta en drapejat. Fa gama, "nansonk a , musselina o tul.
honic per a acompanyar la mes Ileu- Poden ornar-se anat senzills motitie
gura roba estival,
realitzats anib els més facas punts
A l'esquerr. rae e os molt treballat d'agulla: bastes i punt de listó es-

l'Estatut é3 deficient pesqué e: represzntant de lo República a Caralun.to és el
presidido de la Generalimr, i peequi
iI ha, o Catalunya, cap autontat citti
que depeugui de l'Estar.

LA PInACOTECA
p ess g in GE GRACIA 34
alpes:cid de pintura cetalene d'una
n2 POrtant cuenca partcular

"Como ya hemos suelto aquí, no SALA BUSQUETS
paiat . Més bella seran encara si ele
Ilay otro órgano de coordinación enPASSEIG GE GRACIA 38
guama, amb menuts valenciennes.
ol i
lid
ait
huanu ei jan r¿gris
oau,r.o:
Peettes
V. 1).
edl ,cte e d:ert
que e
a•I m•stre PI 1
racionales. S: la sent,mdm tIc et' f P'r
Guia de hellesa
PAAICN I 1.1E49
Tribuna; superior no s2
Rentat del caben. --- El cabed 113
bto./gura:1a a..at
c,i
n
a.-7
1
Illet
1
nir ó l Y d73 ‘
r5,1
iic rentar massa emites. Ea ho
ditsaparece la ecordinaciem y la auto,
entarao un paren dc vcgades al
n o nlia se convierte en pleul imitasen
mal 111é5, car treu el gneis que és uen:ua.
RENART
Es prenso leer el Estatut
iirceiisari per a la bona conservacoi
12 : nare,:e .571
Cm•f, n I P11.12
9ra guise cuenta de la importaneia
Id cabello
Eteini
a la rea c Dibuia
que Juega en el reatmen de autonca
SALA crtxPostctorts
Per altra band.a, en rentar el cap a
tTualsuaso
que
de
a
r
a
a
i
e
z
a
al
r. n Poes et uli:
os
n
olo2ratia i repre ducZIons d'Art
es provoca una Ileueera reacció del
cuiro calsellut que és iav a rable al caben sentare que sigui espaiada, miró ,,c aiadl o.d"e este sistema de organizadas/
MONTFALCCN
qi i e miar/ es lila 5 55 freqüent producid nacional. la clave del arco. Se quita,
una irritació i una secreeió intensa de quiebra ésta Y el edirieio cae derrtan.
Quadres G • d4.21. n %l'eta ffh-ra,1
rapISSCS Ma - u. Met 11,0S
Ira glanclules sebaeies que origina la
"El Sol", dones, no di-tamo-se a s.-H. corves e - I/NAL PORTAFERRISSA
eeborrea.
Rentas el caben amb aaba o amb Sa1 si la sentésria del Tribunal es
el pichi:1,1e triat, cal esbandir ha lates 1, na , SÍ ik .; constitucional o /! n2 , frCts
LLICRESH
qlle surti l'aigua completament clara
cuí
AutA d rat a, d n bulaos aquareuso
Llevare cal eixtegar amb tovallole=
tle's
: Wdoi I ‘nr leeos 150141 al
"
a:
aparecerá
clara ante el lec.
grit y •tt . 1e u ti 1,101.i
calcines, i si hi ha possibilitot, ateas ten- la gravedad del acto del Gobierno
hA Dng,,,)t eiult a rrolre nee”reene•
aire calent, per tal que la humitat de Cataluña al negar acatamiento al
.11n 111
le s aparegui rapidament Si els ralselle Tribunal de Garantias. El preeidente
MET ROPOLIT ANA
san liaras es poden assecar amb plan- de la Generalidad y los consejeros se
LLIBRER1A VELLA 1 NOVA
31 tivioc de :5 55 1'
xa entre dues tovalloles.
anstraen a toda r es p onsabilidad civil

LA PUBLICITAT

Diumenge, 1

de

BANC HISPANO COLCNIAL
(FUNDAT EN 1876)

Capital: Pessetes 40.000.000 e Reserves: Pessetes 11.300.16973
Domicili social: RAMBLA DELS ESTUDIS, 1 - BARCELONA
Té l'honor d'assabentar el públic que des de demie

IUMBIMBINIBIBIP

.DE

JULIO!.

per haver adquirit l'organització del BANC CENTRAL a CATALUNYA, realitzarà tota mena d'OPERP CIONS BANCARIES:
COMPRA -- VENDA DE VALORS * DESCOMPTE I COBRAMENT DE CUPONS
I TITOLS AMORTITZATS * CUSTODIA DE VALORS * GIRS, TRANSFERENCIES,
CARTES DE CREDIT, ORDRES TELEGRAFIQUES SOBRE TOTS ELS PAISOS DEL
MÓN * ACCEPTACIONS, DOMICILIACIONS, CREDITS COMERCIALS, SIMPLES I DOCUMENTARIS * DESCOMPTES 1 COBRAMENTS DE LLETRES * COMPTES DE CREDIT AMB GARANTIES DE VALORS I PERSONAL * PRESTECS SOBRE MERCADERIES,
etcètera, etcètera

COMPTES CORRENTS: A LA VISTA, ABONANT EL 2 % D'INTERES ANUAL.
IMPOSICIONS A TERMINI: a 3 mesos, abonant 3'— % d'interès anual
a 6
a 12

CAIXA D'ESTALVI:

f9

ff

3'60 %

ff

ff

ff

o més, "

4'— %

ff

ff

amb llibretes, abonant 3'59 %

ff

Servei guardioles per a estalvi a domicili.

Itteci

Sucursals a Catalunya

Agències urbanes a Barcelona
(SANS - HOSTAFRANCS), CREU COBERTA, 124 - PLACA
PALAU, 4. -- (GRACIA). SA'MERON, 111. -- (SANT ANDREU), SANT ANDREU, 146. --

(POBLE NOU), PERE IV, 189.

l'ONDA SANT ANTONI, 13. – (CLOT). MALLORCA, 547.
RONDA DE SANT PERE, 32

Arenys de Mar - Balaguer - Bellpuig - Cervera - Figueres - Girona

L'Hospitalet de Llobregat - Igual -da - Lleida - Manresa - Mataró
Reus - Santa Coloma de Farners - Tarragona - Tortosa - Vilafranca
del Penedès
PROXIMA INAUGURACIO: Callella - Malgrat - Montcada - Olot
Valls - El Vendrell

NOTES IMPORTA NTS
Tots els talons i Ilibretes d'estalvi del Banc Central seran atesos a les nostres oficines.
2. Per bé que a les nostres oficines centrals, Rambla dels Estudis. m'un. 1, atendrem teta mena d'operacions, mentre durin les obres d'ampliació, preguem al públic que, per a la seva comoditat, operi a les oficines de la nostra dependència de la

RONDA DE

SANT PERE, 32

juliol

de

1934

1

za

Diumenge,

1 de julio! de 1934

31

LA PURLICITAT

INFORMAVIO "D'ESPAN-YA
e

LES CORTS DE LA REPUBLICA
La desorientació absoluDomina la impressió que abans
ta respecte al projecte de Han quedat aprovats elss pressupostos
del debat sobre Catalunya i del
per al seem semeinre d'aquest any
hei de plens poders
La situació política és molt delicada

tancament de les Corts es
produirà la crisi

Madrid, 30.— Ei perierolic L y. z"
q ue des de ja dies ve cotitzaa: d spede de crisi, aguditza avui la nata
davant les indubtables dificultats ami)
eue topa el Govern Sanmer per afrontar el debat de Catalun y a j taircar el
Parlament. Lesmentat a tr i
a un cap de crup un el:atea-bueix
en el qual assegura que ni hi han
vots ni hi ha Govern, i que aquesta
afirmació l'ha feta el senyor Villatonga. destacat element popular

araran.
El Govern Samper acabará amb
raprovació deis pressupostos, i una
p ersona d'alta autoritat politica assegurava que ahir es van reunir els
caes de l'oposició i tots testen els
seus platas.
Podeu dir—na afegir aquesta persona, secons el DeriedIc— que ha Mfluit molt en la suspensió del debat
el diputar Faustino Valenti, que te al
:en poder un document que havia
d'im pressionar notablement la Catabra i que especialment posarla en gen
situar:O el cara del Govern. Per rant
pot dir-ne que Valenti ha guanyat
una batalla parlamentaria tense dir
una paraula. Será un brin Sea mes
celebras a Valencia q ue a Madrid.
Tambe diu que un cap de l'oposició
repubileana ha manifestat: "Estigueu
preparats reme la crisi és inevitable i sospito que será de les mes
laborioses que ha tingut la República. Jo us asseguro que hi hauch de tot
nienvs rancament de Corte i debat".
Fins aquf les impressions nontiMies que recull aquesta nit "La Voz".
"HERALDO DE MADRID"
"Els pessimistes atribueix aquest
ajornament a una difícil situació del
Govern i hi ha qui tesis que aquesta
mateixa nit, el més tard dentà, el senyor Samper presenti la qüestió
confiança al presdene de la República.
Pena unieses temor!, que seta els
menys, queden eevaits davant el fet
de les entrevistes celebrades per
Se_mper amb els cape de minories
ti propósit que sembla ésser fern del
Govern de plantejar al Parlament la
qiiestió catalana próximas/ten:. L'únic
cure és que el tancarnent parlamentad
anuncia! Per a avui s'ha esvait. i que
la próxima setmana a la Cambra sera
d'un a:e i definitiu Interés polenta."
"LA EPOCA"
"Corn a impressions recollides als
Paseadissos de la Cambra Podent die
que la situació po:itica en aquests
moments és surnament delicada. No
tenen fonament exacte les referencies
facilitades que la sessió de Corts
nur s'anava a celebrar anuesta nit per
a tancar el Parlament Se suspengui
per faclica de la Cambra. El que succeeix és que el Govern no compta en
aquests moments amb el nombre de
vots suficients per a la votació del
q uórum que s'exhibida per a arroyar
el projecte de hiel que el senvor Satopar va presentar a les Corts relacionas amb el plet de Catalunya.
ajornat j'Iris el dimarts la sessió per
a tramar aquest assumpte, pub aquest
dia el Govern topará amb les mateirxes dificultats que aval. Són diversos
els diputats de les minories que ajuden el Govern que no estan deseoeats a donar els seus vots per a l'aprovació d'aquest projecte. Per tant
tot aI g ó no constitueix més que una
rcE:aciri p er a obrir els camina política
adecuats a a p uesta situació. Per això
no seria d'estranyar que la próxima
setmana los pródiga en esdeveniments

HI HA INTERÉS QUE LA CRISI
NO ES PLANTEGI AL PARLA-

Madrid. 30. — Un periädic del mati
MENT
publica opinions de diversos rondes
' interès principal de la tarda va en relució a/ab el promete de Hei de
estar en les conferencies celebrades plens rodees presentan pel Govern:
lora del saló de sessions.
ANTONIO GOICOECHEA
El senyor Samper va estar a la
—El projecte primitiu del Govern
Cambra tisis les rail de la nit en que em sesubla greta L'additament introescotar de tantes confertneies. va lua- duït en el dictamen coro a base a) ,
n:fe:rae als veriodistes que almea a eins sembla mes greu encara. La meya
despatxar amb el sots-secretari de la actitud es franca i resoltament hostil.
Presidencia, tense dir res del que pa:, - M'opoaaré, en nom de la minoria que
sana el (limares, dia que es repren- represento, a qut el projecte prospera
dran les tas q ues parlamentäries. Les i demanre per a ell votació de quódarreres conferencies que va celebrar rum. Es trist, veritableinent trist, que
el cap del Gotera va ésser amb els aqueee Parlament no hagi vibras finan
sCI1VOrs Goicoechea i Mar tinez dc
fou desconeguda i negada la sobiraVeiasco. Com hem dit, el senyor nia del Poder central pel Goteen de
Goicoechea va continuar en el sentir la Generalitat, i adopti, en canvi, hede dernallar el q uórum Per a l'amo- roiques actituds per un assumpte
vaciO del projecte de Hei de plens subaltern, com cl del moresc.
rodeas.
L'EX-COMTE DE RODEZNO
Entre els diputats de roposició es
—El projecte de Hei es francarnent
donara per descomptat que el Govern una claudicacj.",, després de vine dies
no obtindrà la votada') suficient per de testimonia fefeets de la rebenia
al quórum. Alguns diputats agraria de la Generalitat. Tot el que no sigui
van exposar la conveniencia que la liaver vinagre el Govern al Parlament
crisi es plantegés abans del dimarts i per declarar que s'ha restablert
fora del Parlanient ami, el qua!, deien sobirania de l'Estat i que no admet
al g uns signifkats diputats d'aquesta actituds de rebellia sera desmoralitniincria, s'evitarien diflcutats a les zador i portarà malissimes con se gdén
minories que formen el Govern per
-cies.
a poder substituir l'actual gabinet i
CALVO SOTELO
continuar leoslant en aquestes Corts.
—El projecte Mita aentblat lamenEl cap de la minoria agraria va citar
els seas afines palieres Perque acudis table. Perl, el dictamen l'enipStjura
sin aquesta nit al seu domicili par- (runa manera superlativa, afeaint a la
clauclicacha la falacia i la ;menina
tieular.
Interrogar el senyor Ilartinez de Aquests plens poder; seran—si me y aVelases) p els periodistes va traure no- leixen— tardans, per haver-se Conçunortáncia a aquesta reunió dient que rnat ja restrall: contradictoria, puix
tenia únicament P e r ola f e efe obsequiar que una pan exclou l'altea, encara que
els seus arnies amb una copa de sann - no ho eennbli, i cree sine ateiconstip uny com acantiadament despees da - tucionals, aspecte per a mi el menys
essencial. Si la Lambra oblicla per un
(t ues t a etapa parlamentaria.
El cap del Govern, abans d'abando- laminero Iota preocupació que no resnar la Cambra, va celebrar en un dels pongui als dictats d'un espanyolisme
passadissos una altra Harca confe- acendras, naufragará la Llei. Si ami
rencia amb Els senyors Gil Robles i no es, ho sentiré per Espanya. PerMartínez de Velasco, guardant tots qué el precederle de rebellia que d'aL

Sos absoluta reserva.

També va celebrar una altra entrevista el senyor Samper amb el s enyor Alvarez (Melquiades), el qual
es va negar a donar cap refereneia
del tractat.

L'emissió d'obligacions del Tresor

Madrid, 30. — Eis periodistes
han estat rebuls arel senyor
Muriato, al quid han pregin;tal
qué hl havia de nou sobre la
m'opera einissi() d'ubligueions del
Tresor. El ministre ha contestal
que aquesla es fa y a abans de la
ardor, i que el Comissari de In
Banca li havia dona! compre de
les gestions realitzades a la
Banca.
El senyor Marrad) segueix sostenint el seu unid de vista en el
sentit que Einteres de l'estilenlada operació sigui del qualre
per eent i el tPrPlini larti Ilatig
ooin sigui possible, que b.-3 podría dsser de goldre anys.
En ea nvi, els banquers contiillien Opinant que l'ernissi(‘ ha de
fer-se al guatee i inig per cenit.
Politics d'importància.”
El senyor Maniaco ha afegit
que la situad() actual de la Tre"LUZ"
"A darrera hora s'han accentuat els soreria t's prou folgada per a
ramera de crisi. Algaras diputats afir- no precipitar una operad() d'aflu y en que snrgirIa de manera fulmi- quesla naluralesa.
nant el dilluns. Quant als seus
tina s'assegurava que els agraris estan
Molt dis g ustats per la manera d'enfocar el p roblema catalá. Samper creo
q ue eis terniinis en qué els agraris
elemanen que es produeixin són masea violenta. A conseqüncia d'a(tuestes diferencies s'assegurava que
Martínez de Velasco havia comunicar
al senyor Sanarte que retires del Govern el senyor Cid. El que sembla
evident és el fort malestar dels agr aEs sinònim de'
ria i alguns radicals. Finalment seso cali tat i
bla també que si en efecte es planteja
economia.t
ta crisi , no será el dilluns sinó el dimares , des p ees de Plantejar el debut
Proporciona
a la Cambra. Eis agraria voten fer
una declaració i en izol, hi ha el rn,AIGUA
tia de la crisi."

ONDA
C

"INFORMACIONES"
"En efecte, el quórum sollicitat per
diversos representants parlamentan,
exígela. en part, la votació alrnenys
de 226 diputats. Els crups que acato
dilla el Govern surtiera bastarle més
evaq uesta xifra, peró no és menys noInri que raer l'é p oca de l'any en qué
ces trobern, per haver estat ja apeovals def initivament els pressupostos,
per Vindole de rassumpte de (1 12.é es
M e ta, i sobretot per advertir-se una
eliviebria entre els nuclIs de lea dreels 226 n ota, si s'abStenen les miaories no ministerials. serien dificils
de reunir.
La incertitud augmenta a mesura
q ue avança la tarda."

Ara el senyor Ventosa, de la Lliga, creu que el Són aprovat; els projectcs de Ilei modificara la-' de sots-ofieials
Parlament de Catalunya pot legislar sobre con- i sergents, i la referent a l'atur obrer. Es retirat el dictamen
tractes de conreu
sobre la reposició de funelonaris

abundant a
qualsevol alcada,amb garantia tan ample i
satisfactòria
com cap altre
pot oferir.

"LA NACION"
In sereix unes sleclaraz,ons del; 6 rups co mp le rts
capa monärquies a trilnUnt a debilitat
de Samner el no abordar el problema des de 215 pessetes
eatali. Afezeix que alg uns diputats
la CEDA deien que si el Govern sen
tia dubtes ver a mantente la posicir' JAUME CUIXART
en q ué ha de colinear-se, la Cr131 1 la MAPACAlL 17 Al 21 • BADALONA
acva resolució haurien crésser imme
diatea i simultanies. En aquest ea; RONDA SANT PERE, 22 • BARCHONA
asas hi hauriz mea
que un Gövern I
a.erreux.

questa sort es consagri serä mortal,
i que es repetirlo amb brios recents,
no tardant molt.
AUGUST BARCIA
—Jo estic desorientar. Les interpretacions dels mateixos que hart intervingut en la fórmula són contradicInanes. Aixi és que guau tots parlin
al saló de sessions será guau es pugui veure clan No cree que nosaltres
presenteru cap proposició. La nostra
actitud és coneguda. Estem obertansent contra d'aquesta autorització.
Nosaltres no hem dernanat que es
tantean les Corts. Que el Govern les
mangui obertes i que vingui al Parlomera a donar-nos comple de les seves resolucions. (,21se ha d'importar-li
al Govern aislo, comptant amb una
majoriai Nosaltres llavors votaríem a
favor o en contra d'aquestes resolucions, segons ens semblés. I res mes.
El que no es pot fer és concedir una
autorització al Govern perquè tingui
la comoditas de sanear les Corta.

FELIX GORDON ORDA X
—Jo votaré contra de tota autorització cont aquesta que demana el
Gavera en quaisevol moment que no

sigui veritablement greu. Per a
aquesta mena d'autoritzacions només
poden concedir-se a un Coreen en
dos casos: en el d'una revolució i
el d'una guerra. Si el Gotera vol veritablement rassisténcia de les mirones no ha de tancar el Parlament.
Una autorització va g ue, velase bases
concretes. per a adoptar nsesures que
poden ésser greus, no. Les conseqüències del debas jo no puc preveure-les. Des dels socialistes fins al senyor Mauna, o el que és igual, totes
les forces que estigueren representades en Governs anterior!, votaren:
contra l'autorització.
ANTONIO ROYO VILZANOVA

—Jo no sé el que vol dir el projecte. Si és que es va a decretar d'acord arnb la Constitució i l'Estante
i prisma falta fa Eautoritzaciii? Tot aissó
cm slóna la impressin d'un veritable
ensbull. No se sap si és el Parlament
espanyol el que va a atorgar una altea noya lId de conrens, la qual cosa
seria tant com posar-lo per sobre el
Tribunal de Garantie s . S'ignora si
s'intenta reformar l'Estatut, cosa que
tampoc no pot fer-se constitucionalment. Ningil no es capaç de dir si e3
va a suprimir o no la base 22 de la
Reforma Agrària. Aquí no se sap res.
MELQUIADES ALVAREZ

mi cm sembla malt té faddició de la base a) al projecte de I hei
introduida al dictamen. Aqttesta arldició consigna ‘trie ha de complir-se
prèviament la sentencia del Tribunal
de Garanties Conetitucionals percute
el Govern pugui usar de l'autorització
que li concedeix les Corts. Encara
em sentida por. Jo diria que "després
de complerta la sentencia . ' el Gorrea
lata la delimitació de competencia.
La meva rosicler, dones, és clarissima: res de simuitaneitat. Encara que
rs prissible que les esquerres loe/m i
propersició, no cree en cap-tinalgu
derivació politica d'aqueas debat. Ame:,
equivaldria a la crisi.
JOAN VENTOSA I CALVELL
CANVIA DE CRITERI
—No ni . zalyveixo a profetitzar. Les
profecies sOn difícils en cls eches
parlamentaris. Se sap com comença,
pecó mai com s'acaba. A mis deseonee la posició de les fi , rces parlamenQuant al fons del problema jo
entenc que el dictamen abarra els dos
extrems fonamentals del problema:
compliment de la sentemeia i dir ijansació de film-S.1ns d ' arre (' a la cons_
fituriO i a l'Estafar. Es absoluta/nene
--ert que Catalunya pot legislar en la

materia que es nada. Alzó ni ho ha
rogar negar el Tribunal de Garanties.
De manera que aquest dret cal reconeixer-lo. Cree, no obstant, que armes_
ta no és una ~fió de projecte
hei, sinó d'aceró . de Gaseen. Aquest
no necesita cap autorització per a
produir-se com a tal Goteen.
Cree, no obstant, que aquesta no es
Miestin de projecte de hei, sinó
ci6 de Govern. Aquest no necessita
cap autorització per a produir-se con/
a tal Goyern.
MARTINEZ DE VELASCO
Cree que no passará res sensadonal a consequéncia del debut. Eni
sembla que el Coreen iarä molt be
de declarar solemnement que no farä
fus de fautorització que el Parlament
Ii concedeix sense que es compleixi
la senttncia del Tribunal de Garanties Constitucionals i s'anulli la secona Ilei de conreus votada pel
learlarnent de Catalunya. Segons
meva manera de veure, la questió
pIantejada en tertnes mole clars. Primer que res el conminado de la ›entacia del Tribunal de Garanties, sigui per acanalada exprés de la Generalitat, sigui per la imposició del
Gover namb els mitjans coactius que
te. Aixi que aixi aconseguit ararla la
resolock, de la. miestió de iims.
1 aquesta tarnhé és molt clara. La
base vint-i-doeena de la Reforma
Agraria sostragué al Parlament de
Catalunya la facultat de legislar en
materia civil en els contractes de
conreu. Cal, dones, reformar aquests
base, i atorgar a Catalunya una faculta: que l'Estatut Ii concedcix. Ara
lié: el que no pot fer el Parlament de
Catahmya i ha féu en les dues Ilela
de conreu que vota, es legislar en
materia processal i en materia hipotecaria, perque aquesta
correspon complelament al Poder
cen t r al. El Govern, per tant, ha de
fer el que segneix: Imposar la sentencia del Tribunal de Garanties anfa
tots els Sella ciernes: reformar la Da,e
vint-i-dosena de la Ilei a gra ria i rel
a Catalunya la faculta t de le--tiur
gislar en materia de conreus i d'una
manera civil, i impedir que en la nora
Ilei s I introdueixin anides que corresponguin a marines atribuides concretarnent al Poder central. Com es ven,
la solució respecta en alssolut la
C o nstitució i l'Estatut català, i
( l 'a b so l uta justicia.

El senyor Marraco

i els auxilis al
municipi de Sevilla
No vol cap %mula a la
qual es pugui acollir
Barcelona
30. — El senyor 31arraeo ha robot la visita dels representa/11s del Banc de. Crédit
Lemal, els quals l'han informal
del ple mensual ce lebra t afile i

dels acords adoplats.
S'ha parlat l'ajut a l'Ajuntament de Sevilla, el qual ha
perdut el ternps esludiant förniti-

1(ns per a la resoluta() del C4,11i ara la solueiú que es vol
donar a l'assumpte is precipitada. No vull obrir la portella
.___ ha (fit — parque
altres cornoracions que eis :roben erl iguals
mouticions puguin acollir-se a
l'esmerilada fórmula, que seria
carregosa per al Tresore
-.111,11.1111.11>

La tramesa d'un
plenipotenciari
Moscou
3 I. — la eleolaraeiö
del aenyor illarram, a I;t Cantima
'Madrid.

quo s'atrasas a designar un ministre pleniputenciari a 310800M
ha eslat. objerle (le romentari.
Eis senyors Prieto i Barcia s'estranyaVen que el 6overn pellsi
etnia!' un ministre plenipotenciari, puix is induldable que
Ittissia exigirla, donada la seva
jerarnuia errin ii poltenein, -la de-

srignuein d'un antbitixarlOr.

Pregunlaf vi minief re d'Estar.
ha (lit que leonés es tras:lava
d'un eanvi
i que
;Iban; del nomenarnent dyl
ititdce plenipoteneiari a Itnsailt
han (le salvar-se alguns tramite.
El ministro de l'reball,
ea.bro In persona que seria
deeignada, ha manifestat que
en r nril 41erilill, h que
S ' alliIN'ell ti entaniar les negada_

tions pertinents.
—Mas que un ministre 'plenlpolonelari ---- ha acaba l drene,
es nomen:ama unir Cu rnissiri parque lnnc ii relaclons una) ItIssia,
ulule l'anean de tenle, urde que
earaeter potaje, un caràcter comercial.

(Final de

fes sessid nocturna de divendres) acord els dirimeix el president de la
Cambra.
Acaba manifestant erre en aquests
moru,ents cal tenir prudencia, donada la
situació a Cata/unya.
El senyor AIZPUN, popular agrari,
diu que la publicitat dets acords de la
Comissia
Mixta
.
. es tenen per la
ceta Es suficient aixà per salvar ta
iniciativa del Parlament i la que puma
exercitar cada diputar. Acaba pregant
al senyor Calderon que retire la seva
esinena.
El MINISTRES DE FINANCES:
Jo no tare cap interès a molestar la re-

SOn aprovats els anheles 34 i 35.
El senyor PRAT, socialista, proposa una esmena a l'anide 35, que no
é s . acceptada per la comissió.
S'arro y a l'article. S'aproven també
el 37 i el 38.
A l'article 39, pel qual s'autoritza
el ministre de Finances per cedir a la
Generalitat les contribucions i impostos, així cona les participacions en les
contribucions de la Hisenda de l'Estal, presenta una esmená el senyor
Calderón,
I
iee 39 diu:
"S• autoritza el ministre de Finances per a cedir a la Generalitat de
o posCatalunya les contribucions i ¡ t
tos, aixi cosn les participacions en les
contribucions de la Hisenda de l'Estat, per a cobrir les quanties que, resultin d'aplicar l'article 16 de la llei
de 15 ate setembre (le 1932, haein
d'ésser interessades a la Generalitat
'de Catalunya en el temps i mesura
que faei necessari el càlcul fet per la
comissió mixta i aprovat pel Consell
de Ministres:
Per a aplicar al pagament deis serveis transferits a la Generalitat de
Catalunya la pan necessaries dels eredits consignats en aqtsest pressupost
de despeses per a . tot Espanya, en el
temps i en, fa mesura que reetritin del
calaul fet per la comissió mixta i
aprovat per Consell de Ministres, d'acorcl amb la llei de 5 5 de setembre
de 1932;
Perque, previ el dictamen de la cmmissió mixta. aprovat pel Consell
Ministres, reglamenti, dintre dels
mes fixats en el dit E.statte i en el
present article, el regint transitori que
llama de procedir a la cessió total o
parcial dels dits recurso s , quan procedís
Per a imputar durant el dit periode
als conceptes respectius del pressm
post d'ingres s os els pagaments a la
Generalitat de Catalunya per colarte de la recaptaci6 dels ingressos que
li han d'esser cedits, tot això als
elec tes de la liquidaci6 que es faci,
lt n cap cas no podran simultanis els
sistemcs de cessió i participació establerts en l'Estalla, i el de pagaments a compte de cost dels serveis
que pogueesin establir - se com a tran-

rió catalana. Crec que hi ha prou publicitat anula la "Gaceta", i precaria al
senyor Calderón que retires la seta es-

Si s'aprovis l'emana del senvor
Calderón ahans de consolidar l'autn-nonria catalana seria contraproduent.
El senyor CALDERON rectifica, i
insisteix en lee seres reanifestacions.
El senyor SUÁREZ DE TANGIL
ruanife5ta que ha demanat repetidos venades que vinguessin agisests acords a
la Cambra, i aquesta es la data que no
han vingut.
El sensor ALONSO DE ARMIÑO,
agrari. din que votará l'esmena del seeme Calderón.
El aenyar IZQUIERDO JIMENEZ
peega al diputar agrari que la retiri.
En votacia ordinaria és rehutjada
l'esmena per 76 vots contra 24. Voten
en pro mellan-unes, tradicionalistes i
alertes agraris.
Es rebutia mes esmera del senyor
MARTINEZ MOYA. S'aproven els
articles Ras al número 46. Al ad presenta una esniena el seny o r SERRANO
.S17F.R, en la qual sollicita una moratória eessecial per a l'impost sobre les
remar-mes jurídiques.
Ia Comissia la rebutja, i el senyor
Serrano Sunyer demana votació
trena.

La sessió d'ahir
tarda

la

, A les 413 sobre la sessi,5. Presideix
senyor Santiago Alba. El banc blau,
desert, i escasas concurrencia als escons
i tribunes, encara que una mica mis que
la d'altres dies. Seguidament es Ileceix i
aprova jacta de la sessió anterior, i s'e skttra a l'ordre del dia. El ministre de Marina,' qu' e entra al saI6, llegeix un penojede de Hei sobre el comeni internacional de navegació aèria si g nat a París
el 13 d'octubre de l'any tozo.
S'aproven el,s següents dictámens: un
de la Cornissisa de Pressupostos solare el
projecte de Ilei cencedint un credit extraordinari de a 7S4.869 . 74 pessetes al
pressupost d'Instrucció Pública per a.
atencions de l'ensenyanca d'adults. Un altre, de la mateixa Comissió, sobre el
projecte de hei concedint un suplement
de crèdit de 11.58323 pessetes al crèdit
extraordinari de 480.1)0(5 pessetes , al
pressupost del ministeri de Cavernario
per a Vadquisició i desteees d'estacions

radiotelegrifiques.
Despees són aprovats definitivament
els següents projectes de Ilei; incloent
en el Isla nacional de cultura les obres
de la Chitar Universitaria. Cedint a l'A-

juntament (IAlhacete eediiici ruinós
anomenat església de les Justinianes.
Concedint tan credit extraordinari de pessetes 180.96833 al pressupost d'Instrucció Pública per tal de satisier indemnitzacions per acurnulaci6 ele eitedres.
Comedirte un credit extraordinari de
zo1.62n pessetes al ministeri d'Instrucció
Pública ner a sufragar les despeses que
origini l'Exposició Nacional de Selles
Arte. S'a prova definitivament un projecte de l'el concedint son crèdit extraordinari de PS.scso.000 pessetes a la secci6

quarta, "Ohligacions generals, Classes

El MINISTRE DF. FINANCES
massives", que figura amb l'expressió:
din que no pot acceeptar l'esmena per "Havers de la clerecia a extingir". desentranya.
la gravetat
tinat a satisfer le; dites atenciorts des
Es proedeix a votar l'esmera, i s'ab- del primer de gener al 3 1 de desernhre
senten del saló els radicals i la Lliga i del corren! any. (Entra el ministre de la
una gran pare dels acraris. Voten a fa- Guerrea
vor 64. i 5 en contra.
FI PRESIDENT DE LA CAM- LíA LLEI DE SOTS-OFICIALS
I SERGENTS
BR.A: L'estrena no loo tingut el nombre
sufi cient per esser válida la seva apeoA continuació es nota a discussió
vacia.
dictamen de la Comissió de Guerra mesitoris;
El senyor SERRANO JOVER la
Per a practicar en els credits presdi ficant la Ilei de sots-oficials i serretira.
supostats les adaptacions i reduccions El semen. RODRIGUEZ DE VIGU- genes.
que siguin necessàries com a conseEl senyor FERNANDEZ BOLAeemena, i despees la reqüència del cornpliment dels acords RI presenta una
:NOS, socialista, defensa un vot particutira.
lar, favorable a les classes de tropa,
i propostes de traspas de serveis a la
S'aeroven els restases anides fins
Generalitat de Catalunya. Les reduci dentana que pertanyin al cos de sotsi amb ell Earticulat sle la Ilei de oficials.
cions de crédits scran obligatóries ..S.
Pressupostos per al según semestre de Es mostea favorable a l'ingrés dels
quan per la sea : a mediaci6 slagi
sergents al cos de sots-oficials percompenaar el coet dels serveis cedits 1034.
que ha de sufragar la Generalitat arnb
LES MULTES IMPOSADES, que tinguin arces al d'oficials. Si no
l'import de les contribucions i hoposs'accepta el meu vol particular, el proPER LA DICTADURA
tos que procedeixin de la Ilisenda de
seguirà en peu, i hi Hurí
El .senyor AZPEITIA defensa una' blema
l'Eetat i que tanshe Ii hagin estat ce- (amena
a un antele addicional en la moles sergents que entraren a l'eses.dits en compliment del que disposa
cit
amb
altres companys seus que queles
que siguin tornades
l'article 16 de la hiel de 15 de setem- qual solicita
daran en situació pitjor.
multes imposades per la dictadura.
bre de 1932."
senyor
MUÑOZ li contesta per
El
El MINISTRE DE FINANCES: la comissió i diu
El senyor CALDERON contenga reque cal que els serde mateqiiestió
una
és
no
Aquesta
cordant l'actitud que observa a les Cures
Ilei: gents tinguin un estima penó han
sitió
d'una
pressupostária.
na
catalä,.
l'Estatut
Constituents respecte a
per poder passar a la caretiri d'estudiar
tegoria superior. Per això la comissió
tant personalment com con/ a Militara a la per tant prego a la V. S. que
no
minoria agraria. Aquesta actitud reapo l'esmena.
pot
acceptar
el vot particular en
El senvor VILLANUEVA diu que la forma que el presenta el diputat
a una conviceiti que Espanya no es--nia
en tot socialista.
lava en condicions per a concedir cap la Comiasió no pot acceptar
per
autonomia, i ara segueix pensase el ma- cas més que el reconeixernent s,
El senyor EERNANDEZ BOLA'Tetar d'aquestes sancion
teix. Es !someta una Comissió mixta, part
NOS rectifica, i insisteix en les seres
i
sobre
el
reintegrament,
sols
accepi aquesta treballa d'esquena al Par l amanifestacions.
ment en assumptes de tanta importan- tarä que el ministre pugui pagar-lo,
El senyor RODRIGUEZ DE VIcia com és el traspas dels serveis a pero presentant en cada cas roportU GURI explica el seu vol i diu que en
de
I
hei.
projecte
Catalunya. Es imprescindible que es
el fons té raer el senyor Fernández
El senyor RODRIGUEZ DE VI- Boleaos, i din el que ocorre en diportin a la Cambra tots aquests acords
perquè aquesta, els conegui, perquè el GURI maniresta que és una repararla versos exercits europeus.
j.aís säpiga el que fa la Comissió, el que es faria acceptant l'esmena del
El MINISTRE DE LA GUERRA
que fa el Govern en aquest important senyor Azocitia: que aquelles multes manifesta que, en tiene, els sergents
problema, perquè s'esta Mili-ala per juren injustes, i que ja es decidí tor- tenen assimilació de sosa-oficial, pecó
;cantee a Catalfinya el que per enter nar-le s , no sols les importants, sinó hi ha tumbé els caporals primers que
correspon a Espanya. Solament en l'as- tumbé les del, caos i oficials casti- compleixen una fundó de comandanecee municipal s'Ida lliurat a la regió gats ansb dtses mil i dues mil cinc- ment. No s'oposa a qué hi hagi un
o dos arrees in les classes de segona
autónoma roo milions de Pessetes. Also censes pessetes. •
El senyor LAMONEDAt Si es categaria, retó els sergents no han
no ho poden tolerar la resta dels espanyols ni el minietre de Filialtees ha tornen aquestes multes s'han cle tor- (l'entrar a l'escala dels sots-oficials.
El aenvor FERNANDEZ BOLA.
(l'estar conforme asada aquesta moria. Jo nar ola trelralladors els impostos d'uno demano mes que respecte a l'auto tilitats que pagaren despees de gratas SOS torna a parlar i insisteix en els
i a la integritat (le la pätria, i-nomia sacrificis.. Que vincula aquests ex- seus punts de vista.
El senyor EERNANDEZ LAcon que cree que conforme treballa la pedients i els examinarem: Per?) ha
Cornissiö és un atemptat a apesta al- verla de començar de haix a dala i no DREDA, per la comissió, diu que
sollicito que vinguin aquests
a les. guatee de la , rnatinada, per tor- aquesta oro te cap inconvenient a ac-.
nar-lee a tina quants senyora. Per reptar l'ingrés dels sergents al coa
forEnhiess e,alyolar Ca
VENTOSA,
aquest motiu no votaren! apesta de sots-oficials, sempre que sils reservin els mate:xos serveis i el nrateix
—Les paraules del sensareCaldlig
ikl. 1a i enan( eansena.
obeeixen a un equivoe. El senyor CalEl MiNiSTRE DE FINANCES armaran'. En aquestes condicions
arcepraran el vos particular.
derón planteja un problema que en rea- intervé breument.
El temor FERNANDEZ BOLAlicat 110 existeix.lia de dir-vos riue el) nu
El
senyor
AZPEITIA
recorda
que
SOS. en veure que la comissiO uhauria establert la fórmula dc Earticle
la
República
reporr
a
tosa
els
castigats
rente reeperit del seta vot particular,
de la Constitució, !tenor dit (Jets astila dictadura amb Mi-Ana de el retira. Defensa un mitre vot partiles 13 i 14 de la Constitució, que es re- durase
i abonament dels 3n1/11. No cular en el qual dentaria augment de
fereixen a les obres que correspon exe- cartee
cutar a la Generalitat i a l'Estat cen- consprn per (111: • are s'oprseen a la son per a les elassea de tropa.
El sestear FERNANDE.Z LABEtral. Aquestes coses han de quedar he ressaració d'aquesta injusticia. Teren el seu punt perqué no es cregui que mina massife s tant que retira t'esmena DA oposa, per la comissi& i diu
es regala res a Cataluma. Senil& qtle per no crear conflicte5.
que ja es concedeixen minores als
El senyor SARRAS defensa una caporal,: que cobren trenta pessetes
es recamen per a Catalunya tnts els
altea esmena demanant que els hm- mes mensual, per prean de cursanam
donan;
no coletilla tenir mes de dos cna. Si s'accepta l'augment proposat
a ix'aäntajatgehs'o di isni
ct'ftir'e
: nei an iel Pesertr6 dian.
c
Jo no crec que se soetreguin al co- chueca i (le dos mita que no ex- pel senyor Fernández Bolatios seria
neixement dei país i de la Carnbra els cedeixin de dotze mil pessetes. 1.1 in ‘ lIfirient la consignacie destinada
a aguce fi.
acords de la Cornissiri Mixta do Tras. Canibra rebutja l'estrena
El senyor ANDREU I MANSO
pailans, rema, trts es publiquen a la "GaEl senyor FERNANDEZ BOLA.
ceta", els diputare poden censurar el dentaria en una ultra es p uerta que es SOS retira el seu vot.
reo
rganitzin els serveis del personal
Govern si al set, judici no actuaren deEl sel lan- OR rIL DE SOLORZAdeis lutjats i se'ls concedeixi estala - NO defensa una camelia.
"Id•Ialsn'er'e'et.ursos que es coneedeixert a la 1 - i altres
El sensor FERNANDEZ LADREGeneralitat no stull vi-maneras i ea poEl senyor GONZALEZ NEGRIN. DA, per la Comissió, sItj oposa, i is
dcu revisar aletees crecer(' amb la Ge- arreare defensa una esmena en la quid rebutiada l'eamena.
temalitat. Si el sen res Caldernnn vol que dernana que en lea obres hictrituliquee
FI senyor EERNANDEZ SOLAel Parlament apelad i cada un dels Pu- es tinguin en cerrarte les disposlcion; NOS defensa un altre vot particular
peStos 1 lues que es trinced2ixen a la del din 5 (le desembre del 33 i les en el (mal demana que les vacases de
rtgió ¡Lunaria-tia, aixO ja és nna allea (li s nosicione complementarles que fan l'oficialitat de l'exircit e l cohreixin tu
cosa, Pesó, (lentes, s'anicia enutra l'Es- ap `.icar a CanárIes la Ilei de pantalla un no per roo pels sots-oficials i pels
tatut. Apesta és una Ilei que 11,1 podeni
El (mayor Al. WA Manifesta Ore sergents e/1 un en per ¡OO. Dentaria qtat
modifico- i ha (resser counderta, Els cont que imprescindible imprimir es pugui entrar directament a les Acaa
acords de la Comissi6 són ese- el. pressupostos per al Elia Primer, (limites tnilitars.
cutius i es comuninuen a la Generalitat convindria votar - los definitivament.
El Kenyor FERNANDEZ LADRA.
i al Poder central per al sen
Aixt s'aeorrla, i s 'Arena la tr rsió DA s'hi oposa per la Comissió,
i deswatt, i en alguns Caso, quan no hi ha a un quart de cinc de la marinada.
pee‘ de rectificar el

senyor Ferninde;

Diumenge,

PUIILICITAír

de juliol de 1934

ESTRANGER
El complot contra el

hillerià

exposarà
règim La Cambra fran- Barthou
al Consell les seves

El cap de l'Estat major de les secner ordena la detenció de la majoria
dels membres de l'Estat major i de cions d'assalt, capita Rocha, en el qual
circulen
noticies
molt
alarel canceller tenia posada una rara conDemes
la guardia del capitä Ro-hm.
manta sobre l'estat de salut del mafiança, no sols ometé oposar f'se a tals
riseal Hindenbur g , que s'assegura que El nou cap de la milicia
intento, sinó que els fornentava, i seaesta greument malalt.
nazi
5e saber-la el canceller entra en relaBerlín. 30. - El Gabinet de pretil- ciona ami) el general von Schleicher,
Hindenburg crida el metge
nacional-socialista de Mu- servint-se demés per a tal objecte d'un
Paris, 35. -- Noticie, de Berlin sa del partit
nic ha publicas una Ordre del canee- altre complicat, cap de les seccions d'asdiuen que, segons rumors que c i rca- Iler Hitler en Id seva qualitat de cap salt i personalitat molt conegut a Berlen molt insistentment, el famós cirurgià professor Sauerbruch ha estat superior del partit i de les seccions lín.
En el cura de les detencions es
d'assalt, en la qual es dóna compte
o cridat urgentment prop del President
la destitu ci ó del capita Roehrn i produiren escenes de tal depravació
Hindenburg, que actualrnen tes troba de
de la seva expulsió del partit i de les moral, que el canceller donä ordre
a Neudak.
terminent que es procedía amb tota
Segons les esmentades noticies, l'es- seccions d'assalt, i el nornenament per energia
i rapidesa.
I.utze.
rnentat proiess,or ha sortit cap a la a substituir-lo del senyor
es
diu
que
tots
ordre
la dita
La policia d'Estat sitia els
residencia del President aquest mateix ea,En
caps
i
membres
de
les
seacions
mata
d'assalt que no coralinos:a o contra- locals de les secciona
De.tenela de ven Papen
vinguessin les ordres del senyor Lutze d'assalt
seran expulsats de les dites secciona
1 dos col-laboradors seus
París, 30. - Noticies rebudes en
d'assait i del partit, i despees arrestats
aquesta capital procedents de Berlín,
Londres, 30 (Urgent). - Comuna i sentenciats.
diuen que en la capital alemanya cireuen de Berlín a l'Agencia Reuter
cula insistentment el rumor de greus
iale el vice-canceller von Papen ha Ordres del Führer contra
esdeveniments político.
estat detingut aquest mataha estat la prodigalitat 1 la Irnmoen
Ilibertat
despres
d'ésser
sotSembla que es nota a Berlin un
posat
d haver-se ralitat regnants a les secgran nerviosisme als carrers, particumes a un interrogatori
1,
larment als voltants dels edificison
practicat un escorcoll al seu domicili. atoas d'assalt
París, 30. - El corresponsal del peBerlín, 30. - EI canceller senyor hi ha els Ministeris i al local de esa
Berlín
assegura,
de
les
seccions
dassalt.
tat
major
Journal"
c
Hitler
ha
eacrit
una
carta
al
nou
caa
Le
,iòdi
Sima realitzat a les primeres liares
a propäsit de la detenció dels senyors de la S. A., senyor Lutze, donant-li
Jung i Schit, coliaborador del vicecan- les instruccions que haura de seguir de la tarda una °acracia de policia 2n
per al compliment de les funcions que extrem important. Sembla que aqueseeller von Papen:
ta operació ha anat dirigida espe- El principal contra Jung és ha- li han estat confiades.
ver assumit cc-ntra l'ordre del ministre
En aquesta ordre figuren els se- cialrnent contra els elements revolucionaris del partit nazi.
de Propaganda i sota forma de fase:- güents parágrafo:
A les treze i quaranta-cinc minuts.
eles la divulgació del famas discurs de
Exigeixo als capa de la S. A., com
als de tots els milicians, una obechen- hora local, forces pertanyents a la
von Papen.
una
disciplina
sense
reserpolicia
verda luan arribat en alguns
Corren rumors en els círcols politics da cega i
autos i luan ocupas els locals i domi
de Berl in que després del iarnós discurs VeS.
-cilosade'trmjls
de Marburg, el despatx de von Papen
Exigeixo a tots una conducta exemsecciono d'assalt nazis.
ha estat escorcollat tres vegades.
plan
als
citats
llocs
Ordeno
que
els
cans
de
la
S.
A.,
A
més
han
arribas
Papen
ha
estat
després
alliberat,
Von
pera segueix en la seva residencia es- aixi com els caps politics, la conducta tres malicias més arab torces de la
tretament vigilat.
p articular dels quals deixi que desit- policia blava.
jar, que siguin exclosos del partit i
Es curias observar que als dits
Noticies contradictòries
de les milicies.
llocs no es veu cap membre de la
de
la
S.
A.
que
sobre von Schleicher, però
Exigeixo als caps
Reichswehr.
siguin rnodels de senzillesa.
Per altra part. al dit harri han es
sembla que ell I la seva
No val' que ofereixin hanquets
-taixecdsbrnopale
muller han estat morts
stunptuosos ni que assisteixin a inen- passar Maní] Senbe una serie de proEs reten noticies de Berlín donant jars daquesta índole.
lixes precaucions.
compte d'haver estas assassinat el geProhibeixo que els fons pertanyents
al partit de la S. A. o a d'altres Caa ¿Es tot plegat una manioneral von Sleicher.
De la capital alemanya es reben a xes públiques s'utilitzin en organitzar bra del Govern per a descada moment rumors alarmants que do- ban q uets o cap ¡esta d'aquest genere. fer-se d'indesitjablesé
Ordeno que la caserna de l'Estat
nen cumple que quelcom greu hi está
Berlin, 30. - La capital roman apaMajor de la S. A„ de Berlín, instalsucceint.
lada
luxosament i en la qual sembla rentment en calma, pero tot el unan
confusió
és
bastan:
gran,
per
la
La
mares
es pregunta quina és la significada
qual cosa és prudent acollir amb reser- que es despesen fina 30.00 0
va :a precedent de l'assassinat de von mensuals en banqueta, sigui dissolta exacta dels esdeveniments que shan
desenrotllat
avui.
lnimediatament.
Sleicher, que donem únicament a Mol
En alguns centres s'expressa la
Prohibeixo a tots els caps de la
de rumor,
creença
que
aquests esdeveniments
S.
A.
que
organitzin
banqueta
diploDesprés d'aquesta noticia d'origen hohan servil merqué el Govern es desfaci
landés, una d'origen francas desmenteix mática
A.
s
de
la
S.
de certs dementa considerats cont a
No vull oue els ca p
que ei general von Sleizhen lluvia esdeslleials, tant d'esquerra com de &ea un altre
tas assassinat, el qual nornés havia es- es traslladin d'un lloc
ni que els fono ta, pera de totes maneres no es vea
automòbils
luxosos
tar detingut per la policia de restar. af es
per a n'oh clar fins a quin punt catan justitard, d'origen francas igualment, es de la dita institució serveixin
ficades les mesures adoptades contra
autornbbla de luxe.
confirmas-a la mort de von Schleicher comprar
Esp ero que tots els capo de la S. A. von Papen i els seus partidaria
pels policies encarre g ats de detenir-lo, collaboraran
a rnantenir en les orees
per rugar-se el general a Iliura-se, i milicies el carácter d'una institucia Les estaclons, ocupadas,
afegeix que von Schleicher ha estat
1 la frontera d'Austria,
i sana i desitjo especialment
seriosa
mort en una vi g a de la seva propietat q ue cada mare pugui confiar els seus tancada
situada a Neubabelsberg, als voltants de fills a la S. A., al oartit i a les joParis, 3o. - Hont assegura que toBerlín.
ventuts hitlerianes, sense por de que
Berlir, 30. - Acaba de saber-se que nu g uin ésser cerromnuts moralment i tes les estacions de la capital alemanva
Iman
estat empastes militarment per me;nla senyora de von Schleicher fou mor- incitats a realitzar artes contra les
bres de la noticia cerda.
ta, ensems que el sea marit, quan hom bones costuras.
Viena, 3o, - ilein declara que. seintentara detenir aqucst.
Desitjo en conseqüencia que els
En presentar-se la policía, von Schlei- capo de la S. A. vetllin per evitar gens noticies d'origen ben inforrnat, la
frontera
austro-alemanya ha quedat sancher tragué el revälver, i en aquell mo- tots els delictes als quals es refereix
ment la senyora s'interposà per defen- l'article 16 3 . del Codi penal, que es eada hermèticament. Els trens procesar el seu marit, resultant ferida mor- refereix a l'homosex u a lisme i que en acato d'Alemanya verter] completarnent
talment per una de les hales que sen - cas de cometre's siguin penats imme- latas, puix que cls viamers es veuen
pegaren entre el general i els agents que diatament exclosos del partit i de la ebligats a baixar en la darrera estaci6
fronterera alcrnanva.
anaven a detenir-lo.
S. A. els delinqüents.
Van que els caps de la S. A. siguin Hitler parla per ràdio
S'acusa Schleicher d'haver
horneo ¡ no simis ridículo.
Berlin. 30. - Hitler pronunciara avui
tractat amb una pottncla
Exigeixo a tots els caps de la S. A. a la nit a demà, un discurs aue serà
la rnajor lleialtat, i finalment, cada radial per totes les estaciona de T. S. E.
estrangera
el
'-A Ir
Berlín. 3e. - L'Agencia D. Y. B. cap exigirá als Se1.15 subordinats
publica una informació dient ue 'ex - valor i l'esperit de sacrifici del qual asaaaaaaaraaarar
ministre de la Guerra general von ells mateixos han de donar prosa.
Schleicher baria entaulat relacions arnb Goering explica als penodeterminats tercies hostils a l'Estat, amb
la Direcció dels destacamento d'assalt i distes el que ha passat
Berlín, 30. - Tal com s'havia
amb una potencia estrangera, per tal de
provocar la revolucia, i que en anar a anunciat, el general Goering ha re.ser detingut aquest mata ha oposat re- but els representants de la premsa,
sistencia amb les armes ala mä, can- i en la sera conversa amh ells ha deviant diversos disparo amh la policia. a clarat que des de feia algunes setconseqüencia dels quals el general i la manes el Govern sabia que un grup
seva esposa han resultat morts.
de caps de les secciona dassalt tenien
la intenció de forçar la voluntat dels
Es diu que von Rooehm
miliciano per tal que faltessin a llurs
s'ha sukidat (7) en anar
delires ¡ després fer una segona reMenjar
volució.
a ésser detingut
Ha afegit que, com ja és sabut, el
Berlín, 3o. - El cap dels milicians
bé,
hitierians, capita Rochm, i els caps Her- cap de l'Estat major d'aquestes secciono.
senes, Benst ¡ Detton han estas cocimos capita Reehm ha estat suspes en les
i
emdel Consell d'Estat prussiä per ordre ves funciona expulsat del partit
digerir millor...
presonat, i a la presó esnerarä el model president senyor Goering.
Berlín, 3o. - L'Agencia oficiosa D. N. ment de comparèixer davant la JusB. confirma la detenció de von Roehm, ticia.
Aguaste 41 l'ambició de tot
Ha segun dient que un gran nomel qual, demés, ha estat expulsat del
aquel' que pateix de restapartit histeria, acusat de falta de fide- bre de eaas superiora de les milicies
mac: Le theta restrMqida, les
'nazis' han estat tumbé detin g uts i tats
litat al canceller.
a
la
presó
fino
al
moment
privacions i els sofriments, deVon Roehm, antic collahorarlor de romandran
la
justicia.
comparaixer
davant
exercia el càrrec de ministre de
cau Ilur änim i els la estar
sense cartera del govern del Reich. Era El comunicat oficial del
sempre tristos i de mal humor,
el cap de les seccions d'assalt. Per a Gabinet de Premsa
pera él que no saben que amb
aquest càrrec ha estat designat el seBerlín. 3e. - Eis dramáti c o esdeveninyor Lutze.
inents d'asan no han pertorbat la tranL'ELIXIR ESTOMACAL
Munic, 30. - Els calo superiors
tropes d'assalt, grau que equival al de quillitat i l'ordre a la capital. En im cogeneral de Divisió, senyors Schneid - municas que ha estas facilitat aquesta
hilen, de Munic; Heines, que també tarda pel Gabinet de Premsa del Partit
is prefecte de Breslau; Ernst, cap de nacianal-socialista, es detalla l'enèrgica
DE
!es milícies de Berlín i de Brandeburg; acció eraprem, de manera rápida ¡ tulminant,
contra
diversos
ainatinats
i
HevdeSchmidt, de Munic; Hayn
breck. de Ponieränia, i el capita Spo- conspiradora pelo senyors Hitler a
Munic i Gnering a Prússia.
reta han estat afusellats.
El comunicas diu que feia rnolts
També s'anuncia que el capita
es recobra rapidament la saseis que hi havia elements individuals
Pos-hm s'ha suicidas.
lud i
perdudes
Berlín , 3 0. - I.a correspondencia que tractaren de separar les secciono
del partit naci e nal-socialista publica d'assalts i el partit per un costal i
sobre la detencia del capitä Roehm secciono d'assalt i l'Estat per l'altre, aixi
e/s segiients detalla:
com a crear antagonismes.
A dos quar' ; de sis el canceller es
dirigí a la casa de camp de l'esmentat
capita, a la que: entra acompanyat del
sea seguici, dirigint-se personalment
a l'alcoba del capita, que es
sense dir una paraula.
Una vegada aconseguit aquest resultat, el canceller es dirigí a tina habitada immediata on es trehava el
cap de la F. A., Helmer, allitat amb
una noia de dubtosos cesturns, i quedaren tots dos detinguts.
I mmediatament després el canee(T'e de la aranera pagina)
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Duguis qualitats
ti ves dei gran Assortft
Nebi. Calitat, porqué,

cesa discute el
al Pròxim
programa nayal gestionsOrient

Parla 30. - La Cambra ha comengat aquest luan la discussi6 del
projecte de hei autoritzant l'entrada
a les drassanes del programa naval
per a 1934, el qual compren un vzi:xell de Nimia tipus "Dunkerque", un
contratorpediner, un submari de primera classe i un submarí de segona,
o siguj en total unes trenta mil tones.
El ponent constata que Faanga,
des de 1922, sala limitar, generalment.
a substituir les velles unitats. Fa observar la necessitat de mantenir d
tonatge minim indispensable, i alegeix que el projecte és inferior a les
possibilitats permeses en els acords
internacionals. El cost total del programa naval per a 1934 és de 913
milions de franco, xifra inferior a la
que costaren els programes precedents.
El vaixell de !filia que es va a
construir sera, naturalment, inferior
trenta-cinc null tones.
La construccia d'un vaixell
trenta-cinc mil tones per mina naciO
amiga (Italia) no pot impressionar
Eral-lea, ja que els eaixella trance,os
de linia van destinats a replica del
-Deutschland - , construís per Alemanya.
El niinistre de Marina ha conlirmas les paraules del pencas. El tonatge previst - ha dit - és inferior
uI pronicdi del tonatge perritas a
Franca. La mateixa Anglaterra, tan
prud e nt en aquesta materia, eleva ei
sets tonatge: els Estats Units han
decidit substituir tots els seas vaixells
vells per un total de setanta-vuit mil
sanes; el Jap0, per seixanta-nou mil;
Italia dedica en aquesta obra mes de
mil milions de franca i prevea la renovació de setanta mil tones en gratis
cuirassats.
Confio -ha afegix el ministre que la Conferencia de Londres i el
bon aentit de les potencies interessades aconseguiran no precipitar el
Filón a una cursa (Earmainents.
Amlull massa Ileugeresa. Franga és

aeusada de precipitar-se a la cursa
d'armaments. Pera França no pot
perdre de vista aquest "Deutschland"
i anees exaellents :innata una de les
guata ja fa un any que presta servei
i labra el prestara d'ací a uns quants
n'esos. Una tercera unitat será Ilaneada avui per Alemanya, i la quarta
ja ha entrat en quilla. Quan
ça tingui dos "Dunkerques - , Almanya, dins el quadre del tractat de
Versalles, tindra una certa superioritat naval sobre França. Es, dones,
de conformitat anib la política de
pan que França es limita a renavar
la sera ilota militar.
Erall ea acceptà passar de la categorja de segona potencia a la de quart
ordre; pero la seca situació geográfi
ca exigeix que mantingui la seva
força naval. Ami, ha terminat diera
af. Pietri, és precio garantir la seguretat del país sense regateigs i
l'esperit de fer respectar els nostres
drets.
La Cambra ha adoptat el projecte
per quatre-cents vint-i-cinc voto contra cent vint.
La defensa passive
Paria 30. - El Govern acaba de
P r esen t ar a la Cambra un projecte
de llei relatiu a la defensa passiva
contra el perill dels atacs aeris, la
qual serà obligataria a tot el territori nacional.
Podran realitzar-se exercicis de defen s a passiva ea qualsevol momear
i el gin es negui a complir les mesures adoptarles será castigat ami) penes que oscillaran entre sis dies a
un mes i multes de setze a dos-cents
franca.
Aquestes mesures podran ésser e steses posteriorment als territorio d'ultramar.

L'INFORME DE LA INSTITUCIÓ ROCKEFELLER SOBRE ELS DEUTES DE
GUERRA
Washington, 30. - La Colitissiú el Centre d'Estudia Politles
i Econòmics tle la Instilució Rockefeller, el president d'honor del
qual és el president Roosevelt,
ha presentat el seil informe sobro la qüestió dels denles de

guerra.
Per be que no se saben les
resolucions que s'adopten en
ttquesta Memòria, hom creu que
la Comissió reeomana eslablir ti
un total de mil nülions de ¡jalara
el total dele denles, a repartir
(odre els diferents països deutors, en la proporció corresponent.
Per a efectuar el pagament
d'aquests denles es recomana 1111
einprestit collurat ea el mercal
nord-amOrieä.
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I VARIETAT'
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conté les millar, gatees
de l'Artiach. Varietat,
perquil camarón 21,

classes diferents, amb,
tota una serie de saberle'
exquisides,

París, 30. - En el Consell de
minio t res (' e lebrat aques t mata el
aenyor latminergue ha felicitat el

senyor Barthou pels resultats del
seu recela viatge a Romania j
lugoslävia.
El senyor Cheron, ministre de
Justicia, encurregat dels afers
d'Alsncia j Lorena, ha donat
coneixer al Consell de ministres
els progressos considerables que
s'llan aconseguit en la difusa; de
la !lengua francesa a Alsácia.
La proporció dels reclutes del
Baix Hin, de parla francesa, que
era de 72 per 100 en 1930, enguany puja a mes del 93 per 100.
El senyor Barthou hacia d'informar sobre les negociacions
diplomatiques portades a cap
(turma el vialge que acaba d'efectuar a Bucarest i Belgrad,
però cona que diversos ministres
havien d'atendre els treballs parlamentaris (la Cambra diseuteix
projecte sobre els fons de Camera i el Senat el problema del

Torrados en el seu
pues mis tostaran
Mimarla la, agradable I *cortón/1c.
SI san guardados
dins de la Ilauna
i en Iloc frase, mai
no es romolleixon.

E

III

Dins de mitges Ilaunes de 1.700 grs.,
5,25 pres. kilo. i°:rreVre.

diferents, dina de mitges Sal>
Alisare Nao,14 cl o
no' d'uns1.700 grs., 4,30 piles. Icilo.-Domíts ol timbro,

oarrera

blat.), el Consell ha decidit que
el ministre de Negocis Estran- DE BARCELONA
gers ajurnes la seva exposició
per a la setmana entrant.

L'Inouguració del Foment Català RepuEl terrorisme blicà del Poble Nou
nazi a Austria adherit a A. C. R.
Insbruck, 31). L'ona de ter- lmportant d i scurs del Conrorisme que aquests darrers dies
s'Italia desencadena( a Austria. ceder senyor Marii Esteva
Anit tingueren Iloc a la barriada del
sembla que tenia per objecte collaborar als propäsits dels cops Palde Nou les Feotes d'Inaugurada del

ll

ora

que ara diuen a Madrid que defensen
l'Estatut i la Conatitucia eren els
que a les Constituents feien obstrueció a l'autonomía.
Manifestä que almas de la clauclicacha el Govern de la Generalitat, in.
terpretant el sentiment de tots els catalans, seria re: eut i seguiria actuant
d'acord amb les directives traçades
de defensa de l'obra autonómica.
Acaba dient que estaven sempre ert
contacte arnb els ciutadans, i ell, personalment, lela acatament i jurava fidelitat al partit d'A. C. R. i a la llibertat de Catalunya.
Durant el seu discurs i en acabar,
el senyor Martí Estere fou objecte de
llargs aplaudiments. La cobla i el pablie entona els Segadors. que t'oren
escoltats a peu dret. Seguidament fou
anees un grandiós castell de foca artificials davant l'estatge del Centre
acahat d'inaugurar, i tot segun hont
dona. per acabats els actes a les primeres hores de la matinada. Avui
continuaran les festes al Poble Non
anib mona de la dita inauguració.

Foment Catalä Republicä del P. N. i
de la S. A.
Ha quedat comprovat que di- de la Jorentut del la C. R., adherits
aterres els tnembres de la S. A. Acaciä Catalana Republicana.
les deu de la retila ion donada a
havien rebut nombrosos expio- !aARambla
del Triomf, davant el Cen,)1
tre inaugural, una audició de sardanes
1:1. JA romicili d'un hilleria sein- per una cobla notabilissima. Acabada
1 1 que la pulicia
aquella, ting„ue lloc al saló darles un
,le 33 quilos d'explosius • d'onn tono ofert per l'entitat als capdavan- DOS GUARDIES DE S7_'GURETAT
EXPEDIENTATS
hombes preparades per a fer-les ters dels Partit i a tots els simpatitzants.
eervir.
Per
noticies
rebudes a darrera
S'assegueren a la taula presidencial el
Viena, 30. - Slan comes a
president del nou Centre, senyor Eran - hora d'ahir al vespre, sabetn que
Austria tres nous ateniptats.
cese Montplet, i senyora; el conseller han estat expedientats els dos
L'n policia auxiliar ha resultat de Finalices, senyor Martí Esteve, i la guàrdies de Seguretat que es
greument ferit a conseqüencia seva distingida esposa; la senyoreta Glä- trobaven a la porta del Banc de'
lutut tret.
ria Martí: el doctor Pornarola, con- carrer de Fontanelle, on es coHa eselatat una bomba a la seller de l'Ajuntament de Barcelona del nield una estafada de 38.000 pesCentral electrIca de Vall. Ha Partn; els senyors David Ferrer, Pea seles a un empleat d'una casa
estat impossible la conlinuacni poch, Sausachs, Rahola i els represen- comercial de Terrassa.
tanta del; Centres adherits a A. C. R.
de serveis d'aquesta Central.
També ha fet explosió una al- .Acabat el lona, tingué lloc el lliurament DOS REVOLVERS ABANDONATS
d'una bandera brodada pel nucli temen'
Ira bomba a la Central de Kufs- del Foinent C. R. a aquest Centre.
EN UNA FOGUERA
ei n.
Apadrinaren l'esmentada bandera la
D'una
foguera que /ti havia
senyoreta
Glòria
Martí
i
el
doctor
PoDeclaraclons del cap dele
mareta, el qual dirigí, en primer Iloc, la encesa a la muntatiya de Montheimwheren
aaraula als assistents i a la multitud de juic se senliren unes detonaViena, 30. - L'enginyer se- ciutadans que es trobaven al carrer, on cions, per la qual cosa es pronyon lierber, elegit cap dels frien installats alguns altaveus.
curà saberse'n les causes, i s'hi
El doctor Pomarola remarca, després trobaren dos revOlvers que seno
heimweren del Tirol, ha declarat
en un discurs que está disposat de fer ofrena de la bandera, que calla dubte havien estat Ilançals
a acabar amb el terrorismo nazi la major cohesió ¡ una necia conjunta foc carregats.
tal de defensar les llibertats de Caal Tirol, emprant les mesu- per
taltinya en aquests moments critico.
res que tmpcsa una acció conDENUNCIA PER AMENACES
Afegí que la bandera catalana era
cort;-ht i ton vasb a com Lt que l'emblema i el simbol de Catalunya, i
DE MORT
porteo a cap els assalarials
significa la defensa i el compliment dels
Manuel Serrat va presentar-se
ideals d'A. C. R., que són els de CaBerilo.
sal:laya.
a darreres llores d'ahir al vespre
A continuació parla el senyor F. Mont- a la policia, exihibint una carta
alca president del Foment C. R. del anónima, en la qual se li exigia
Poble Neta el qual agral l'assistencia que avui, a les sis de la tarda,
de les autoritats i de boli els ciutadans,
i manifestä que en nom del Censen Di- havia de deixar, en un determtrectiu de l'entitat acceptava la bande- nat llar, 50 pessetes, i que en cas
ra catalana, la qual prometia no des- de no fer-ho el matarien.
La noticia es féu carrec de la
emparar mai.
Acaba oferint el Centre als directius denüncia.
d'A. C. R., sempre que íos per a !tintar en defensa deis interessos de Cata- D'UN ATRACAMENT EN UNA
lama i de la Repablica.
FABRICA DE CASTELLVELL I
Finalment féu ús de la paraula el
EL VILAR
30. - L'agrupació OBC, conseller de Finances de la Generaels membres més destacats del (mal han lisas, senyer Martí Estere, el qual
Com a ampliaciú de la noticia
adoptat en aquests darrers temps caries fou rebut anili aplaudiments. Celebra
actituds de violencia i han maniiestat la inauguració daquell estatge, que que donen' en un altre lloc d'auna certa inclinació per les doctrines s'ita adherit al Partit d'A. C. R. Ma- questa ediciumi, d'haver-se comes.
feixistes, han adoptat una resolució que nifestä que la bandera que ela era un atracament en una fábrica de
ha provocat grans comentaris i que pot ofrenada els havia de servir d'esta Castellvell i El Vilar, podem dir
ésser el comerle d'una collaboracia mes mal i coratge en les hoces de defa- loe ahir darrera hora de la
eficaç al al govern actual.
lliment i tristesa, can era la bandera tarda es presentaren sis indiviSegons un comunicat que han donat de tots els catalans que feni honor dus a la fábrica del senyor Bela la premsa, anuncien que els diri- a les nostres tradicions, i ategi que rel Is, d'aquella localitat, en el
gents cl'ABC han decidit l'abolició de per danumt de tot devem honorar-la moment que torejs hi havia et
les seves trepes de xoc, dernonimadcs penase es la bandera de Catalunya,
qual está per damunt dels tientes i vigilant de la fábrica.
inilicies abecedistes. 1
Els atraradors, pistola en
dels partits.
Les eleccions presidenReferint-se als moments patines ac- lligaren el vigilant i li taparen
cials mexicanos ::
tinio, manifestà que es ventilara una la boca, dirigint-se tot seguit al
Mèxic, 3o. - A tia el país es pre- doble qüestia: la defensa de Cataln- despatx, d'on se n'endugueren
senten tres candidats a les eleccions pre- tuya i la de la Repablica. Significa la 1.13280 pessetes.
responsabilitat de tots en aquests
sidencials.
Tamb6 intentaren obrir la calAquests candidats san el general Llat- moments, i manifestà que ara Inés xa eabals, sense aconseguirque mai el lema daa. C. R. era Cazer Cárdenas, que es presenta pel par- talanya i República.
ho. Els atracadors, tement éslit que esta al Poder, o sigui el nacioRentarc,‘‘ la seva guatitas de re- ser descoberts, després
nal rerolucionari; Albert Tejada, del
prrsentant del Govern de la Generapartit socialista d'esquerra. represen- Inat i migué que aquest saturb cera- bona eslora de forcejar la caixad
tant de les tendencies agràries de l'Es - plir a mb el seu deure i no dubtara. Si emprengueren la fugida.
Mes lard, quan el vigilant potat de Veracruz, i l'ex -general Anton cal, a sacrificar les seves vides en decandidat de la fusta de'., fensa de la llibertat de la pitria. Afe- gtló desfer-se de les lligadures,
partit deposició i classe mit j ana anti- 2i que podien afirmar-ho ami, el con- símil demanant auxili, per) els
eleccionista.
venciment que d'eh hi havia tot el atraradors ja s'havien perdut de
Rum els centres politics es considera
noble que s'aclona clarament que els vis( a.
corn a segura relecció del senyor Cardenas.
El candidat comunista Laborde no ha
estar arreptat, pino que Presentii `nn:'
retard els documents corresponents.
Disturbis comunistas a
ARMES CURTES 1 LLARGUES, A PREUS ESPECIALS
Xina
FACILITATS DE PAGAMENT
Santiago de Chile, 31). - Sama reprodmt els disturbis comunistes de temps
enreca.
CARRER DE FIVELLER 1
RAMBLA FLORS, 12
Set-cents abre', han ocupat tina factoria proa de Tenme °, i després d'un
Telèfon 14867
Telefon 10163
tiroteig amb la guärdia s'han retirat.
Dos camperols han resultat merts.
1n111•111111~~8.111•111133111Iii
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la seva milicia
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Pels Centres Ofichtls
SENERALITAT
Gonsellerla

de Governeoleb. —

Ahir al migthe el senyor Dences
manifestä als periodistes que a
Artes hi havia tranquillitat, i que
els guärdies que hi foren enviats
no van haver d'intervenir en res
perquè els ànims estaven apaivagats.
Digne que tenia bones impressions sobre la vaga de contramestres.
Un periodista li pregunta si
sabia alguna cosa referent al
descobriment d'unes emissores
de rädio, les guate se suposava
que funcionaven clandeelinament.
El senyor Dencas va contestar
que s'havien incautat de dues, i
que s'eataven fent esbrinaments
per a aclarir s i. tenien permis
O no.
Tamh ti ton preguntat sobre
el "tic-fac a que en determinades
bares se sent a a Radie Barcelona, i el conseller de Governació
contestä que la pregunta liarla
d'ésser feta als técnics.
—Es que produeix molesties
als que eseolten— digni el periodista—, j hi batuta d'intervenir
el conseller de Governació.
El senyor Dencas digné que
se'n feia Arree, però que havia
d'asear la Radio la que hauria
d'evitar que els paramits produIssin sorolls.
Butlletí Oficial de la Generalitat. — En el seo Mundo d'ahir
publica el següent sumari:
Presidencia : Decret posant
en vigor l'acord de la Camissiil
Mixta per a la implantarla dr
l'Estatut de Catalun y a relatiu a
l'adaptada a la Generalitat deis
Serveis de aluseus, Biblioteques
i Arxius.
Governaci6: Ordre ampliant
les places de Metges de la C omissaria general d'Ordre
a Barcelona. tretes a con e urs per
Ordre del 16 del mes correrla i
declarant la incompatibilitat de
l'exercici d'aquell càrrec amb el
de Mete de qualsevulla Carpo-

frita ele rebuts que no hagin esta!

•••n••••••n•••n•••n•••n••n••n•n•••n.•

cancellats.
Els tulle de cupons del Deute.
Es fa aninent als qui
solilcilada
l'agregneid de halls
* Al correr le Arav ha estat
detinguda Joaquima Sanchez per de cupons als Mole del Deute
haver atemplat contra els agenls aleinieipal, erniesió del prii»er
d'oellibre de 1920, serie B. setede Pautorilat.
* Al vespre, el senyor latin- me ampliad.), que celan !leales
ees no Va rebre els periodistes IIa es les factures presentarles
per trobar-ar a les h ibitaeions ftns a aquesta data, i que, per
particulars de la Causelleria taut. poden passar per la Dipoacomiadant-se de la familia del silaria !Municipal tots els dies
senyor Salves, la qual abandona terriers. de dos quarts de deu a
la una, on els seran Ihurats, mitaquella casa.

racial oficial.
Cultura: Decret nomenant Secretari del Cnmite de Cinema de
la Generalitat, en virtut de concure , el senyor Miguel Josep
Mayal.
Economia i Agricultura: Or'dre concedint un préstec de deu
mil pessetes a la Cooperativa de
Construcció de tuberies d'acer
asfaltat i inoxidable, de Vilanova
i la Geltrú.
Ordre atorgant un prestec
cinc mil pessetes a la Cooperativa "La Forestal Cornellenca',
de Cornelle de Llobregat.
Departament de Sanitat i
Assistència Social ( Patronat
d'Assistència Social de les Cases
ele Caritat i de Maternitat ¡ Expaesits i de Proteccia de Menor;
de Barcelona). — Subhasta de
les obres d'habilitada dele nous
l orale per a .escoles del Grup
Benefir de la Protecció de Menors del carrer de Wad-Ras, de
Barcelona.
Departament de Treball i Obres
Públiques (Bases de treball de
la Secci6 de Menuders dele Jurats Mixlo de Treball de les
Indústries de l'Alimentació de
Barcelona.
Comissaria Delegada a Tarragona. — Anunci, ale Afectes de
ó, de l'execució miljanreclamaci
c.ant subhasta, del proveiment de
pedra menudallada per a l'apariament del ferm dels quilOrnetres 7 al 12 de la carretera de
Vilarodona a Solivella (tros d'El
Pla de Cabra a Sarral).
Adniintetracia de Rendes Pabliques de Barcelona. - - Retarle

El secretari particular, senyor
Torres, va dir que no tenia cap
noticia per donar als representante de la premsa.
* A la Camissaria General
d'Ordre Pahlic os va rebre a primores hores a In nit tri
avíe telefònic de Castellvell i
Villar que a la fabrica de teixits
del senyor Balcells s • havia co_
mes un ntrarainent. Es va ordenar la sortida en auto de diwirsos agents de rollete por tal
ifinfarmar-se i procurar la dele/ tet ó deis autora.
* Ahir a la Oil fou definan!.
ingressa ala calabossos de
laneniasaria General d'Ordre
Antoni Gunrdian Toro, al
qualTi t aren neupals diversos
exemplars del diari clandestí i
extremista "La Voz Confederar.
La policía del port va de*
tenir ahir, a l'arribada d'un vaixell, un Alean iugoslau anerrunaf lose!) rrica . f osen, la doettmentad() del qual no s • arleia ama
p is esmentats nums. Se li ocuparen alguns clocuments. segons

sembla importante. 1 es la la impressiO que es treta el'algun
ernissart comunista. Parla diversos idiomes, 1 amb facilitat
l'espanyol, a pesar d'haver hit
que no baria estat mai a Espanya.

AJUNTAMENT
Una felicitado!) al senyor Hurtado. — El president de la Lliga
'milis I vial de Flequers, senyor
Carrió, ha cursat nie expressiu
comunicat al Conseller-regidor
de Provelments, senyor Otaa Hurtado, felicitant-lo per la seva
gestió en pro deis interessoe dele
esmentals industrials pel que es
refereix a les normes aprovades
en el duren Ple consistorial. en
virtut de les guate enserns que
es garanteix la propietat industrial dele flequers es beneficia el
públic consumidor, evitant-li el
perill de Eintrusisine en una materia tan delicada cono as la fabricada del pa. En l'esinentat
comunicat s'agraeix tarnbi l'interés i la diligAncia amb que el
senyor Hurtado ha resolt
qüestiö deis permisos de les llegues, llurs distancies i les revendes de pa, amb la qual cosa,
ultra els efeeles abans indicals,
ha aconseguit situar tots els
earneldats establiments dine de
la legalitat, defensant aixi els
interessos do l'erari municipal.
Visites a l'alcalde. — L'alcalde, senyor Carles Pi i Sunyer,
ha rebut, entre altres. les visites

laut la

Servei Meteorològic
de Catalunya
ICA
D'EUROPA A LEE 7 NONES OIL OUL
$0 DE JUNY DIC 1534

IIITUACIO

Sota la Influencia d'una devenid
eltuada al golf de Génova P
-sonelvtadsecornd,amb
tenida nuvnlds I pitada e Franca I
les reglons atol cm tamiza
al rägem de temperaturas reuma fina
ala Pirineus I a la bledeterrinla balear.
Les altos pre•slone s'estenen de.
de les Atores fina a las Illes feralnIques e donan lene a Son ~pa a
les costes atläntlques I • la mella t
occidental de la Penensula Ilebreca.
A la cauta de l'Emporell I a les
een1111enUll• de Tarragona paraistel.
len els vents forts del nord-oest
Iniciats ahlr, 1 degut a la depr555i6
baranOtrloa situada al golf de Génova.

erseetee

presentada del roe-

responent respire-1rd.

CONSORCI DE LA ZONA
FRANCA
Acords presos. — En la seva
aquesta entital
oficial ratifica els acorde del Comité Execuliu referents a la cessi.) de 54 paccelles en la "UrbaM'acuna Casa Veteas'. a favar
d'altres laude individu s als quilla
seis expropiaren els terrenys
iiiir posseien a la "Colaina Canti - , de Can Tunis; impoeició
peuyores a diversos infractors
je les•Ordenances inturicipals Soda rrera SeSS11 .1

UTA/ DEL TEMPII
A CATALUNYA, A LES WUST
El col esté seré a la mettet sud
de Catalunya, I nuvolds • les °Marques do Gerona.
20 horas Velan
En les d
registrat ',risita u alguno. turbonada% al Balo Ferenesu, I des de Gerona
fine a Barcelona, h•vent novat ileugerament ala tiril la de Capd•lia.
La temperatura M111 11701 d'avul, a
Nürla, ha estat de dos graus.
(Les observamons del lempo
a les set, van a Al cap
coses s• la prunera 0./A 111 11.)

aarceiona.

pagament d'arbitras de sorDemacrar metodizada) al se
res; neteja del "Canal Vell", reguerols del carrer de Grillas u del nyor President do la Generalitat
de Catalunya per tal Lie propant de les Vaques. per tal .Fevitar les molésties mi( causa als dalle. a Eexpropiariei i papsament
veins l'enlollament d'aigües tue- te II finca nünntro 241, propiete- durad l'epoca al cierren; ta dels scnyors Corlorniu i Guaralformar l'Enginyer Direetnr de diola.
Assabentar-se amb salisfaecia
la Delegada, dels Serveis
del Pirellell Oriental ami) re- de l'Ordre del almisteri de Fiferencia a anteriore demandes narices reconeixent el caraeler
per a la realització de les obres ' le valora pública als Bons de
d'ondegatnent del tin Llobrogat i Capitalització de la Subverició de
draga( del seit darrer trate]; tra- l'Eslat a la Zona Enfilen de Barmelre n la Commulitucia de Ca r - admira als efeetes dc Ilur pignorabiners per al Sell framit a la rad() pel Baile d'Espanya, ¡ deSubsoaretari del alinisteri de Fi- enreda de llor admissiö a la arenausees les valoracions de l'ac- lt zació oficial en Borsa de ta
lual caserna de Can Tunis i ter- resta de reinissió que no gaucha
reny en el qual es constriure la encara d'agiten benefici.
nova que ha de substituir-la:
Acula liel motiu es posa de niaaprovar la recepció de les obres nifest pel Ple del Consistori el
,le construcei6 de tres ponle ar- desig 'inanime dieta seus compotesiana a la "Urbanitzaci& Casa ne-11(S de proeedir eom Inés avial
Vehils" i tirptidació corresponent tnillor al eomeneament de lee
i adjudicada de diverses obres obres per a l'establiment de la
*le reparació en diversos iuusrno- Zona F1111 . (11, al m'al efecte se
lles propietat del Consorei.
i > elebraran les reunions conveS'aprovaren les liquidacions nients per tal de revisar amb tot
Sorres
eorrelatives al Servei de
detall la labor que a l'efecte hora
reaponenla ala timaos de gener a
té prepararla.
maig inclueivament d'enguany.
bre

1

Trihunals Jutjats
autor de dos delictes de ro.
CAUSES VISTES AHIR conaiderà
hator, a ma armada, pels quals fou

condemnat a tres anys, vuit mesos
per cadascun;
A la Secció Primera bou susrbas el vint-i-un dits de presó
pele
juras per malversació de relata que dos delictes d'intent de robatori,
quals ion condernnat a dos mesos
eatava assenyatat per a atina
any
un
1
A la Secció Segona es vejé una un dia, tumbé per cadascun.
*
de Menea
causa per robatori contra Francesc Ine% de presó pel delicte
Agusti, acusat de dedicar-se a robar lucha d'arma de foc.
pels vagons de l'e s taciO te Montcarla. ASSEN YALAMENTS
El fiscal sollicite que li tos aplicada
la pena d'un any, vuit mesos ¡ un día
PER A DEMA
de presea El seu defensor sol-licita
l'absolució.

AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala Primera. — Pobresa: Cristófo!
* En aquesta mateixa secció no Ferrer
contra Josep Ferrer, Incident,
es veieren causes crdineries.
Assumpció
Riu contra Ramon Riu.
* A la Secció Tercera, i pel Tri- Divorci: Teodor Serra i Gurnrità consegüents: senyor Frederic Marés bunal del Jurat, se celebra la vista
era Dolors Sureda i Ministeri fiscal.
i Déulovol, president del Sal() do d'una causa a porta tancada contra
Sala Segona. — Nullitat de patent:
escandol
pnblie.
per
Josep
Alberges,
Barcelona; el senyor Adolf GonFillat i Cia., S. en C, contra Etui l
veredicte
El
tribunal
va
dictar
de
Sitiase:
zenbach, vice-cònsol
Orfila. Incident: Ricard Saguer coni fou condemnat aquell a tra Francesc F3lasi. Divorci: Dolors
el senyor Colmad Siegfried, pre- culpabiiitat,
pena de dos mesos i un d:a
Vidal contra Pau Coraminea.
sident le l'Escota Saliese de la la
presea que esta compres, perb, en el
noatra e jutat.
AUDIENCIA PROVINCIAL
darrer
L'arbltri sobre gossos. — Pel
Secció Primera. -« Dos orals per
A la Secció Quarta no hi ha*
tal de donar facilitals als cantri- via assenyalament'.
furt contra Francesc Enrique i Josep
huents de l'arbitri sobre tinença
Bioaca.
¡ circulada de gossos. i evitar
Un oral per nom suposat contra
TRIBUNAL
D'URGENCIA
Ramon Puntf.
hagin
de
saen Pi possible que
Secció Segona. — Un jurat per hotisfer anib guata doble la maSlei vejé una causa contra Victoria micirli contra Ramon Gumnia.
tricula, l'alcalde ha conceda. orla Abraza,
als agents,
acusat
d'atemptat
Secció Tercera. — Un juran per haprórroga de deu dies, que finire a Vilanova. La pena que li ¡raposa. el micidi
contra Guillem Liversey.
el dia 10 d'aquest mes, ¡ ha auto_ Tribunal fou la de sis ramos i un dia
Secció Quarta. — Un jurat per as
rit zat l'administrador de Verbi- d'arrest i soo pessetes de multa.
sassinat frustrar contra Ramon Riba.
Id per a concedir-ne un altre
Un oral per urgencia per reunió
En aquest mateix Tribunal es
*
den dies que t'Ultra el cha 20 da- vejé, una causa contra Francesc Simón clandestina contra Sandall Martínez
aquesta
data
Pérez, Aquest individu robava a les i altres. Dinorci: Agnsti Arasus cond'industrials de Sans, correspo- quast mea. Paseada
tra Carente Caynels.
nents a les tarifes primera, se- hauran de satisfer ami) recarree botigues de Badalona. El Tribunal el
gona, tercera i quarta, declarate

fallits.
Delegació dele Serveis Ifidrautics de l'Ebre (Expropiacions):
Anunci.

Administrada Municipal. —

Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.

Administrada de Justicia.
Sentencies i edictes.
Index de lee Veis, Projectes
de Lleis, Decrete. Ordres, OrdresCirculare ¡ Resolueions, que han
Wat publicats en aquest diari
oficial durant el segun trimestre
oe 1934.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Ahir al mritt a l 'Are de Triomf
un agent

de Vigilancia es vejé

obligat a disparar rontra das
malfactors que fugien. Pogueren
asear detinguts. l'erren antecedents a la Comissaria General
'd'Ordre
* Ultra les dues Bädios claneleatIn e si, de les quals s'ineaul.k
la policia abans-d'ahir, en foren
desenbertes fines mes. Una al
Pes de la Palla, la qual, pera.
esteva autoritzada. 1 Ealtra al
carrer Comercial. El propietari
d'aguesta darrera, sienyor Alelandre Duma@ dómPz, posseelx
aamba el permls corresponent.

VARIA
* S'ha donar compre al Jtitjat
ratemptat comes a Sant Adela. del
Besós per Jesús Mann Rubio, que,
'linear al jutjat de guardia, ha ingressat als calaboasos del Palau de Justicia.

* Sina donar compre al Jutjat de
guardia de la troballa a la muntanya
coneguda per "La Pradera", del Guj
d'una partida de cepsules de-nardó,
fusell, ignorant-se qui les hagi pogut
abandonar.
*
El dia dos del eorrent es veura
al Tribunal d'Urg è ncia la causa seguida contra els vuit procesaats vaquees per reunió clandestina.
l'el Jutjat número nou ala die.
*
tat ante de conclitaió en el sumad que
se seguí pel procediment d'urgencia
contra Joan Corta, Josep Sandoval i
Francesc Gomaria, pel delicte d'ateacarnent a la fabriea Indústries i afanufactures Reunides. S. A., el dia
del mes de maig passat.

Butlletí Peclaüòüle
U N IVERSITAT AUTONOMA
Facultat

de

Medicina.— Eximens:

S'avisa als alumnes de grup L (Analocuela patoló g ica. Microbiología i isiopatologia), que tinguin conced;da

l'escolaritat i desitgin sofrir la prova Catalana, a les 825, la d'Olesa de

de conjunt en la present convocatòria
de juny-juliol. que han de pasear per
la Secretaria de la Facultar per ¿ser
inscrita a la dita mo y a , abana del dia

5 de juliol a les dotzes El mateix

tindrà lloc al Deganat e l
sorteig dels alumnes Caere els dos
trIunals e omenats.
Denla. chillan, clia 2 de juliol, a
les dötze del mati, se celebraran a•la
Facultar de Medicina els exámens dels
alurnnes de la carrera de Practicant
que estiguin pendents d'examen.
a la una,

ELS MESTRES

FETS

no vacilen:

Montserrat, i a les deu, per l'estació
del Nort, la de Mara. Dia có, per
l'estacib de Franea, a les deu. la de
Vilassar. Tots els escolars hauran
d'aliar al Palau de Belles Arts, una
hora i mitja abans de les indicades
en a q uest horari. Oportunarnent s'anunciarà la sortida de la Colbnia destinada a Sant Hilari Sacalm.
Festa escolar.— El divendres, dia
29, tngue 'loe al Grup Escolar "Pi i
Margall" un festival infantil per a
celebrar el final de curs. .Arnb assist‘Mc:a de nü S de 1.50o espectadors,
entre pares i alumnes, comenci el
Prograzna, Que es descabdella al teaere recentment construit i artística-

Escota Normal de la Generalitat.—
DIVERSOS L'Exeosicia
Monograiica de rexeursiO ment deeorat.
En primer lloc arengué la paraula
escolar pretén esser Urt exponent del
el cl:rectar del Crup Escolar, senyor
Francesc Sabadell i Baldrich va n enot comprendre una excursió es- Lluís
Alabara el (mal dirigí unes pacolar
en
els
seus
tres
moments
de
denunciar que mentre es passejava per
raules als p ares dels alunines i els
la muntanya de Montjuie. darrera de P renara ció, realització i treballa posarte i els invite a visitar
oferí
aquell
Taeri, cro?:
a t ritouiie de
n el 'ter
tea,
etcot
l'Estacli senti un soroll e oil l't sc la t enriar.. .Estun,
reanosiciä escolar que s'inaugura el
d'un petar& i en girar la cara per tal
ene.e.g,Pärici-- p rimer de juliol i que restare oberta
de veure don venia la detonado, se upal,,• agdeóncri,-, ,.itinat Jliensetrac,alralneasnag
fina el vinent diumenge.
sentí ferit en una canta,
Tot seguit comenca la primera part
'caes, guies. itineraria, liibree de roe.Un atine que facompanyava el va
fotografies, illustracions, dibui- d e l ure'srama, q ue c o nsIsn en ranCons
ajudar a aliar a la casa de Socors. sulta,
mes
a arree dels alumnes dels dixos. quaderns de treball, ele.; orgaon ii fou curada la ierida, que fou nització,
pressupost, vida durant l 'ex- verao graus. "Caneó de l'aigua",
qualificada cje pronóste reservat.
cursi?, darles obtingudes (croquis, " Dins el meu ciatell6", "El que canFI ferit manifestà que desconeixia
fotografies, pellícules, exemplars d'his- ten eis ocells" u un número de eit"
el sen agressor, i que nemas veie,
torta
mostres de valor indus- nuca i plastma. Despees, el conjunt
després del dispar., que cm subjecte, trial),natural,
conferencies i lliçons prelimi- Coral de l'Escota interpreta les can.
vestir de blau i amb gorra de mariner,
nar; o posteriors a l'excursió, redac- nous següents: "La Balanguera",
havia eniprés veloç carrera.
cions, rcsultats totals, etc. Sera "Camus a trzvés", *Rosa de bardis— Un tramvia de la linia 40, que acceptafa tota coltaboració per mo- sa" i "El cant del noble". La sea
pra Passeig de Maragall es dirigia a desta q ue sigui. Als oactiaioants
colla i darrera Part consisti en tres
Barcelona, envestí el camiO 49.804, será lliurat un document acreditatiu funcions de titelles que foren la de
däquesta matricula, i l'arrossega uns de la sera concurrencia. La tranieea líala de g rans i petits.
25 metres i el boira. finalment.
La gestió del a professors del Gran
de rota mena de niaterfals, haura
El fet ocorregué a con s equencia que d'ésser feta abarra del 20 de juliol Escolar "Pi i .Margair. i al davant
en un pas rnolt estret de l'estnentada a la Secretaria de l'Escola Normal. irt'z. d'ells la del senyor Alabart, inercia
via. ti canció intenta crcuar diagonalConcurs de treballs escolars.— Hit tota mena de lloances. L'obra que
ment el pas del tramvia, i aleshores estat prorrogat el termini per a pre- realitzen amb els infants del grup de
fou atropellat per aquest, i sofrí grans sentar els treballs del coneurs orna- Cases Barates de Santa Colo= és,
deaperfectes.
nítzat pel
dv Professors Par- simplement, formidable.
Afortunadament. i per un veritable ticulars leGremi
Catalunya. Mis els dies
nrracle, no sliagae de lamentar cap i 6 de julio]. Les escoles que vulguin5 ASSOC IACIO PROTECTORA
desgracia personal.
p rendre part en el magne festival de
DE L'ENSENYANÇA
— Al Passeig de Grecia, cantona- final de curs, que tindre lloc el disda al carrer de Bonavista, toparen una sable, dia 21 del mes que son han
CATALANA
moto i una bicicleta, i resulta amb de passar per la Secretaria del Gremi
diverses ferides al rostre i a rorella els dies 5 i b. de .s e a van de la
Repartiment
de premia a Canet de
asqueen, Enric Sirven, de 22 anys. tarda, oer ossar-se rfacorcl amb la
Mar.— Avui , diumenge, al mati, al
que muntava la nioto, i arnh ferides Coznissió. Eta treballs seran capoal parietal, al costal i a la mi esquer- sats des del dia 17 al 21 a la Sala Saló d'Actes de l'Ajuntament, se cera Xavier Pola i Patata de 22 anys, d'actes del Casal del Mestre. Fon- lebrara la festa del repartiment de
que muntava la bicicleta. Foren au- tanella, cl, i el públic podre visitar-ins omitís del Concurs Escolar de Lectura i Escriptura i de Geografía de
xiliats al Dispensari de Gracia.
donze a una del metí i de sis a viril Catalunya eiete tinaue
lloc el passat
— Ahir, a la cinc de la matinada, de la tarda.
d'a 23. En representació del Conaell
a la ervilla de la carretera de La Bordirectiu de la "Protectora" hi assisdeta amb el carrer de Sent Roc, totira el seu secretad senyor Lluís BerELS ESTUDIANTS
paren el camiö 4.270 de la matricula
trae i Plioan.
32.768 B.
de Tarragona, i
Barrera acords del Consell direcUna visita d'estudiantes alemanyes.
A conseqüencia de la topada. resol. Dilluns, a les set de la tarda, arriba- tita.—E1 Consell cFrectM
de l'Assotaren ferits els ocuparas del taxi, Rosa ran en l'exprés de M.
dada
Protectora de l'Ensenyanea
S.
A.,
una
caCastells i Montmany, resident a Cas- ravana d'estudiantes alemanyes de Catalana,
en
la
sena
temió
darrera,
telldefela, que es produí diverses conSuperior de Berlín, de pas p rendre els següents acords:
tusions al tórax i bree dret; Ranion l'Escala
cap a ll älaga; reataran dos dies a la a) Adherir-se a la iniciativa de la Bou i Castells. de 35 amas, fill de
nostra ciutat, cal visitaran l'A:luda- Federa ció d'Estudiants de Catalunva
l'anterior, amb erosions en una cama,
nient, la Generalitat i la Universitat referent a rensenyarnent als Instituts
y l'ocupant del camió, Angel Campillo Autónoma, on seran degudament ate- i trametre'ls una calorosa comuniMartinez. de 37 anys, domiciliar al ses. Es preparen sengles recepcions
carrer de Salvador Se g uí. 3. segon. a honor seu. La Comissió de Relab) Felicitar el senyor Pau Casals
que es causa una ferida a la regid
ciona exteriors de la E. N. E. C., aten- Den haver retal nomenat Doctor Hooccipito-parietal.
noris Causa de la Universitat d'ETots {oren assistits al Dispensad dre degudament les visitantes i Per dimburg.
s'adreça a ton els cornd'Hostairancs: després fiaren conduits tal motiu
que
vulguin
assistir
als
actes
panys
a II enes respectins domicilis.
— Al carece de Marina. encreua- orcanitzats q ue es reuneixin a l'estaa les
ment atnb el de Diputació, colgué ció de al. S. A. denla, dilluns,accmefe l'arbre al qual havia pujar un nert, set en p unt de la tarda, per
panyar
les
rece
tls
visitarles.
que es causa ferides a la rara i a la
regló frontal i fractttra del radi dret.

1

U

VIDA CORPORATIVA

de pronòstic reservar.
Se li practica la rema d'urgencia a
la Caa de Socors del carrer de Sal-

La surtida de les Colenies Escotara.— Durant !a primera quinzena de
— Al carrer del Cid, dos deseo- juliol tindrà lloc la sortida cap a les
neguta robaren a Gregori León i a rtiverses localitats on han estat desJulia Pardiaas. Prhnerament els hiel- tinarles, la primera tanda de lea Cc' taren a jugar a la carteta.
linies Escotars de vacances d'estiu
En el moment que aquella dos es de l'Ajuntament ele Barcelona. L'hotreien els moneders de la butxaca,
rari establert per a la sortida de les
dos deaconeguts seis tiraren al da- Colónies és el segfients: dia 1, a dos
muna ¡ mentre l'un els lligava, l'altre, marta d'onze del cuatí, la del Tibidespres de ferir-los, els roba ela diners dabo. Dia 11, a les 7'44. Per restació
que portaven. Els lladres fugiren.
ele Franca, les de Besalú, Arbúcies
Santa Colonia de Farners. Les de
Santa Colaina de Ripollis i Les Eranquesea, per restacie, del Nort, a les
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111 8' 1 5 i 9 . 20. respectivament. I la de
Pobla de Claramunt, per l'estació dels
Ferrocarrils Catalana, a les 9'20. Dia
12, per 'estacó de Franca, a les 7'44.
la de Bagur; a les 8'15, la de Tossa.
Per l'estació dels Ferrocarrils de Ca-

nieron.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

Patiu de l'Orina .
Aleshores

talunya, la de Vilajoana. A les onze
aortira am autoömnibus, des de Belles Arts. La de Can Puig, de la Rabassada. Dia 13, per l'estació de Franca, a les 7 .44, la de Santa Fe de
Montseny, i a les nou la de Calafell.
D:a 14, per l'estació dels Ferrocarrils

Demaneu gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté
les característiques de l'orina, símptomes d'aquestes malalties i la manera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb l'ús de
JUGO DE PLANTAS BOSTON

Aquest opuscle es cldna o remet gratis 1 frailes de ports a qui ho sollieitt al
LABORATORI FARIMACEUTIC DEL Dr. VILADOT, moló E. -- Carrer del Consell de Cont, 303. — Barcelona
Comptant-se ja per callen els malalts tealamonials que linn oblingut Mur guariment giran Ora trarlat de combates
catarros nauta i crónica de la veixiga , arenes, mal de pedra e odas terbols, Inflamacions agudes i ciäniques 1 eatretors
de IR uretra; blenorragia aguda o crbnica; gola militar; inflamad° de la prbstnta; retenció de t'orina i necessitat fredient
anormal d'orinar; dolor de ronyons i baix ventre, ele., no vacillem a reenmanar nmb el m'extra M'eres el JUGO DE PLANTAS
BOSTON. Els resultnts que s'aconsegueixen amb el seu ús són exila tan falaguers, que no dubtem, ni per un sol moment,
a qualificar-lo de remei insubstituible.
Rar es el cris que amb un sol fflase6 no es nota una extraordinaria malora que marcial la tinta progressive <V1A ha
de portar - lo ben avtat al guariment completa El DiposItarl per • Espanya Ce la CASA Segala, Rambla Flors, 14. - Barcelona.
De venda a totes les hones humildes d'Espacien 1 a la Central (l'Especifica, Peleyo, 55; altar, sita lairetana, icé: Petal
•
Pla ç a fliaaitt . 1 3. — A M a drid : G aV o s n , Aret la i, 2; Borren. Puerta del Sol.—A Vivienda: Farinicia Gemir; Farmacia
Rubia, Pifien Mercal; Grumelegul, Plaça aferra/1.—A Snengossn: illverb 1 Chaliz. larngiteria.—.1 Bilbao: Barandiaran I Cia., Droguerim—A Sevilla: Francisco Gil, Farmacia del Globo.—A alelilla: Farmacia Moderna.

L'assemblea general celebrada.
st Besseres passat per l'Agrupa.
ció Espanyola de Mealres Diveclors Concertadora, elegí per gran
majoria de vots el Consell direetiu segiient:
Presiden', Andreu Gelabert
vice-president, Rabel alartinez i
Valls; seeretari general, Cesar
A. Vendrell; %ice-secretara Eraniiesc d'A. Font; comptador. Josep
Mieria Javaloy; tresorer, Laurea
Ribei; vocals: Antoni G. Calelä,
Josep Espeitia. Isidre Rosselló,
alanuel Garrido i Francesc Monta
serrat, bibliaterari.
Avui, a les den del matf , i
l'estatge del "Cent l'O Obrera
Aragonés", carrer Baix de Sant
Pere. 55, es rennira la junta ge-

neral ordinaria de la Federad()
de Socielats de Socnrsins Mutus
de Catalunya, i presa a tots els
ilelegals que no deixin

La Soitietat Soeorsos Mutua
entre ele sords-muts de Catabanya celebrare al Sr. (' domicili.
Montaerrat, 20, principal. la conresponent renniet general ordinäria, a les quatre ale la tarda,
amb el segitent ordre del die:
Lectura i apravacia de l'acta
ef e la sessió anterior. — Lectura
de la alembria correspanera —

Aprovació dele cumplen de l'any
1933. — Admissi6 dele socis que
ho eollieitem—Propneicinne ser/erais que es presentin.
Poden itesislir-hi lobs ele pares dels gneis i llera protectors.
R l e s onae del mata f inll ,ar al badil ennal d'Aceita
Femenina (Cap, assemblea
aeneral reglamentaria.

ara
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Diumenge, 1 de juliol de 1934

LA

PUBLICITAT

BARCELONA AL DIA LA RADIO
Programes europeus

La Mar i l'Aire L'activitat política Borsa i Finances
EC-PPA" amb corren, mercaderies i 8 passatgers.
A les 1710 sortf l'avió "ROHRObservacions meteorolOglques:
D-AHOL" cap a Estutgard,
A sol ixent vent N. O. fresc, cel BACHescales
a Ginebra i Marseamb
amb celatges Â horitzons clara;
al migdia S. S. O. molt D'ese, lla, amb corren, mercaderies i
amb nimbus i horitzons buirosos, 10 passatgers.
A les 930 sortf "FOK- elelelirefillieruileignelluielfueninkalinelailefettellialualinuemi a sol ponent S. O. frese, mar KER 8 EC-AKK" cap a Madrid a
I FOMENT CATALA E.
marejada del S. O. i el cercle
amb corren, mercaderies i a posqueda cobert.
:
REPUBLICA DEL 1
gers.
sa
Baròmetre, 7332. - TennäBase Aeronaval. - A les
metre, 22'8.
I
POBLE NOU
1
sorti l'hidroavió i t aliä "1-11:70" t"
a
____
cap a Marsella ¡ Roma amb rar- g
e
MOVIMPiT DEI PORT
nett, mercaderies i 4 pas.aig", 1 Rambla del Triomf, 73 -2
Procedent de Roma i Marsella, : ANTI, a dos quarts d'una, I
Moviment de vaixells a posta a les 1'2'15 arriba l'hidroaviel
2"
parlaran
de sol - Demoren a l'E. una liä "I-P.EDI" amb corren, iner- 'I
2
zaieta 1 una corbeta que %1111 en cederles ¡ 1 passalger.
rie
FRANCESC SALVAT
Popa. Pel S. un pailebot que
A les 13 . 15 sorti l'hidronvió ri.
passa a llevan!, al S. 0. dos italiä "I-REDI" rap a Marsella i ..I
1
R. TASIS I MARCA
oergantins goleta que van de Roma amb corren, mercaderies
FtOSSEND LLATES
Mina, un pailebut i una goleta cense passatgers.
2
it
venen en popa, quatre pal138.4
eammemeisnomumnicmonmuninuteminummuj
iebots a motor que van vers la
MOVIMENT DE VAIXELLS
Foment Català Republicà
mateixa direcció, i un que ve al
DURANT EL MES DE JUNY
del Poble Nou
port; de vela hat ins dos falitxos
3.400
el
roes
de
juny
darrer
Durant
vers diverses direccions r un
Com a continuació dels actes celeport
de
Barcelona
entraren
al
brats ahir, amb motiu de la inauguvers aquest port.
Vaixells entrats.-De Marsella, 263 vaixells mercants i 2 de ració d'aquesta . entitat,avui, diumenels
gneis
són
esguerra.
entre
ge, a les deu del mati, se celebrará
en hast, el vaixell suec "Bolivia",
l'anunciat partit de futbol entre l'equip
del senyor TornIts Mallol i Bosch; panyols 145 i estrangers 118:
de
la Joventut de l'entitat i l'equip de
145
Espanyols
de Marsella j escales, amb càrrel'Ateneu Obrer del districte IV, al
31
...
Italians...
ga general i de trànsit, el vaixell
camp de la U. E. del Poble Nou, en
Anglesos..
;talla "Donde", del senvor Joan
el qual es disputará una copa, obsequt
21
de la senyoreta Margarida Montplet.
Salvador; de Nova York, Bilbao,
15
...
Alemanys.......
A dos quarts d'una, vermut d'inan31ä.laga i Almeria, amb cärrega
...
Francesos
euració de la Joventut del Fornent,
general j de trànsit, el motor daassistència i parlanients dels se5
ami)
rles "Nordkap", del senyor Fin de
nvors Francesc Salvat, R. Tasis i Mar4
Holandese s ... .........
Römul Bosch; de Palma, Teneca i Rostend Llates.
3
Nord-americans. ......
rife Alacant, amb gasolina, el
3
...
Ing.oslaus.
vaixell espanyol

ß EMAFOR DE MONTJUIC

"Badalona", de
la C. A. 31. P. S. A.; de Taver
Bilbao,
amb bacallä, el vaixell
i
noruec "La France", del senyor
Successor de II. Enberg; de
Gijón, amb carbó mineral, el
vaixell espanyol - Inocencio Figaredo", de la Marítima Sucressera de P. Garcias Segui; de
Palma, amb corren, mercaderies
i 148 passatgers, el motor correu "Ciudad de Palma", de la
Cia. Transmediterränia • de Sucok j escales. amb fusta, el vaixell iugoslau "Saba", dels senyors Tortellà i Figueres; de
Trieste i escales, amb passatge
i cärrega general ¡ de tränsit, el
va:xell italià "Istria", del senyor
E. Carandini.
Vela. - De Sant Feliu, amb
carre g a general, el "Comercio";
de Castelló, antb garrofes, el
pailebot 'Carinencita"; d'Eivissa,
amb crirrega general, el pailebot
"Pedro", de Ciutadella, amb
cärrega general, el pailebot "Carmen Picó"; de Susa, amb fosfats, el berganti goleta "San
Mus"; de Valencia, en Ilast, el
pailebot "Galicia".

Cursos

Conferències

selectes
DIUMENGE, DE JULIOL
17.00. - Suissa ltalaina, 2571

El moviment modelo de Catalunya

metres. Simfonia licroica,
Beethoven.
17'46. - Nacional anglesa,
310 >lea
ranibr a.
Hem rettut de l'Instala dinvestizacontinuado reutuiiinin cl usuta es- 1.50 ti
19'00.-Munic, i0 7,4iii. :51,1cions Econianiques el full mensual con. ladistic, en el qual consten, aixi
responent al mes de maig passat, en el teis, eh indexe cn rreSp onentS al mama si saite cambrn.
1916.-Koenigsberg, 291 niequal es detalla el nivell assolit per di- del 1933 per a poder establir una com.
y enes activitats catalanes.
tres. Concert de plano.
paració entre aquests dos periodes:
19'40.-Leipzic, 3822 na. ConMes de maig
1934
1933
cert do vicdf.
(1013100)
Preus a l'engros
103.2
154.7
2005. - Londres regional,
Preu de les subsistències Barcelona
10.2
189.1
1025-=100)
Especulació (6 valors)
69.2
53-3 3 42'1 111. Comed simfònic.
20'45.-Milà,
3686 m. Música
Accions (22 valors)
89.2
7.30
francesa.
Ohligacions (18 valors)
91.6
36.o
Estalvg
2-110.
Suissa alemanya,
Imposicions
178.0
188.3 539'6 ni. Friedemann Bach , rärlio
Reintegraments
161.8 teatre amb música de Gripeko179.3
Fase de con) venuts
77.4
74.2 ven.
Filats de llana condicionats
138.5
131.9
21'50.-Radi0 París, 1.6 58 m.
Construcció Barcelona
61.9
16.7
Passatgers M. S. A.
(1)
90.6
(1) 88.6 mnsica
Mercaderies
(1 ) 107.3
(1) io6.8
2210. - Copenhaguen, 1.350
80.2
117.1
Carbó entrat al por?
metres. Concert elässir.
80.3
Automòbils matriculats
23'00.-Franctort, 251 m. Se(1) 13š 7
Huid elèctric - llum
(1) 143.3 terció de "Tsar fuster", ¿mera
j
Fluid elèctric - force.
(1) 149.6 de Lortzlng.
(1) 155.0
920.833
831.805
Saldos Caixes d'Estalvi (milers ptes.1
DILLUNS, 2 DE JULIOL
2.916
Protesto Barcelona (nomb. d'efectes)
17'00.-Estrasburg, 3492 me(1) abril
Per les xifres reproduides s'observa don de valore is estacionari: amb tot, tres. Música de rambra,
iroo. suisaa alemanya,
una rnillor situació en el passat mes de pecó, fern ressaltar que el darree nivell,
maig a la del mateix periode de l'any tant el d'accions corn el d'obligacions. 5396 rn. Recital d'orgue: Bach,
precedent; aquesta tónica que es ve re- es manté forca per sobre al que es fixà Haendel.
gistrant d'alguns mesos tina, encara en 1933.
17'30.-Langenberg, 455'9 m.
que no significa que ens trohem en una
Els índexs de les imposicions i rein- Concert en re menor, per a piano
época de franca represa, pel fet de per- tegraments a les Caixes d'Estalvi són i orquestra, de Mozart.
sistir anal) mes o menys intensitat ene potser els que desentonen del ritme do171e0.-Koenigswursterhausen
dona a entendre que la gravetat de la minant; malgrat aixó. els saldos concris:, a mesura que avança el temps es tinuen en augment 1 acusen una dife- 1.571 in. Cymbalum, Rameau,
la menys sensible en les diverses acti- rència entre el maig del to33 i 1934 de Couperin, Haydn,
1830, -Berlín, 3567 m. Múvitats econòmiques de la nostra terra. proa de noranta milions de pessetes a
sica nòrdica.
L'índex dels preus a l'engräs ens as- favor d'aquest darrer.
senyala que cap modificad(*) rernarcable
L'activitat tèxtil. referida segons la
19'00.-Koenigsberg, 291 meno s'ha registrat en els preus de les venda de filats de cató i la llana condi- tres. Baix j piano.
niateries, i com s'observa en el detall, cionada. presenta Ileuger avantatee a
20'00. - Brussel .les francesa,
la diferencia que existeix entre els dos favor del darrer mes de maig. El maanys reproduits és gairehé la mateixa triz es rol dir arnb el nrniment car- 2839 ni. Orq uestra: Ernotte,
que es ve constatant d'alguns dies encä. rilaire. el nual no acusa variació re- Grillaert, Leblanc,
20'00.-1%110 París, 1.648 en.
Els preus de les subsistincies nornés pre- marcable En canvi, l'entrada de carbó
senten 1.1 de diferéncia, la qual cosa pel port de Barcelona. l'activitat de la - Boccaccio", opereta de Suppé.
vol dir que el cost de les subsieténeles c o ntract ació i en narticular el nombre
2010.-Koenlgsberg, 291 mealimentiries és gairebé el mateix entre d'autombbils matriculats a Cataluma , tres. Obres de Gluck.
els das periodes considerase.
ens mnstren una „lira „ölt sunerior en
ano.- Poste Parisien, 312'8
El mercas borsari, pels indexe que
mai g del 1014 respecte al del 1033.
metres. Cants iugoslaus.
corresponen a aquesta activitat, i si conEls indexe del fluir consumit, tant el
20'16.- Suissa Italiana, 257't
siderem els que es fixaren en mesos de la forza com entlumenat, també preDrecedents, ens evidencia eme l'estat a senten una millar posició en el darrer inetres. Cants escotara amb 250
executants.
qué es troba el nostre cercle contracta- -re, «11 sideral.
2045.- EmIssores de l'Estat
francés. Concert de Vichy: Fes-

i
Estrangers diversos_
De guerra
PER A DENIA
2
Espanyols.......... ...
Durant aquest mes darrer hi
Academia de Medicina. - A les 19,
ha hagut una minva de vaixells
sessió cientifica pública, en la qua;
mercants, en compareció amb es
tractaran els temes segúents: Docl'anterior. de 20 vaixells en eta tor Antoni Peyri: "Epiderniologia de
espanyols i de 20 en els estran- la lepra a Catalunya". Dr. Conill:
gers.
"Un suggeriment al Patronas Universitari: Reconeixement pre-matrimo.
Yachts
Mal". Doctors Bellido i Gibert Que5
Espanyols.... .........
raltó: "El veri de cobra per via in3
...
Anglesos.....
tradermica-.
2
Francesas...
Arenen Enciclopèdic Popular. - A
t
les 20, conferencia pel doctor Jaurne
Belgues...
Serra-Hunter. Terna: "Metafísica i
1
Nord-americans,..,...
Morar.
Coliseu Pompeia (Trave=sera, 112).
P " fes`m. Samuel PaloL'assemblea celebrada darrerament del Front Unic d'ObligaA l " 22'
No podem publicar les notes :llegue,
deelCosta
Rica, donará una
conferencia
pública
sobre els següents cionistes de Catalana nomenä un Comite per a defensa de Hura
.
pregades que no vinguin es temes: "La fi del món
eahals,
seriosament amenacals.
S'aco .ta r:t
Aquest Cornite, que ha visitat ja totes les autoritats de la
des-.
català i amb un cataclisme esgarrifós. Una
entes en cata
ar, acar-se dels enderrocs. nostra terra, fa avinent a tots els obligacionistes de bona fe que
1nael
Quin aa seá
Imbre o signatura coneguda
l'Unic cami per a cobrar és adherir-se al Conveni de l'any 1932
estampillar les obligacions. Així cobraran tot seguit ¡ encara
quedara una forta quantitat per a procedir a l'amortització de
les nostres obligacions.

Front Unir d'Oblig acionistes
de Ferrocarrils Catalans

(hora de l'Europa Central). EI
programa d'inauguració va ésser
transmès lambe per les estacions alemanyes de radiofonia.
NOVA ESTACIO GEGANTINA.
A RUSSIA
Aelualment Rússia esta feng
plans per a la construcció d'una
segona estació de 500 kw.
Txabarowsk (Siberia Oriental)4
Segons les darreres
ques, el nombre total de radiooienls a Rússia és de 2.500.000..
A fi d'augrnentar encara aquest
nombre es reparthan, especialment entre la població pagesa,
uns 80.000 aparells receptors.

NOTICIES FAVORABLES PER
ALS PIRATES FRANCESOS
DE L'ETER
El nombre total d'auditors
clandest:ins a Franca 65 molt
elevat. Al principi, el Goverri
trances nenia la intenció de presentar un pla de recerques sictemàtiques per tal de descobri r, .
els aparells amagats, però en una de Les darreres sessions la
Cambra Ical,:esa de Diputats va.
refusar aquesta mesura.
L'ESTACIO RADIO LUXEMBURG
REBUDA A UNA DISTANCIA DE
13.000 KM.
L'estació radiofònica del L u xemburg, que ja havia rebut relaciona de Chicago 17.000 km.)1
i de Mombasa (6.700 km.), acaba.
de rebre una carta de El Cap
inforrnant-la que la recepció en
aquesta ciutat havia estat molt
bona. La distäncia que separa E1
Cap del Luxemburg no és inferior a 13.000 km. Per a una
transmissora que treballa arnb
ones Ilargues, aquest abast coas-.
tituiex una gran excepció.

UN RADIO-REPORTATGE
DES D'UNA "ZONA NEUTRAL4.
Quan els ràdio -repbters van
veure refusada l'autorització de
fer el reportatge del rnatx Fran-,
ca-Suissa, cercaren una altra so-,
lució i es traslladaren a una.
"zona neutral", que no era en
aquest cas, sind un dels pisos
d'una casa situada prop del camp
de joc. Això no era a propòsit
tival de música francesa mo- per a facilitar el reportatge, perb
derna.
21 , 00. BrusseWes flamenca, els rädio-oients pogueren, no
321'9 m. Concert: Donilez, Bren- obstant, seguir perfectament el
matx, gràcies a l'enginy dels
ta, Leemans,
21'30.- Luxemburg, 1.304 m. operadora.

Concert escandinau: Svendsen,
(Hass, Jordan.
22'00.-MIlk, 3686 m. Música
de cambra.
2215. - Copenhaguen, 1.250
metres. 3Insica sueca.
23'15.-Breslau, 3158 m. ConLa fallida que patrocina "La Mutua de Obligacionistas de Servicios Públicos" vol dir no cobrar mai res, pel costds j Iang de cert d'orgue.
24'00.-Berlfn, 3567 m. ConDes d'abir fins al 17 de juliol, dei- subhasta, al Mont de Pietat de la Ma- la tramitació processal.
Per a informes: Sr. Mana. Carrer de Santa Anna, 22, pral., cert per violi i orquestra en re
zaran de prestar servei les Estafetes re de Deu de l'Esperan ça , organisme
major, de Mozart.
sucursals de Correus números 8 i lo, de la Caixa de Pensions per a la Ve- de dotze a una i de set a vuit. Telefon 22050,
situades al carrer de le .s. Corta Cata- Ilesa i d'Estalvis, els empenyorarnents
EL COMITE DE DEFENSA.
lanes, 716, i Chapi, 37 (Horta), res- de joiells, vencuts abans del cha priNOTICIAR!
pectivament.
mer d'abril de 1934. L'entrada a la
es portä a terme foren petites
sala de subhastes és per la Placa de
4750
pese
partides
de
Lleida
a
TRANSMISSORA ALEMANYA EN
La Delegació d'El:senda ha asse- Jonqueres, 2, entresol.
les, posat estació sortida.
nyalat per a deinà els següents paONES CURTES PER A AFRICA
gaments: Rafel Esteve, 76'30 pessetes:
Des del dia 2 de juliol tot= els dies
Veces: L'oferiment és més
BANC VITALICI D'ESPANYA
El primer de febrer va posarJosep Jiménez, 889; Felip Romague- feiners, de quatre a set de la tarda.
El dilluns dia 1 6 del mes que abundant d'Andalusia; el preu a se en servei la transmissora en
coro, a les onze del metí, s'efec- que s'operä fou de 2650 pesse- ones curtes amb antena dirigida,
tuara, a l'estatge social d'aquesta tes, bord M'alega, ¡ amb pessibi- que ha de servir per a entreteentitat, el sorteig de pòlisses litat d'aconseguir-se a 26; de nir les comunicacions entre Alernoment, però, la calma es com- manya i les seves antigues colbsortejables.
Mes africanes. Honi té la intenBarcelona, 1 de Pinol de 1934. pleta.
Dele altres generes en farem ció de transmetre cada dia proV. Muntada s
referencia.
grames de les 1845 a les 2230
E, el cibal a:e Ir Ie r ensi i l'alzada

Noticies Soltes

L'IMPOST RADIOFONIC
A EGIPTE
Ara que per primera vegada
els recursos de l'impost de radiofonia ingressen a les caixes
del Tresor, acaba de sorgir una
qüestió entre el Govern i la
ciutat del Caire, sobre el repontiment d'aquests diners.
S'ha nomenat una Comissió
especial que haurä de decidir el
que correspon a la ciutat com a
indemnització de la part que
pren en l'explotació de l'emissora.

Vaixells sortits. - Distància
navegada dels vaixells que han
sortit: fora d'horitzó es troben
eis espanyols el "María R.", .arnb
passatge
càrrega general, cap
a Algecires i escales, del senyor
Fill de Ramon A. Ramos; l' " Anl
càrrega general,-pUrelän",ab
cap a Reses, de la senyora Vidua
landre. menys
de C. Martorell; el "Nuestra Sevedvmlea usant
thra del Carmen", en Hast, cap
a Gijón, del senvor D. Mumbrú;
els correus el "Ciudad de Cädiz",
1 geuMIrS cha millo.
4194,141m.
arnb passatge 1 càrrega general.
31.30 elC,e:c,ee0 a •
»a Yerre
Ca í) a Las Palmas i escales j el
ammn
4.•
'Ciudad de Palma" , amb passatge ¡ càrrega general, cap a PalDirector general
que conglagui s' obté leolrnent, remede i
ma, tots dos de la Cia. Transtne•conrimice, ir g o' lalt Une
MERCAT
DE
COTONS
Dia 30 de juny de 193-1
diterränia; el darles "Nordkap",
amb càrrega general ¡ de trànsit,
Itisu uener Mari; Maig Jull01 Oct. Des.
UPPER
SAXELLARIDIES
LIVERPOOL
cap a Genova, del senyor Fill de
EGIPTE
mais atOlol o,t 51.11 e J111101 stet
La darrera sessió de la set- Tanra anterior .. 6.76 6,46 6..tr 6.45 43; &,,,,, 6 ,7,
(Liverpool)
Rómul Bosch; l'italiä "Donde",
6.42 6.59 6.4a 6.59 6.;:t 7;0111
mana d'aquest mercat no es NCié Obertura ....... ....
Tanta anterlor .. tan 6.93 6.96 S.14 S.33 8.31
arnb càrrega general i de tränsit,
to,notets del de 238 penates
telegrama
6.4s 6 10
6.55 6.53
Obertuta
8.04 Nont 7.01 AA,. Nein, 5.35
gaire concorreguda, i les vendes Segon
froto,. 603b11 O O ,o 44)
l'anea
cap a Lisboa i escales, del senyor
6.46 6.40 8.46 6.56 6.15 AA 5 Tatua
C.
6.4r 6 90 6 93 S.11 S.30 9.33
realitzades foren insignificants.
Jan Salvador; el romanes
1
1
1
Alca
Hont nota que, a mesura que Alca
ceava", amb passatge de trànsit
Vende per les eeses rnés
s'atansa la nova conde, els colla- Baila
Balva
4
amb càrrega general i de trän""
ac r editad n del raro
pradors es inostren menys
sil, cap a Braila i escales, de
ASHMOUND
SAKELLARI018
NOVA YORK
posats
a
negocia,
fer
creguts
Juliv
____
12.15
que
(1, Dei. 51519 luliol flor
l'A g ència Marítima Muller.
ALEXANDRIA
Tasca anterior ..
17.85
12.75
12.57
12.24
12.45
12.51
el
mateix
genere
el
'miran
adVela. -Els pailebots "Estela",
Obertura
12-69 12.7,, tee4 12.2e 19.59 ie.et Tanca anterior
12.4 10.53 12.6: 15.01 15.65 15.76
quirir a preus mes convenümts. Se500 telegrama
NOrn. 12.75 12.S4 Nont 12.4; 12 32
Obertura
Stab càrrega general, cap a PalTanta
12.35 19.55 12.61 t 2.75 17.15 12 %t/ /2 no Tanta
/2.47 17.55 12.64 15 01 15./7 15.57
Per
altra
banda,
Einteres
venePm ; el "Pedro", amb càrrega gedor Id presta suport, perquè Atea
Alca
3
2
i
3
neral, cap a Eivissa; el "Pedro
veiem que cotitzen diferent del Balan
//I
Tremas Pons". amb eärrega ge/,./
i
la
1
3ua
/
¡tu Ina
3
principi; és a dir que no miren
neral , cap a Vallearca; el "Cala
Bales
una pesseta per vendre.
ltsp. en placa (lo quilos>
NOVA ORLEANS
Tunt", amb càrrega general, cap
Blats: Mentre que fina ara Tanca anterior .. 17.36 12.62 1.,i7c.7i.,3 12.39 i2.2i 12 45 12.55 ArrIbidee et, pons
11113192111111111PIEWIIMIfflenglaa.•
a Palma; el "Verge del Remei",
(1135e tuca
Sutil
Nom. 12.47 12.61
s • havien concertat algunes ven- Segon telegrama
Sets Estats bilis
10
Stab eärrega general, cap a .Aguimuerto.)
.ing anterior
e
des
procedents de Lleida, a 43 Tanra
ea. 1.000; Salvador Sama, 1.000; Ma- re farn efectiu a les oficines de l'A12.29 17.32 12.5:. 12.72 12.13 12 3:', 12.4>dejid'ogo,i
Dr9
les i escales,
7.514
TEX1S
15/16 ... 129 1/2
;
Administraany
anterior
pessetes,
S.590
'
teneu
Barcelonés,
previa
deducció
dels
d'Extremadura
nuel Rebentós, 64.9755 0
crui- Al ça
j
ORLEANS
127 1 /2
ció de Loteries núm. 27, 90.000; Joan impostos legals, l'import del cupó nú- xer, a 46, i blanquet a 45, unir
Tranrerenela
5.05
ANY-POIIT
Amer, 105.02916; Dartomeu Besas- mero so de les ohligacions hipoteca- ja no fou possible concertar co Balsa
it
MOVIMENT D'AVIONS
•
tu,
u
sar, 32.00302; Guillen' Casares, pes- ries de la dita entitat, com també el ;iquestes condicions, i el poc
que
Aeròdrom de l'Alr France. - setes 85.86064; 1.1uc:à Cervera, pes- del rimó número 26 dels Bons de
P rocedent de Tolosa, a les 645 setes 13.418 . 11; Lisie Fajardo, pesse- Reforma de primera serie, i el del
arriba l'avió amb corren, merca- tes 72.46786; Josep Garcia, 103.42032; cupé núm. 22 dels Bons de Reforma
MERCAT DE LLOTJA Dia 30 de juny de 1934
Francesc Gómez, 06.86 4 32; Cristbfol de segona serie.
deries ¡ 5 passatgers.
Procedent de Marsella, a les Garcia, 25.647 . 09; Pere Lavin, pesseCIRIAL% FARINES I DISPULLES
LLEGUMS, FARRATGES I ALTRES
II
5'32 arriba arnh corren, tes 21.249'14; Vicenç Martören, pes•
setes 41.91004; Josep Montagut, pes-

Anuncis oficials

RCTURUS

AIGUA!

Mercat de Lidia

BOMBA YERTA

L'ACTUACIO SOCIAL

m ' rc aderies j 1 passalger.
Pr6 cedetif de Casablanca,

Abr i cs i vestits

a les

12'53 arribà amb rorrrm.

queden

Setes 88.02680; (*irles Rosal, pese.
nous -:- LA REFORMADORA
tes 42.02251; Jaume pesse-

tes 82.67590: Francesc Terrades, pessetes 26.50770; Llorenç Telo, 90845;
A les 1330 sorti FaviA rap a Antoni Vallesc4, 61.91064; Enric ViaTolosa a mb corren, mercaderies la, 196.19382; Joan Rosich, 3.000; Manuel Alonso, 199.76688; Francesc
3 passatgera.
Mach, 66.66740; Joan L. Casares, pesA les 13 . 28 sorlf l'avió cap a setes
13.98664: Ignasi Domenech,
Ma rsella amb corren, mereade- 7.60837;
Pene Garca, 3 r.561 .89; josep
ries 1 2 passatgers.
Jofre, 80.15293; Daniel Morlanes, pes.
A les 652 sortf l'avió cap a seres 4.610 07; J o sep Ma r í a . 8.74417:
Ca sablanca ami) corren, inerea- Jaurne 3 • 54 . 51: Robert Oms,
1 79 .20 1'54; Manuel Rodríguez, pesse•
deries i 6 passalgrrs.
15.73488; Josep R e al. 118449'77:
Aerbdrem de l'AeronbutIca Na- tes
Plàcid
Re y , 201.13250; Alfred Mucci,
val. Procedent d'Estingard.
Stab escales a Ginebra i Mar- 822584: Tornas Riera, 4.32620; Cas imir Manzanares, 6.05499; Josep
sella. a les 1713 arrihä l'avib Marfa, 4 96049; Daniel hlorianes, pcs"R OHRBACH D-1297" a mb cor- setes 3.78315.
re n , nw r r adéries i 8 passatgers.

Trafalgar, 9, 1. •

-

Tel.

15809 d'una noticia publicada per de-

mer caderies i 5 passatgers.

PrOCe dellt

de Madrid, a les
1320 arriba l'avió "FOKKER 11

ELS OBRERS
RectIfIcaeldr. - Sorlinl al pas

Aval, diumenge, a dos quarts d'onze
del mati, Studi Club (ara una visita
collectiva a una granja d'llorta. Lloc
de reunió: Pelaro-Vergara (Autobús
Roca).
"EI Seguro Medico", Passeig

Gräcia, 117. Telefon 74495

Avui es podrá visitar lliurement, a;
local de l'Agrupació Fotográfica de
Catalunya (Duc de la Victòria, 14,
principal), l'exposició de fotograbes
de l'artista angli. s Alex Keighley, la
qua l será oberta d'onze a una del mati
El dia 5 de juliol de 1934. a lea non i de sis a vuit de la tarda, hora que
del mati, seran venuts en pública tindra 'loe la clausura.

terminat diari del mal', I Oficina
de Collocacid Obi era (fi usa (lo!
1 reball) ha de fer púbtic que la
lila informació es abso'ut..inent
orex teta.

L'Assoclacib Obrera de la
Premsa Diaria de Barcelona
pr eg a als sens afiliats que assis, eixin a l'assernblea ge ne r a l or

aviii, -dinar,quesclbá
dos quarts d'onze del rnalf. L'ordre del dia a discutir es la seailent;

Lectura de l'a el a no) Prior. -Nomenament de Mesa de clis(ns
- Nomenament del arree,
de Junta de president i secreta;
Assuinples generals.

1
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Intèrprets prinelpals
de "Un par de das"

1.11-2QUINAO›!A
Rigueu oom mal velent la millor
ormibdia do l'any

I

a escoIrs". El film ens mostrara
LES ESTRENES ginyositat
d'aquestcs organitzarians,
* A Sitaas preparen una represeniiarnerbros-rost National
la
platja.
Data:
13
Marina
a
tasad de
contra les (piala la Bei es Poc nle152,
ESCENARIS
A
allt[TtNIA
11n •• n •
riel mes que som.
que impotent...
"El pequeño gigante"
* Vano dir allir que Maria Vila i
* L'Ajuntament efe Xicago ha raAvui sanca les portes el teatre Notel'ius Davl tornaren a Barcelona, i
bea la vis:ta dels principela director,
Ullarner-Firat
tats. Les tornara a amar, pero, el cm- sato
Urqulnaona
Maria
equivocar.
Ila
tornas
noma;
de noticiaris eMernatograIics a fi don.
sabte proper, dia 7. I_ empressoi Lius
Ell ha restat a Madrid per a
Tilni tret de la novelle -The
Calvo hi continuara la temporada lai- retire si
ten ir una maior llibertat de la cenarnb temps troles teatre per a
l.larit", ami/a per Re y del Rei'h
sura en les actualitats filmades. Es.
ca; si ara fa alguns dies ce reaos, ss aanar aquest
hivern
que
re.
No
hi
ha
interpretar per Edward G. Ra',:us,', timen que la premsa cinemat^gräfie3
peralte vol reformar la cornranyta. La
possible
(Llts 7s Aheorn), Mary Aula. (Run, ha de mereazer la matexa Ilzhersat
reobertura Morra lloc ardb La (In., :es, per sane, ninid'una
re:a.
duna suposada
Catalunya.
Wayburn); Helen Viesen (Po gy dexpressió que la premsa impresa.
del Taba r ra i la semnana segures per
al teatre català.
S" asas ; Rimel! lloPron (Al. Dainels),
* La eensura francesa. que no fa
a'estrenara la sarsuela del mestre laa- tegracia
Sota
l'organitracin
de
l'Agrupa.
*
i altres,
mole prohibl "La Banque Neme",
laguer La jaranera, cantada per la tiple e:o ArtIstica i Cultural "Marcos Refarien
els
provocare
una protesta UltárlhIle, bu
l\-ton
Con:hita Banyuls i el tenor
Abolida la Pci seca, que
Alfons Tudela donara
gangsters: Heus act za g a pregunta que probibit ara "Súc una Copia", que Za
ras. La jaranera ha Migue darreraniani donda". l'actor
les
nitre,
al
teatre
a
temí,
L'havia projectat en versiO alernanya
ara 1 ) 32 es frien na so'ramenr als
un bon eKit a \'a.encia, en ton donara manes
ans h clerenstras
conèixer per primera regada. Els an- rama, una conferénria.
tats Units, que els patea, sinó arrea a Alsacia. Cons a explicacto a aquest
, sobre l'art de la caes
cines
practinu
del món on les seres malifetes passaven aeord s'ha donar úni cament: "Baena
tors de la lletra son eis senyors Jose
raeteritzariii. Si un actor P m Parlar
del film al llena. Aviar aparegueren els dplomatiques".
Lucio Manuel láenito.
éç pre
:l'aquest
tema
amh
competencia,
* A canvi d'un privalegr especial
* El "Foment de Vilanova i la Gelsegrestadors: pero no era possible que
Tindrà pdblic.
Avul, matinal a Its onio,
es.'" ha organitzat per al dimecres que cisament En Tudela.
tots els gangsters scil íessin; riss podla ¿'importació de pellicules americanes
d'En Santpere al NoveL'anada
*
ele Soviets tindran avantata
Rússia,
ve, dia 4, una furcia teatral extraorciidonar per tant. Aleshores, calia imagidecidida. En
al preu &Ha de 2 peesetes
tats encara no está hen
nar altres sortides, i no pas solament ges especial; per a rexportació dels
Muja a càrrec de alarguerida Xirgu
D'altra banda, el
Santpere
vol
i
dal.
film
als
Estats Units.
Enric Borras. Tractant-se del "Foment nema li té el ene ro b at.
ells, sinó ele escriptors i els productors Se ta
W. C. Fields, Baby Le Ros; i Allisor. Skipvccrsh, el tercet de la deliciosa de films per tal que no fossin agafats
El Govern rnexica ha acordat
de Vilanova i la Geltrii", Guitas que
*
tan
anunciat
llanfarnds
¡
ja
comedia Paramou nt "Un par de tíos"
sera inape.1presideix el pintor Joaquim Mir ¡ de la * El
desprevinguts per l'actualitat. Basant-se la sera ajuda financera a la COTIStilIC-•
Cl veredict e del Jurat
a Iraner de l'actriu castellana AnGm: cid de nous cinemes.
qua': formen part els elements d'aque- o:lee
acetroirenqcuiae hiaa. dpeoslicica mcbss
a'liscp
en
el dfeelts.de
tonia Herrero. fou ahir suspes per se- lable . El Junt resoldrà els punta no
lla cintas que en podriem dir intellec- gona o tercera cegada. Als que tenen previstos en aqueste s Bases.
* La censura de Dehli ha prohia
cents.
En
aesuesta
elarrera
Pan
elevada
Treballa
en
els
s
FIELDS.
—
tuals, sembla que la furcia hauria d'e
generalment abans que l'art de bit la presentació del film "La vida
\V. C.
Pel fet de prendre part Si Concurs varietés
desig dassistir- hi els comegará a 30ra la categoria de ces-e s trella, junt al ge- silueta
durant
rnoltissime
anys,
i
desprivada
d'Enric VIII". Ho lamenprotegir
la
societat
fos
una
ciencia,
i
ser en català, mitas? Doncs, no, ses'enteren acceptades agurses Bases
vermouths.
!sial cómic W. C. Fields. Alison Skipnyors. Es representan La Idsa de la air car de
de
ores passt als Follies de Florenz Zieg- worth no (. 5 jove ni maca, perd té tanta a l'inrevés. De tots dos Si ha casos tem.
pel
cnncursant.
casa. Es veu que a Vilanova hi
feld. on va estar nou ancs sota contracte. persenalitat i gräcia. que dificilment célebres que podien servir de model. En
* La premsa escocesa ataca amb
PREMIS
en
els
"Escàndols"
moles indinnes. De totes maneres,
el dels gangsters en decadència, és clar, vehemencia les escenes "intimes" ga
També f i gura
celebrar que amb tants Honorios MauPremi extracrdinari George White. FI seu naixement va te- pot triomfar una bellesa quan es troba :tomes hi Savia l'alternativa d'anar-se dele filma americans.
ros
•
al seu costat.
ras cura corren, l'obra escollida sia de
cornbatent uns als altres, no Per con
del Centre EXCUTSiCll i S t a ele Catalu- nis lloc a Filadelfia i el seu debut eiA Anglaterra alma prohibir un
*
BABY LF_ ROY. — El seu naixeaer
Galdós. Sempre és un petit consol.
abans, sinó per regene--cureniao film de dibuixos de Watt Disney:
nya al militar Eles dels premiats al nematográfic s'efertnä l'anv roza seta
‚re
del
públic
la
direcció
de
ID.
Grif
fith
en
"SaS'acomiada
aqueta
nit
ment
tingué
lloc
fa
aproxirnadament
dos
hacia
també
el
canvi
*
ruin.
con curs.
-Red Hot Mama", seta el preteat qua
de: Poliorama la companyia Xirgu-Bor- EL IV CONCURS DEL CENTRE
arrss. a la formosa duma de Los An- vitats ; el pas d'una jungla a l'altra;
Els premsis que ° tercia la Seeci5 lto of the Sawdust". Des d'aleshores
l'infern presentas sota un sent:t massa El
ras. Des de densa. el seu lloc sera ocuEXCURSIONISTA
alternar el cinema amh el teatre. fin, Mze geles. Es orle de Pare. Pesó la seta ma- la cervesa a les finanaes, i rinahnent la cómic és una ofensa al; sentiments agv
de Cinema consistiran en
ten
pas, en aquella escena. per fillusionista
contras te a lis
ne procura voltar-lo de totes les aten- del gangster que simplement es retira religiosos.
vermeil Vany 1131 signá ros
DE CATALUNYA
de
Medalla
Ihr
termini amb la Parare:unza El sea cions i manyagues per tal de suplir aques- dels negocis, na ene: ahans (La Ilei de
barú von Rehúsala tal com varo anuaEis
noticiaris
cinernatograiissa
d'argent
*
Medalla
r¡orrd nersanallssim en "Si sm tuviera ta manea, ea el nos‘ible :51aurice Che- !a xurnia) per l'únic cami, el del te- estrangers recolliren amb tot detall tic
liar.
La Secció de Cinema del Centre que es concediran als filma que en iun
millón" li calgue pelar a la cate go- valer toa el sea "descobridsr".P ui x clue mentiri, sinó corn de qualsevol afer Can- la manifestació que se celebrá pels In
* Per no trobar teatres — gairebé
de Catalunya convoca siguin mereixedors pel seu valor Mria
de có-estrella aire ara detenta amh va esser en una oellicula seca, "El sol- rent i de vegades igualment enuivar, carrers de París, organitzada pela tra
tos. a Catalunya, estar dedicats al ci- EXCUT5iOniSta
de
Cinema
Catala
Concurs
El
nombre
de
nsedalles
a
coniVt
es: Sesea .
sterna —, la cornpanyia Saus-Vailejo- el Irr IV
nta dneitat. Té el cahell ros, els Mas tero inocente". on Bahr Le Roy va fer l'especulació, per exemple.
obrers francesos contra la importa»
cedir dependre solament de la gua- ta
hlasts. Es hala i gros.
Blanca ha de fer els bolos a les places amateur aegons les següenta
En "El pequño gigante" era trobans cid de filies forastera. Es curada d'ob- del
el setr debut cinematogriiic. Va triares
deis
Mesa
presentats.
na
BASES
i
de braus. La setmana pausada "tore'A"
ALISON SKIPWORT/I. — Es une lar en tota la línia Des d'aleshores erré en aquest darrer Ca5, amb la partirnla- servar que a Mes les sales on es pos
Ultra aguases premio lii ha els de
Manresa. Acui actas a Lleida.
El Concurs es obert a tots ela filmo
ues de les taules eme ha fieurat en diversas filies imnortanst. ritat que Bugs Ahearn, que a la jungla projectaren aquest reportatges t$
la primera Ilista dels de les trz.nsfug
projectaven després pellicules... ame- 44'
* Tot prenent café ais pòrtics del amateurs impressionat s arnh el! las- Cooperació.
d'una
manera ro:unda al Mirle en el país de las hadas". "Sei- de la carvesa era el lleó, es trona
triornfat
Iran
s'indica
a
continuació.
n
Lleva. l'ernpresari _losen Gisbert parla
S. 9 i mig i 16 millimetres sitma
El seu deben cinemaeogrefic es va fonias del corazón" i "Secuestro sen- cenit ecu anyell completarnent desarmas e:canes.
de
El
furat
podrá.
concedir
Menciona
Bene.
de teatre amh gent de l'ofici. Tindra. En sos
socis i dels tun socis de la Seccia
efeatirm en un dele oaners nrincipals
sacipnal”. arel-) Dorothea \V ierte. ultra en entrar en el món de les persones diles
* Sigrim Solvason Hessertr cone.
&sheet els defectes que nitrara pechar- dels
H onoriiim ies. ; podrá declarar dea maus de la primera fa- gezda mea bé pei seu treball de "doarganitzador a , naciona:s i esarangers.
seres els Premis del Concurs i els de "y) East", que hacia internretat a les figurar, en lloc priznerissiin en `Un rar decentscau
un
li, pesó no es per negar que. per als
Concurs
milia
d'aventures
que
se
li
presenten
ble"
films de Greta Garbos
Per a donar a aquest
malles sed, gran axit. "Miss la Con:ones estrena di- caín l'elite de la lama societat en la acabaendeels
Coopera.:iú,
afers teatrals, és home d'empenta. Què carácter genera!, secan admesos
suicidar -°e. ¿Sera aquest el
desa". "Noche tras noche" i "Un 11.17 de tíos", que la Paran
estará preparant?
a
qual acaba. d'ingressar. En aquest non medie per retirar-se definitivarnent
presentats en altres Concursos postePremis de cooperació
de t'os" eón les seres n allicales me s r e- q ues al Celiseum
—Fes! — respon. — Fine al setem- s-loro a la publicació d'aquestes Baacs,
mon tot li ea hostil: els usos de la so- del cinema l'estrella sueca, com lacPrimera
llisa:
Copa
Centralitas
da
bre no cal pensar en res. I aleshores, sempre que siguin presentats per les
cietat que desconeix 1 la complicació de ten vegades ha anuncias? Evidentment
ficació deis mots "educació
medalla del Centre Excurtita
sida i de les enumeres de prendre que pes a Greta Garbo té aran
potree tampoc. El públic está massa in- entitats organitzadores . Atillebt5 film; Catalunya,
amb els (piala és denominada aquesta la
us1
"
Can
teressat per la política. 1 deserta de les tindran apeló a! Pretnt Extraordin a sionista de Catalunya, medalla Atraeals altres el que ell i els seus accaturnan portäneia aquesc fea
imnortant modalitat pedagómca.
cid
de
Forasters,
medalla
Atracció
de
sales d'espectacles.
que concederse la Sec--ri1 Forasters, copa Baltä i Riba. zopa
* S'assegura que la primera pro- ras
en enfocar a fer-ho d'una manera tan simple, tan
Premis
q
,
mestre
Borguny
als
Segons
cl
—Sentireu ganes de fer quelcom. tard ció de Cinema.
ació essencial de! ingenua i tan brutal, el porten enganyat jecria del darrer filin de Dotzglas elle
el pro1)1
en a.
1 Ia reecn
p
grafi a Amateur, prerai C.a ésser la víctima duna societat :Itss Fairbariles. "La vida privada de flota
o d'hora...
Els films nacionals premiats co Cinemato
NOTICIARI
ri isser formar
pedagog
hattria
neiEic
Amateur. copa Eunsig,
—M'agradaria "fer liric". Per5 ho
amb un sentit ingems de la moral, Juan". tindra lloc al rnig de l'Oaeas S 's
entraran a 13 se:ec- neinatograiia
de
tota
nostra
Kermen
l'escola
el
aquest
Concurs
—
.
tisores
d'argent
Deien:r
de
Caralt,
veig tot mole malament, mole malament.
creu que, perque es troba de l'altra ban- en un gran transatlantic. Aisci ea que el s
.\ L'ATENEU BARCELONES
: culi: e part al IV Concurs
vida musical ulterior i. tot dolent-se de
cid
per
a
pe
EnSobre
el
tema
"Les
diversas
concepcopa
Filmo,
copa
Filmotäcnica
Barcelona, en aquesta materia. viu
da de la paret, t'ora del món en dl ha ni l'Amèrica ni l'Europa poden sentir eer
al del millar Film Amaginys. copa Lluis A. Forgues, copa ción , i tendéncies de l'educació musizal" !a indiferencia suicida amb que els mú- prosperat ha d'ésser re león d'Angels, i gelosia de privilegis.
reflex, va a remoler. No hi ha obres, Internacion
193:
de
avera
sica
generalment
esguarden
el
Probl
e
durare
la
prim
me
teur
copa
(
el mese, Borgunyei dona la seca anuoGevaert, medalla dor Kodals,
no hi ha autor,, ro es troben amistes_ se celebrará
va disposst a ter
* La Warnen Bros en els aisa pri- tar
a Barcelona, ornan:Izas
ma. inrlife r t'ncia — afirma — mes sen- quan Si entra
Se
Et repetixo que la cosa esta mole ma- tarnhé per la Secció de Cinema del Patiné Baby. copa Bolex ((,erma Ra- cada co a :erina:a a l'Ateneu Barcelo- sihle en els mements de renocaci6
gel perqui: no el coneguin. Es curiosa mers mesas danuest any acusa tira
pre
món), copa Viclor (Gertni Ramon). nés
de 38.noo el6lars.
hendid
i
apresta
conzepció
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roón,
dividit
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s'explinle
ne
r
InanifeStant
araba
riVitn.
tat
de C.
Examina les variarles formes d'educaSàbat, copa de l'argenter SerPer primera vegada, En Gishert se'ns C.ElE.tema
dues societats, una de bons i una de
es Iliure. S'admetran tes: copa
ca
per
quin
matiu
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d'esser
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tiol
cid musical que existeixen, i ore:me:rail
ha mostrat pesimista.
dolents. Av i, el gangster amena, ni,
s
lózie
gire
segueixen
eis film; amateurs de caire cultural. rahlina.
z
exclusa
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de la societat, per un dis- 45111051010141:9101101013 , am
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més just de les riqueses, shas.
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pertatases, esportius, industrial . , de rió que ens ofereixin, alai mal ele pròpia rer a olztenir ets reszthats aue rM:s a-tala frn:menlats i modelats en l'Escola tribuidor simple
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la mateiza sessiO de projeccid. S i el
Eduard G. Robinson. naturalment,
UN FILM DE BON HUMOR concursant Izo destaja podre col.laz:ar
ti el paper de protagonista u ros lt .
personalment el; discos.
neutra
torea les seres qualitats ja prou Aventura apassionant
Els films de color llaman dindicontundes dels altres nombroses film,
Hora i mitja de rialles
rae aquesta característica a l'exterior
que 1 hem visa junt amb aquella mena
I
garantides
d'un jove audaç
de la Plica.
de lentitud 1 aquella complacura en freka
- s remas en non millimetres u mig
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w i nA xair'r
'e
nson It tas"net oren: antis st u al ad s' er npo
a l'octubre
;os projectar acuse perill ami) tata la
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de l'una
I la comèdia Columbia de potencia
en el públic per la manera com
El prógraina de les Sessions de
el direetor—s'ence ven en el pobre Upas
C. I. F. E. S. A.
Ciassiiica ci ó i les de Veredicte, aia ,
al qual afortunadanient donen, al
corn les dates en que es projecsara
tina bona °cosió de revenja.
cada lema, es publicaran oportunaA. FREI"
mana
Els libras restaran a poder de la
Sceció de Cinema fins a la clausura
peis reis de la rialla
del Concurs, 1 desistes seran tornats
als coneursants. La Seccid de Cinema es reserva el dret de tiratge d'una
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La Colunds .a fan Un fill11 so*
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actualitat futbolistica
FELIÇ ACABAMENT DE
ECTa mo:ts anys
EYPORADA.
ple estiva no es vela tanta gent
,
cama de Les Corts. I aquest fet és
d'estran yar per quant la temporada
reatan blau-grana ha portat a ter .
ha estat de les rnenys felices des
e a darrera anada a América.
roer l'explicada la colear-km en la
3,ia de poetits interessants que auneiscp,xada han pogut presenciar els
ces aficionats, cosa que mou els es.•taaer s a assistir ala cantas de inc.
.:5 ofereix la possibilitat d'un
eelit. També el saber graduar
eare ... d'elements a prosa, portar
ha estat un factor que
e cre-atan
a
aquesta animació parea emees manquen cines dates per a
;11.1a temporada a Les Corts. i una
'ejes s'efereix — la de demà — com
soréxit de palie. El fet que tornar
jagst els brasilers contra un equip de
ab, el primer eme trobaran a Europa.
a que , 'expectació eme norten sempre
sud-americana arribi al sea punt
LA TERCERA "SORTIDA" DELS
RASILERS. — La selecció nacional
1 BraSl. el joc de la qual ha estat
ogiat uninimement. sortirä als nostres
mps arui, per tercera regada, contra
F. C Barcelona.
El primer partit jugat contra la selec'; racional catalana va veure el triomf
s:s :lastres colora per un sol gol de
:Khan& La segona. en terres
centra una selecció que no era
la riés forta que podia combinarva acabar amb un emeat a dos gols.
ea. centra un equip de Club en plena
eergaratzació — O reorganització —
a Ce temporada. sembla que el ree.s pos sornriure per primera re ¿a des de la seva estada a Enea
'7: val el fet de considerae ene a.
;eage:fica davantera no té proa
-er.ratot nj xuta gare perillosament.
tea, ent brasiler, molt superior en
ass, erateix pan!, a l'earip que aretlerara el Barcelona. fóra ISicie que
ni/ guanyador. Tot i que rúnica esnup' que tenim consiettla a que la
n// da:antera, que per ara es inos1.2. efectiva. rendeixi mes que fine
• ;asa que si bé és d'fícil, no és
el :o: irpossihle. Precisament en aque,a
-anee i improvisació que de vegades
anda nostres jugadors a la lluita. remolles victòries coni:Cx el secret
a ecuipi de preparació i conjunt su-'-.; zls nostres.
Neta: dir cera ens satisfaria una nora
e;eia. encara que fos a espatlles de
torita disgust als simpàtics brasi-

deixar-lo sol en la seca ieina i la seva
responsabilitat.
Sabem tue s'han iet canvis d'impreseions entre diversos ex-dirertius del
Club i que s'ha procura; arribar a l'Assemblea amb una erientacia simpatice
tue faciliti la tunca de releccia. Ara be,
qui serà el non President S'han munoreiat diversos notais: el del Pre s ilent actual i el dels senvors Soler i Bina Santiago Soler i Scunpol i Garriga: tot fa
creure que un d'aque st' será e/ <ni; Per
mandas dc l'Assemblea. s'enearregara
d'aseenyalar el rumb a la nau barcelo.
nista.
S O.S.

Avni, a les Corts, el partit
Brasil - Barcelona
Amb el partit d'aquesta tarda al cama
a Les Carts centra el F. C. Barcelona
s'acomiadarà del púaaic espartiu de Catalunya l'equip nacional del Brasil, que
tan brillant actuació portà a terme dasant la selecció catalana al mateix camp
de Les Corts, la tarda del 17 del mes
que som.
TeMm matius sabrats per creure out
l'encontre d'aquesta tarda not esdevenir
memorable. L'enti n del Brasil ha rebut
de Clubs estrangers lo nonues nrema s i
si be aquestes han estat con dicio--cions,
nades al resultat eme assoleixin aquesta
tarda darant l'equip del Barcelona, re..-eçat anda els disentits iuzadors
Deportiu de La Corunya. Chacho i
Die.
L'equip nacional del Brasil va nerdre
ner la mínima diferència davant la seleed.; catalana. Es de creme nue els
brasilers sortiran al eamn ama, la con\arda de triomfar davant d'un emir
de Club. Peris podem tenir la segurctat
tue els j ugador a q ue aeuesta tarda (I,
tensaran els colora blan-grana faran teta
els &arcos possibles per a reeixir ens

SPORTS
de sortir vencedor en el partit d'avui,
que el Terrassa; el portar un punt
mes que el seil contrincant i el celebrar-se el partit al seu cama. Això no
vol dir, però, q ue el Terrassa faci
un esforc i pugui anullar a q uests dos
avantatges per a aconseguir la victória
amb ella el lloc a la categoria suPerlar.
Els partits q ue ea jugaran avui corre snenents a l'esmentat tornei g . san:
Barcelona - Terrassa.
Martinenc - Granollers.
Palafrugell - Santa

Fartits amistosos
PER A AVUI
F. C. Barcelona - Selecció Bensil.
Terrassa F. C. - C. E. Sa'nr'ell,
reble Nou - Sant Caigas.
PER A DEMA
Terrassa - Valencia.

Competicions de Lliga
A Madrid es reuní el Camita d'ennag
de ponencistes i antiponencistes. amb la
Federada Espanynla. per tal de buscar
la fórmula de solucionar el contlicte
nev'ent.
Els tres punts baeics per a tot acord
nrm els sectients
noriencistes ad:r.eten rizr a
aquesta tem porada (valses-01 modificada
semnre eme sin avircuin els (tul ran
adq uirir nous drets amb acord de la Po-

nencia.

2. —Per a la temporada seeilent a la
nropera, tots els reunits recolzaran una
farinula nue el Comité presentara a la
primera Assemblea per la natal la
mera divisió tornará a redtrir-se a in

Clubs.
2.—En el ces que, Per a la pronera
temporada. no es pueril trabar can fórmula per les ries que aseenvala la nrimera conclusití. s'organitzaran les dues
Lligues. l'eficial i la dels antiranenele tes. de cornil acnrd. precurant evitar tota
noei ci 6 de Plata i tot el arre si' ficulti

El club organitzador ha rebut (MI ara i.fIRUFAMENT 1JE. BARCELONA
les valuoses inscripcions del C. N. SaSortida CoMectiva de Final de Curs:
badell, C. N, Catalunya, Barceloneta .A.
A la Ciutat-Jardí "La Florida".
Club i C. N. Barcelona, figurant els
Lloc de reunió per als Boy-Scouts, a
millors especialistes de cada club, que les set del metí a la plaça de Catalunya,
poden aspirar igualment amb les ma- lavant de l'Hotel Colom.
teixes possibilitats d'èxit el tito l de caínLloc de reunió per a les Girl-Scouts,
pia de llur categoria. També és segura al mateix lloc, a les malt del mata
la participació de saltaders dels
Despesa, 1 .6o. 'afee/jet individual.
Manresa i Mare Nostrum.
Prometença dels nous aspirants i pasL'inter è s d'aquests campionats ea-Mea as e categorla..
actuacions
dele
insen dependre de les
Notreaameet dels Semita Mniadors.
crits en la representació de Catalanya
Concessió de la primera estrella danen els vinents campionats d'Espanya, en tieuitat.
poder preveure els possibles defensora
Repartiment de premis del Concurs
de la nostra regió en les maximes com.
joguines.
peticiona nacionals, que tindran lIne
Pla de l'Or ganitzaeió d'Activitats Esvinents dies 28 ¡ an de juliol, a la matel- coltistes durant l'estiu.
ea piscina de Montjuic.
Final de la Gran Sennana del LlobeEl C. E. Mediterrani, desitjós que la tó.
reunió natatäria d'aquesta tarda doai
Per a (teta% i instruccions, els Boyresultats positius en el referent a la pro- Scouts a la Via Laietana, 12, i les Girl s
paganda de l'esport de la natació, ha
a la riera de la Sa g rada Panel--Seauts
cregut convenient I litre accès a la ' l a. 3, m'art. cuarta, i al correr de la Capiscina de Montjuic.
mida 13. pral.
El festival comencari a dos quarts
.aGRUPAMENT DE B.aDALONA
de quatre de la tarda.
Sortida a Cal Artiller. Practique% esL'ordre de preves sera el següent:
coltietes i _loes de Campament fine de
roo metres dorc.
eunió
acostumat, a les set del mati.
e
100 metres braca.
oso metres lliure,
AGRUPAMENT DE TERRASSA
Campionats de Catalunya de salts. paLa Cemissie designada per l'esmentat
lanca ¡ trampal (primera i segona caAgrupament assistirà, d'acord amb les
tegoria, femenina i infantile).
instruccions
rebudes, a l'estada dels
3 x 30 relievaments, estil.
Ferrocarrils de Catalunya per a reme
3 a ao rellevaments. lliure.
i acompanyar el grup de l'entitat cultuFESTIVAL MARE NOSTRUM
ral "Noies Oficinistes de Barcelona-,
que visitara els principals monurnents i
MATARO
Divendres es va celebrar aquest fes- tnanifestacions d'activitat de la cimat de
tival a la piscina de .Montjuic, que va Terrassa.
Els altres Scouts sortiran al camp d'a.ord amb el que disposarä el Comissari
Laca! l'Agrupament. Reunió a l'estato: social, correr de Sant Tosen, 49.
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La conquista del Marroc
pel Club Femení
Aixi ens ho cliu Maria Morros Navarro
Potser mai un entine esportiu catalä
havia desvetllat tant d'interés, i havia estat tan hernenatjat, a l'estranger, com ho han esta) durant la darcera desena, les eimpätiques atletes del
Club Femeni i d'Espoets.
Marroc francés.
Hein es figura el Marroc, sigui francés. sigui esoanyol. com una terra
erma, amb mitja dotzena de ligues
de moro, amb un ídem i un mäuser,
i tot el més unes cases i uns carrera
brin; i nutrefactes, com es el:bu:gen
a les estatemea. i com descriu mant
historiador de pa sucat amb oh:.
I amb aquesta visió rnarroquina,
tes famílies Je les gininaates i basouetbolistes i atletes del Club Femeni
les van deixar sortir amb certa re-

cub B, la penya C, tothom volia obsequiar a les atletes catalanes. Qui
amb un ball. qui amb un banquet,
usul — mes modest — amb un vermut.
La mernsa local, igualment que la
.1. 0ran dedica proiusarnent les teces
pagines segdat, p unt P er punt, les
activitats de les ;senyoretes barce:unMes.
Els des abans de Sant Joan , i du
-rantquesdi—ylajntmb
el següent per a efectuar le; exhibicions--foren repartides per tot arreu
unes targes de propaganda amb una
fotogral.a de requip del Club Femení
i d'Esports.
Gran expectació haría despertat el
Cnan Festival Gimnästic de Mostaganem. Grat de tot arreu Si fe.] cap,
em plenant el seu magnii:c camp des-

canta.
En tornar i en explcar que Oran i ports.
Ultra les atletes del Club Femenf
Mostaganem. tenen edificis i avingud'Esports de Barcelona, els orgades di g nes de la noe:ra ciutat, no
nitzadors
van convidar ¿iris a deu
sito voten creare, i menys en confessar que les carreteres, millor (lit. equips de gimnàstica de diferents llocs
Pistes, d'aquel l pais són gairebé des- del Marroc francés.
En les diverses prives en que van
cone g udes a les nostres latituds.
No en va—ale-gire nosaltres— es Participar les nostres R unnastes, dirinueixara un periodista d'un diari de- g ides encertadarnent per la senyoreti
PartaMental de la reina República, Atranda Valla, van ésser aplaudidea
dient que, des de despees de la guer- amb frunció.
laendemä. ultra altres exercicis gi m
ra, els governs es P reOrtinaven rnéS
de les colònies i protectorats que no as t es i de rítmica, van efectuar un-n
partit
de bäsquet.
Alneria,
A
nas de la mateixa França.
Les jugadores de. Mostaganem,
Tunisia i Marrar. sial aboquen els
milions de fi-ales a carretades, i no veure la tècnica que demostraven les
és gens estrany que en deu o quinze nostres en els entrenaments van
artes s'hag canviat gairebé. la sera ..anuixar", i !'endema, van acudir solament cines jugadores.
iesomia loca!.
A darrera hora hOrn va haver de
Les atletes del nostre orimer Club
Femení, van traslladar-se al Marroc — fer un combinat de guatee jugadores
cona ja saben els nostres lectors — v:a Per banda. L'un equip era format per

le; senyoretea Sugranyes, Tubau,
Mercó Castelltort i Morros, i l'altre

Der les senyoretes Aminda Valls i
Je rez , i dues franceses.
El domini catalä va ésser absolut
1,700.
30,
57.
el resultat catastròfic per a :es marP. E. 53.766.
raquines. 25 a I. I encara aquest punt
va ésser marcat per la nostra Jerez.
El públic, amb rárbitre, que era
fr
ancés, va quedar bocabadat.
Després d'aquestes exhibicions van
continuar els dies de repós i de "dolCITROEN 7, CONDUIT PER FRANCESC LECOT I MAURICI PENAUT, ACABA DONAR
ce tarMente".
Cal destacar el gran apat amb que
VOLTA FRANÇA I BELGICA SENSE INTERRUPCIO A UNA MITJANA APROXIMADA DE
van ésser obsequiades per un "kaid".
Apat p antagraelic. a l'estil 'árala Apat
amb 'cus-cus", "mitxouri". u amb
65 QUILOMETRES PER HORA, SOTA CONTROL PERMANENT AUTOMOBIL CLUB, O SIA
un monumental be a Vast. El "kaid"
va servir-les personalment. I el "ti5.000 QUILOMETRES EN 77 HORES. STOP. AQUESTA PROVA DEMOSTRA QUALITATS
beri" va asser servit en un pelan de
les mil i una nits, situat als atares
de Mostaganem.
INIGUALABLES TRACCIO DAVANTERA SUSPENSIO BARRES DE TORSIÓ I CARROSSERIES
Es p ot dir Que durant l'estada al
L'AII-ILETIC DE BILBAO I LA
Marroc, les noies barcelonines van
li:TEMPORADA. — Els des parMONOCASC SENSE XASSIS. --- CITROEN.
Poder realitzar tots e:s seus desice.
. cie a jugst l'Athletic als noetres
Cal dir la ventat. Tots mema un: el
17.7 darrers dies no serviran
de ballar ami.) un moro de debo i
'er a auementar la seva glória ni
abillat anila faldilles.
antigj que té ben guanyat a casa
Entre els presents rebuts cal des'nréresultat de 4 a 2 i un de
tacar
una magnifica i monumental
a ; no seran massa honorables en
i unes artístiques medalles per
Palma
r.'s.:storial de Club acosturnat a vena cadascuna.
/. T:undament,
Com
heu pogut vence, estimat lecE. ipstre públic va fer molts comenAlacant. De Barcelona a Valencia. tor, les nostres esportives, bo i di'5 erran de l'actuació dels bascas. i assolir per a Catalunya un triomf tramitar la solució que s'acordi per a una et'Ser seguit amb gran interés pel naba c
amb tren; de Valencia a Alacant, atch vertint-se, van fer quedar be el nona
que hi assisti.
_mesara que algurs elements s'he que en el terreny internacional tindrà una altra temporada.
FRONTÓ NOVETATS ataca:m/n:bus i d'Alacant a Oran amb del nostre esport i el de la nostra
Els clubs que, segons la primera base,
Ultra les peores que van efectuar
e;t: a la fresca, ente altres devien es- gran ressonancia. L'enuip que presentara
vaixell.
terra.
AVUI,
DIUMENGE
too
clubs,
una
de
hauran
r 'ase:atenta del Club, etc., etc. Pero el Barcelona és de Prou qualitat Per a
se'n va fer
de sacrificar Ilurs drets, són aquests
La senyoreta Maria Morros i NaTarda, a Mi 4:
La Junta del Club Femení i d'Es3tT tet plegat na és sin6 trna nora sortir victoriós de la contesa. encara que l'Athletic de Madrid, Irún, Múrcia, Are- metres Iliures entre nedadors de divervarro,
en
una
!larga
i
interessant
conports ha organitzat per a dissabte
80LOZARAL
JAUREGUI
sos clubs, que va ésser mnIt renyida.
enznció del cansament que van sigui per una victoria minima, sense que ne . . Celta i So -anoto.
*entes
versa
ens
ha
explicat
rninuciosament
nent
un ball a honor d'elles i de les
saltadors Cervera i Muntaner, dels clubs
QUINTANA IV - URZAY
to les eliminatbries junades can- per aixó perdi gens del seu trerescut
les diverses incidencics del viatge, de nedadores que es van traslladar a PerMate Nostrum ¡ Mediterrani, efectuaren
el l.l'adrid al camp de l'Espanyol. prestigi la formidable selecció brasi111. a feo 1016:
l'estada
i
de
¡'actuació
en
terres
Dinyä. He estar pregat de convidarZARRAGA - PEREA
alguns salts de trampolí que t 'oren molt
=':› en anuella ocasió: "el 11E6 está lera.
africanes.
‚entra
vos i aixi ho faic, esperant voldreu
aplaudits.
L'equip del Brasil d'avui s'arrrenglei cal dir que exceptuant dos o
IZAGUIRRE - PAEAY
Es
grades
a
ella,
dones,
que
ami
aplegar-vos al costat de les nostres
ts iimadors, l'equip campió de Lliga rara de la mateixa manera com ho va AQUEST MATI TINDRA LLOC A
Els resultats foren els següents:
vous poulars: butaTa. una
nodem pregonar les g estes de les gentils esportives i Palesar-los el Cen
roo metres dora: Beltran (C. N. M.
~eta; entraua general, una pesse!..-i-!ents mostres de fatiga. N'ornes fer en el primer partir. o sigui: Pedro- LA PISCINA DEL C. N. BARCEnostres
esportives.
Astraim-li
l'atenció.
a0rairnent.
-tre
les
4:
Narra
II
Narru
1
ta. Tarda, a
•
Cilaurren i Mumeerza donen sa. Silvio, Luz, Ariel, Martín , Canalli, LONA LA INAUGURACIO DE N.), l'35; Roy (C. N. Mataró), 1 41.
contra Fernande: - Quintana III. hin,
Després d'una travessia mis que
F. MARTIN I JULIA
toa rnetres braça de pie: Mozo (C.
ts ¿ 'aria potencia inesgotable. Es- Luisinho Valdemar, Armando. Leonia les 10'16: Chiquito Bilbao - Ele°lanera per damunt de la MediterráL'AIGUA DOLÇA I EL LLIURA- N. 1,1. N.), 134; Gelpi (ídem), 143;
rrlo contra Callarte II - Begorlas III
alinee els das primen ens han de - das i Patesco.
nia, arribaren a Oran, on foren rea.
'nc e en el seu lloc són insubstiGregori (C. N. Mataróì, 1'43; GregoEl F. C. Barcelona ens comunica que
budes entusiàsticament pels represenri (C. N. ',datare), .iot ; Monteagado,
,Narmwmargrimmalr''"AZ+
presentara aquest altre: Noria Saló.
ALS SOCIS FUNDADORS
tants de la Societat Gimnástica "La
eases de repós creiem que poden Arana, Santos, Lowinger, Lecuona. VanAvui, diumenge, a dos quarts de clut- (C N M N).
Française". L'estada en aquesta datoo
metres,
o
Trias
(C.
N.
Mali
jare
Raic.
Chacho
Morera.
talra,
.-err ar na nart de les enercies peri
ze del mata se celebrará al C. N. Bar—que causa gran impressió a les
Palace tas
i 11
EI partit comeneara a un mart
et ovar, m'in del nord. Peró elcelona la inauguració oiicial de la pis- taró), 1'27; Amell (C. N. M. N.), l'A; Frontó Principal
exp edicionäries — fou breu.
an ¿eh:, seus elements no tornaran sis. Abatas en disputaran un altre els cina, solemnitat
Una
visita, estil turista, bany i dique coincideix amb el Blanch (C N. Mataró). 1'34; Ibärlez
Tarda,
-i'15
Avui, diumenge.
&reine
infantils
del Gol sic Dalt i F. C. iliurament d'una ensenya d'or als cator- (C. N. Ist, N.); López (ídem).
Ir.1:s a aquella forma brillare eme
nar, i prendre tot seguit uns automóale tres anys els tela practicament Barcelona.
3 x 3 0 estas: , (Beltran, Mozo i ManGURUCEAGA - UGALDE
ze socis que porten 25 anys permanencia
bilS que en unes tres llores les deixaeles.
En vista de l'expectaci6 q ue ha des- al club, homenatge ben
so)
C N. Mame Noatrurn, en z ni. 2 s.;
ren a Mostaganent
merescut per
contra
laiSSEMBLEA DEL F. C. BAR- vetnat el partit d'aquesta tarda, ¡ per Une constancia i
Una altra decepciól
actuada, que ha rem- (Roy, Madi i Amateller) C. E. MataIRIGOYEN III - TEODORO
LONA. — El F. C. Barcelona avui tal d'evitar molisties al püblic. les Pa r ast d'exemple a les promocions que ró, en z en. /9 s.
Horn es creia trobar una població
-tesdlcampLCor'bina s'han ringut succeint en la direcció i
100 metres, lliure interclub: 1, Lecha
bta una nova Assemblea. la reglade poca importäncia, i es va veure's
Nit, a les 1015
sorprès davant una ciutat mes impordels estats de tomates i reno- les tres.
activitats de l'important club de l'Es- (C. N. E.), 1 ta. /6 s.; 2, 011er (Al Pire), 1 m. 19 S. 2-10; 3, Perrier (C.
Cel Consell Directin
tant i millor urbanitzada que qualsecullera.
LARRUSKAIN - MARCELINO
vol de les nostres Terrassa, Sabadell
Ei
actual. senvor Coma, es- Avui, darrera jornada del
Complert aquest primordial deure, tin- E. M.), 1 m. 21 s.; 4, Ruiz (íd.), 1 ni.
irr': »
24
S.
2-10;
o
5,
Carrasco
(id..
t
m.
Badalona.
s.;
25
caracter irrevocable. i en
contra
drä efecte seguidament la inauguració
Torneig de Promoció
Una bella 'riostra de l'encertada
met
d'aquesta reunió d'ave,' Olerla la piscina, celebrant-se una prova de 6, Salut (C. N. M.); 7, Blanc (ida.
JUARISTI
I
GUTIERREZ
ex30 rellevaments: (Gellamv, Ametller
obra colonial francesa, on al redós
a! :::::::tejar la leina dificil d'elegir
La jornada d'avui. darrera ¿el Tor- rellevarnents de lo x 23, en la qual pren
de l'antic barri ärab — Ifatmore —
aee,ident del Club. Ele inoments ne , g de Promacih. sha canvertit en la dran part sis equipa formats per tots Martori, Trias i René), C. N. Mataró,
sta bastit una gran ciutat amb
r'o "abral President ha dimitís eón rriés interessant de tot el Torneig. pel els elements disponibles del club siegte, 3 m. q s.; (Nicolau, Cervera, Anteil,
leaae.-se t crties: la rearganitzacia fet d'haver
sie Mear els dos capdavan- qualsevol que sigui llur categoría i Clemente I Manso), C. N. Mere Nos- ADVERTIMENT IMPORTANT tots els refinaments moderna.
Emocicmant de debó, fati l'arribada
trum, en 3 In, 15 S.
emb radquisicia deis nous ele- ters Badalona ¡ Terrassa.
edat.
cii aquesta ciutat.
situació econamica, etc. san
Salts de traM POli a càrrec de CerActualment els das esmentats equins
També ofereix una novetat el primer
Presidits per l'alcalde i altres autoLeera nur barman de rnereixer la es troben situats amb un sol nunt de dis- encontre del mata de natació—pilota a vera i Muntaner.
Els particulars I enticats que ritats civil; i militars de gran gala i
rae ferent del neu President del-it tancia, i d'aquí l'interès que ha des- mä entre la parella Balcells-RosichFinalment es va jugar un partit de
carregades
de condecoracions. es traens
trameten
notes
per
a
is
seve
water-polo
entre
del
C. B arcelon a .
l'equip
Mare
Na
anuest necessitara vetnat. puix que caldea' decidir quM dels i el trio Sabata, Brull i Gamper, repte
satar amb l'avietenria de tots els dos ps ssar:i a primera cateonria.
a base d'una prosa de natació de relle- trum i Mataró. Des de bon comença- publIcactló, eón pr ‘ gate que tIn- baren formato els gimnastes de la
's
Sociéte
"La
Française".
simpatitzants ene ne voldron
El Badalona té dues prnbabilitats mes vaments, que, a parella especialitzada ment es va veme la superioritat dels nois guln present que la redeecle
primera autoritat de la ciutat
en el joc de pilota a rriä, correrá amb de Mataró damunt de l'equip del Mane esportIvJ de LA PUBLICITAT és vaLa
oferir les nouvingudes un magun avantatge de 33 metres, que hauran Nostrum, que, faltat d'entrenament, va al carrer de Barbare, 11 1 13, que nific ramade
•
"
flors, amb les llaçades
perdre el partit per 7 a O.
de cubrir els nedadors Brull, Sabata
es on cal adrogar tota la corres- franceses i catalana. el qual ParCampera
pondencia destinad a, a aquesta tas en solemne formada, al monuLa revenja se celebrarte el diumenge Boy Scouts de Catalunya
Es l'ubra cabdal i definitiva del
secclit. La publica :16 dels origi- ment del Soldat Desconegut. Tot
vinent en un partit a 22 punts, que forsegun en autninóbile seguiren les
gran filòleg català, ei Mestre
nal, que no vInguln ame aguaste principals
mará part del programa d'inauguració
avingudes de 'afoetaganern,
Els diierents grups de Boy-Scouts de
Pompeu Pobre!, en lo qual ha
del nou frontó.
adreça,
sofrIre,
endavant,
d'ara
essent
per
tot
el
recorregut
saludades
Catalunya
sortiran
al camp avui, diu.
(Situat entre els carrers Manso Vilanova, Avin.
La festa d'aquest matí s'acabarà amb innige, sota l'ordre segeent
treballat :mis de Nint anyl
un retare mlnlm de vInt-I-quatre aml, entusiästinues ovaciono.
la celebració de dos partits de waterEls franco-marroquins Inés Menorguda Montserrat i Telègraf)
Un volum do 1750 Opa. mugs
polo, correspenents al campionat de Catants de la ciutat. fent gala de la
talunya.
effIcament rellIgat Pessetes 63
seva p roverbial hospitalitat, van ofre.
(DADRERA L'HOSPITAL DE SANT PAU)
a, ele cene respectius domicilie per
el comptat; a terminis d•
AQUESTA TARDA, A LA PISCItviuesta tarda, a les guatee, 1 nit, a les dieu:
a allatiar-lea.
P•sisktes CO al mes, Pusieses 73.
NA DE MONTJUIC SE CELEBRAI no cal dir que aquesta oferta fou
Si desitja adquirir aquesta obro.
RAN ELS CAMPIONATS DE CArarresnasta, aceeptant gustosament.
CURSES DE LLEBRERS AMB TRAVESSES
.Aix6 va p er:mete-e que totes les n o s talli i remeti'ns el segdent cupe,.
' 1 ALCNYA DE SALTS DE PALANCamp riel "Sol de Baix"-Antics terrenys d'entreA la nit la pinta nata completament itlunninada
tres
naies losem tractades a cor aue
CA I TRAMPOLI AMB EL FESTIrole co r q ue desitges, tenint la mala nit: ORAN FE971VAL ESPORT1U I ARTISTIC
nament del F. C. Barcelona
VAL C. La MEDITERRANI (IV AN?
iaria a la porta, un autonióhil a la
A LA rl ISCINA IL.LUMINADA
seva disnesiaia. (F.1% automòbils hi
CLUBS MODESTOS)
Corre.
Tran ~era de Les Corts
sial en abundincial
Aquesta tarda, a la piscina de M ont Entrada gene' al al recinte
010 pessetes
Locentet
La vida s'eacolava, a Mostananem,
sic, conjuntanient amb el festival C.
Avui, a dos quarts de sis de la tarda
Ent t'aria general sal Cate Mtasin
arrh una p lacidesa i una trangMllitat
090
dengie rebre el 1:detienen Gen e ral d• lo
E. Mediterrani (IV Any Clubs Mode,(Penes
de mainr durad'.
tiempo Cetenene pep.r.lo 77
Entrada al rocinle de preterència,
,42
'5), en ei qual es disputara el Trofec
GRANS
CURSES
DE
Els ales emik eren quotidiane I.a
LLEBRERS
President de la República, s'efectuaeap
Entrada a preferència
290
Caló:tia Espan3;a1a, l'entitat A, el
el ;. primer; campionats de Catalutive,
AMB APOSTES MUTUES
LLIBRERIA CATALONIA
daquesta temporada, en competir aer
Rondo d • Son* Pese,
lm!!!!!!IIIMIWII n IIMPlanningiumpr
pamaxim titol regional en els salts
Avui ¡ lotes les nits d'espeelacle, servei especial d'aut-•
pesset
seRCELON:anca i trampoli, per a Mes les categ,
i -. /anibus tota la nit. Pelayo-Balmes al Canhdrom i celiirn.
-im, orglnitraciA qué ha estas confad.,
Llegin LA PURIICUAT
Tramvies:
/Mies
7
i
15
Autobusos !letra E
Fesi C. E Mediterran: per pa et Je
444044,e044444444+0444444.4ef+t+Selffle444414444 deració Catalana de Nataci6 amateur. 0~11+1444414-9.44~~11-2~~114444~~
Propagueu-la!

PARIS

zatactó

l 1 LLIBRE QUE

HA D'ADQUIRIR

TOT CATALA

-

CANODROM DEL GUINARDO

CANODROM -PARK

19

Entrada:

uNA

a

.x.34,44

Diumenge,

LA PUBLICITAT.

11

CURSES DE LLEBRERS
AL CANODROM DEL GUINARDO NO HI HAURA CURSES
FINS NOU AVIS

que es presentin a l'Estadi de Montjale: Carles Valdés, Carlea Roca i
Tort, Estere Moreno ¡ Madrano, Sebastià Aixelà, Lluís Antero i Garcia,
Antoni Lluis i Capella, Lluís Andrade, Antoni (bate, Joaquim Soler
i Costa, Francesc Garcia Asturiano,
Josep Coromines, Ignasi Pasqual i
Saladrigues, Joan Serrahinia, Estere Vidal, Ignasi Mais, Antoni Agulló, Pere Capeta, Rossend Corral,
Manuel Santillana i Camps.

Ens comunica la direcció del Canódrom del Guinardó que, per causes
alienes a la sera voluntat, no podrá donar curses fina nou avis, i se
suspen també el funcionament de la
piscina.
Durant aquesta suspensió, que s'es- EL REPARTIMENT DE PREMIS
DELS TROFEUS D'ACCIÓ
p era que durará pocs dies, s'acabara
la construcció del parc.
ATLÉTICA

ES

Teatres

CANÓDROM PARC
Camp del Sol de Baix

Acció Atlética prega a tots els participants al II Trofeu Molock's que
desitgin assistir a lacte que orgaPrograma per a les sis curses
nitza amb rnotiu deI repartiment de
se celebraran aquesta tarda a dos
prernis dels tres Trofeus disputats
quarts de sis.
Primera cursa. Llebrers de cinque- durant la present temporada, en el
na categoria ( 5 00 lardes). Hi pren- qual acte es projectaran ultra el film
dran part Chili, Pilla, Sola, Cañero, de l'esmentat Troten Molock's altres
Auca i Barrera.
films de caraacter esportiu i atletic,
Segona cursa. Igual a l'anterior. Hi tots ells de nou millimetres, que se
prendran part Tuna, Turca, Tirano, serveixin pasear pel nou estatge de la
Morito, Mora i Dad'.
Federació Catalana d'Atletisme (carTercera cursa. (500 iardes). Ile- rer de Floridablanea, tot, entre Borbrers de cinquena categoria. King, ren i Urgell) de les vuit a les nou
Blue Star, Junker, Golondina IV, Za- de la vetlla a recollir la corresponent
rina i Mora II.
invitació personal, les quals els seQuarta cursa. (500 (ardes), P er a ran reservades fins dimecres, dia 4.
llebrers de quarta categoria. Llamp, Passat aquest dia les que no hagin
Selva, ZOraida, Flower, Pelota, Ma- estat recollides oportunament seran
ja, Bandera II, Liliane.
retirades.
Cinquena cursa, també per a IleArrió Atlètica, respecte al particubrers de quarta categoria. Ni pren- lar, fa observar que tenint en cortarte
dran pan els seguents Ilebrers. Ron- el nombre limitar de persones que
defia, Sardinero, The Lud, Golondripodran assistir en aquest acte, l'acna I, B. B. i Peralta.
cés serà permès sois per rigorosa
Sisena cursa a (300 lardes), per a invitació personal.
llebrer de tercera categoria. Guitarra,
Ara noi, Gola i Waterloo.
que

Ciellsme

PECTACLES

Emenrsioniame

TEATRE NOVETATS
Oernewayle Misa LLUIIII CALVO

comlat de la companyla. Tarda, a les 330. /amagues des de 350
pessetes:

La rosa del azafrán

pee N'Ud, \ y eti', Llanos, Gutierrez,
Palacios . Ruiz Parts, Baraja, etc.

La viuda alegre
creaeld de Coneepeliti Banyuts 1 el divo Pau Ilertogs, amb vila, Palacios,
Anlolinos, Ruiz Paris, etc. MI, a les
delt: esdeveniment Itrio: NO FALTA
NAIDE I l'Uvera del mesto: ¡'cuello

DON GIL DE ALCALÁ

/ casi ant t roen% primera y eäg,,tad a a Bar-

MARIA ESPINALT
amb el gran tenor RICARD MAYRAL
I Aveill, bullériez. Sobas, Mita Pais, Royo . Baraja etc. Dissable, ella 7
de Juliol, renovara la temporada
d'estlu, a preus populars, la comnyia brica de LLUIS CALVO

gigante

gr

AERI DEL PORT

RESTAURANT DEL PARC
TE SELECTE

La cabeza de un hombre

TEATRE ROMEA

Denla, dhllihios, grandids programa. E11,3
I Warner Bastee en TE QUISE
AYER, amb Victor JOrY. PECADORES SIN
CARETA per Canal Lombard 1 chester
Morris

.

Telefen 1•8111
Cornpanyia Herrero-BardeM

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

Venus Sport Palace Ball
Pida- tant Antonl. 112 1 54 . Tigre. 27
Avul, diumenge. hall de focletal, Sarda
ESTRENES
La Embajada en peligro
Las mujeres del Zodiaco

CINEMA ESPLAI
• mi». entre •ortawer I Artbas
SU PROPIA CULPA
per turnara Dlx

MARIA
per Annabella

(Herrada honfraressa) .

SALÓ VICTORIA

Vals

SALO DE L'ART MODERN
Al comencernent de Payinguda
principal del Parc de MontJuie
PINTURA - ESCULTURA - ART

IAPLICAT
Oberla de 10

a 7 tarda
Entrada: 1 pessela

InmI

,seeseeeemerreeeperremilt+
NEVERES

Tato» 72515
•
Vetear'''. ele-zet
Avul, diumenge, tarda, a les 4'45. Se5.na
UnIn numerada. 1 nit, a (los quaris de 10:
LA GAVIOTA SUBMARINA, ranura
LA DAMA DEL AVION
'nena. Toorl.
la mes el an cr, tmó

"FOCA"

Tetero. 1101111
Sanee' de Cena. I1 7
tvul, larda sessiiti continua dP 5 30 a 8:
horror dia deis graos exiis

El Presidente Fantasma

icsiiis

-

a lermiois

Programes d'ami
CINE RAMBLAS

Te«. 111971
Rambla tlet
aval: COMICA , REVISTA I NOTICIAR'. ONDAS MUSICALES, per stuard
ErNVD I Leila liyams

El asesino diabólico

per Charles Bug g h, s. bonel Attvdt I
La Dona L'antera
(Sessló continua)

SALONS C1NAES
315 I 6
CAPITOL: 11 matt, dues sessionssurtidor".
tarda. I 945 nit: "La chica del
Schnei..Anunelos por palabras", AlagdeCATALU"En
la
gloria".
•
der. binan,
10
NYA: 11 ntalf. dues sessions 315 muI "De
larda. i 045 nit -Clondyke"
tuo acuerdo". PATHE PALACE: 10'45
Inall I continua 330 tarda, "/.a marca
de los 4", - Anny se divierte" 1 - Pos milJereS y un don Juan" en espanyol.
l'ainsi "El rey de la pla‘a". - EXCELSIOR:

LAS CHICAS DEL RING

TEATRE NOU
Gran companyla Mica
Tarda, 315, Bulaques a 4 pe s seles: RA-

QUEL ES FRAGIL I EL PAJARO AZUL,
pe, V. 140 1011, 10. 31. 1 1,1,1, eil..
LA CRUZ DE HIERRO
per O. Gorge. NIt , a les 10: RAQUEL ES
FRAGIL I LA CRUZ DE HIERRO, per Ra-

.

cione., Piel Gorge, cte., I els ballarins
Lad y and Jann flepo s telM1 de
EL MAESTRO CAMPANONE

f-:64tei4v.
Tarda, • lee 4, I nit, a lea 10:
dla de la graciosa comedia

10, rri -r

Las sorpresas del divorcio
TODO POR EL AMOR

COLISCUM
I arda, duo, sr,slons, a il'S

1 nit, a les den:

330 1 a,

i haureu contribuït a les obres benèfiques de
l'Hospital Clínic i les Sales d'Asil.

I REVISTA, LA HORDA MALDITA. rin
1 Harry Carey, I TUYA PARA SIEN- Sldney I Frederieh
¡ PRE, per SylvlaMarch

Demaneu les bases del Concurs a l'EXPOsu() PERMANENT DE GENERAL MOTORS,

PUBLI

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

1
1

TEATRES
Sucesora. -

"Chofer ron faldas"

CINEMA

álalinaL a les 11, 1 pta. Tarda, 3'lln I 6,
usstuvrado. 220 amb Imposi MINERAL
6E FERRO, doeurneld a 1. ROMEO Y JU:JETA, uliI,oils. L'ORIENT FRANCE8, C/u
1nd Magica. NOTICIAR) FOX, »ludes de
tot el mein AJILA, drani !al hIsibrIc.
SE NECESITA UN RIVAL. till, de 8 a 1
mallnada, sessId continua, selefit 1 pta.

Esports
14,

CAMP DE LES CORTS
Asan, dlumen g e, a un d ual t de 6/
Sensacional •sdeveniment futbolletto

SELECCIO DEL BRASIL
rotura

BARCELONA
Disputdut se la copa
Entrada, 2'50 pleS. M 0 S el in (Ye
Cal el clnque abonament parcial
eWeewwww••••••••••

Tarda: -Agua de mar", no.

-Li novia de Reverte".
Cómic. - Tarda. segun acte de "Las tentaciones" 1 -Las entras del ring".
tres novitas
Espanyol. - Tarda: -El;de
la novia", -El
Toneta", "La demanda
solar de la poinesa" 1 "El fulano de la
Coneha''. 2111: "Les xiques del barrio"
Novelan. - Tarda. primer o segon arte
I "El fulano de la Concha".
de "Los gavilanes" 1 -La viuda alegre".
Don Gil de Alcalá".
Nou. - "Raquel es traga" 1 "El patero
azur I -La rruz de hierro": mi: "Raque/ es D'Ud!" I "La cruz de hierro"
Poliorama. - Tarda: El abuelo", Oit "NI
31 amor n1 al mar".
Principal Palana. - Tarda'. "Nube/111as
de verano" I "Las mujeres de/ g oniaro"; no: -Los mujeres del Zodiaco".
Romea. - Tarda /int: LOS caballeros".

1045 mal( 1 continua 330 larda, "El
cepo" "El implacable acusador" 1 "Dos
muJer'es y un don Juan", en espan y ol. DiIluns: "El rey de la plata". - MIRIA: 105Mata 330 larda, "Almas encontradas", en
espanyol, "Nuestros amores" I "Soy Un
vagabundo". Dillubs: "En nombre de la
ley". • GRAN TEATRE COMTAL: 11 ma11 I continua 330 larda, "ANnas encontradas" en espanyol, "El hechizo de
linngria" 1 . Soy un vagabundo". L'Hilos:
"Santa", en espauyol. - MONUMENTAL:
1045 niati 5 continua 330 tarda. "El
aguda blanca", "Romanza Mingar."
una aventura nupcial". milito: .. EI cofre
misterioso". ROYAL: 1045 mal' I continua 330 tarda, "Romanza laUn gar a". El
dedo acusador", "Un 5 aventura nupcial"
BOi Documental. Dilluns: . Hoopla". -larda,
HEMI A : 1045 Mail I rOntInua 3'30
"La sirena del Palace", "Entre dos corazones" 1 "Sierra de Bonda", en espanyol.
seriara no quie'toalla Mas. p inuns: "La
re hijos". - PEDRO: Continua 330 tarda,
- rugandose la vida" "Entre dos «truenes" 1 "Sierra de Ronda", en espanyol,
Roslia Dial. 1.5111»its: "La seflora no qule
re hijos". - DIANA: Continua 3'30 tarda.
-La Insaciable", "LliCeS de Buenos Aires"
tarda,
1 una altra. - IDEAL: Contlnua 3'30
- Lobos pastores", "Hoopla" 1 "Escandio° en Budapest", en espanyot. - ALIARpasto.
CA: Continua 3'30 tarda, "Lobos
res". "limarla", "Escándalo en Budapest"
en espanyol. - SALO COMTAL: Continua
1'30 tarda . C.ornpaBero s de fati g as". "Yo
he sida espla", labinlea 1 DOcUmellial.
330 tarda, -Noche de
RECREU: C.ontInua
:San Juan". "Piratas de Shanghai" I

el/alocada en espanyol. DI'lliti: rutilO granS
prOdUCclons: VUELAN MIS CANCIONES 1

reguda al final del darrer dia. Calculeu la distància recorreguda... Una pesseta, que sera a
profit dels desvalguts, us donarà dret al càlcul..
Si ho endevineu, sereu vós el propietari de cotxe,

"'
Debilitat nerviosa „'„f,cutr',U,''

A ECA
v Rie:ao martes o deblIttat nersiosa, adraA • 1 e . - Tots els pacten:8 de: ler
per tal t'atáquela.
ttatit-se 1 vrametent 0 -51.1 pessetes en segell&
raen'
, ficlnet Laboratorl Bocatero, garree Tat, 18, taldfon 60791,
gratis un 'libre explIcaliu sobre l'origen, deseuralllamed 1, trocu
utataines.
nasas 1 guarlinent d'aquestea

Mal lorca-Deyä

Es despatxa als centres de locantats

Aquest cotxe es posara en marxa cada dia,
des del 18 de juny al 2 de juliol, sis hores; el seu
comptaquilòmetres marcara la distancia recor-

ellenerriell

cions. en te: ' i
(moco manifestaclons: uretritis, proatatIVA
oraultle, zi"titie, gota Milit-r, etc., de neme,
rol-di/ir vaginitIA ~Die, uretrItis. eia
apoiltis Bultos, etc., de la dona, pe
eehniquee 5 reneis qrie stguin, es g laretzen aviat 5 radicaiment ami) ehl
zeta del doctor Solare. EIS nolalis es guarellen per elle sola'. sense Inlecelorn
al rentats, nt aplleaclons de sondes I bugles, etc., tan pertIlias sempre 1 Cu
necessiten la presencia del iSO tge I nicgti no s'assabenta da la vostra malalUt
Venda: 860 matutes capes.
alteres rae.
Impureses la san , 555511. (avariosis). *clames, nansa,
' 4*. Cede, (Ila g UrS de les canea). erupcione »ore%
que Jateo per causa mineral
eritemes, acné, uralcirla, etc.. maiainesrebels
que rIge111. es FIcarelX9
5-el, O mrecoons de la sane, per crimtques 5
avis% amb les •Indolee depurativo. del Dr, g olerd, que sön la rnedicati0 dagap
parallel. ideal I perfecta. portase aculen regeneran' la s.Lg. la renoven,
1 fomenten la sana, resolenl
menten lotes les energies de Por g antsme
de le
Ose tnips toles les Mueres, LagueS, graos, forünculs, supurteld
quedan: la pe
mucoses. calguda del caben. InflarnaciOns en general, etc., l'or g anisme se
neta 1 regenerada. el caben beillant 1 espes. 5 no deis, en
nyals del passaL venda: 6'60 pesaste. flatc0.

Balmes, 60, entresol, 1."
#444444444+.44444444444444

LA MASCARA DEL OTRO

per PlnIllos 1 Alarly. :NO, a les 10`15:

1 cotxe regalat a profit
de l'Hospital Clínic
i Sales d'Asil

l II SME

SPLENDID CINEMA

IAL PUEBLOS, /AL PUEBLOS

•

yies minarle.

a llargs terminis
sense entrada ni fiador

per Claudelle Colbert I 3 unmy Durante sense entrada ni fiador. Tall perfeeip.
Generes de primera qualitat. Ralmes, número 50, entresol, pornera
Aa,11. lilitliengr, larda, van .1 rbt. to'is,
rcs q veritat de Pany LAS MUJERES DEL en espanyol. per Ronald colman, en el seu
ZODIACO, per la supervedette Margarita
doble paper. 5 Ellssa (AMI
'rni
-ir'
Corbajal. No /tetan Manar al
DIBUIXOS SONORS
Pilare: La ranció d p la larda rfirnourIva
irnb l'entremes NUBECILLAS DE VERAnl a mes:
NO, Denla, ild1nn s . larrla a les 5: CON
//SUIZAS TAL VEZ!
EL PELO SUELTO, I nii. a les tn•ts.
Firi dürsay
BeiEs
!loe mes deltelds. Caseta amb tot consempre, LAS MUJERES DEI. ZODIACO.
Pinuns, estrena de l'estupenda produrcid El
fort, maderna. per Hogar o vendre. Prodesposo als reunes de Inca/tul;
al. G. SI.. en espanyol.
l'enea, 362, e/emanar a ',orina
BELLEZA A LA VENTA
per Magle -1 vans I Phillips 'Mimes

,

Niciiit

rertigent, debilltat mute
Canument mental, perdua Ca rnerna.ria, maldecap,
nervraeoe de la d
lar, radio e corporal, tremolo'', paipitaciont otrutorna
esgotament
nervios, per ere
la
Neurastenia
totes les manIfestaciors de
ele Pape
Mea 1 rebvis que algWn, es enarenen 55155 1 radiraiment andaata
alune:.
besass potenc i e. del Dr. Serré. Mes que un medicarnect
nervraa,
Inmeats
espeelairnet
sistema
ei
cervett,
meduita
1
tot
issenclal d
anys
ale emito ats de l a /eventut per tota mena d'exeessos tvens sense
a
Pextrein
5 conseretr fine
Ion ree'auerm unegrament totes teseifuncions
Venit
l'eaat.
vigor
sexual
orno!
de
l'organIsme,
vioientar
gene
venese
6430 peraletea Deseó.
PORTUGAL
PRINCIPALS
FARMACIES
O'ESPARIY•t.
VENDA A LES

DOÑA FRANCISQUITA
(gran superproduccld espanyola)
comedla musical, cantada I dialogada en
eSpanyol, magna Interpreiarló de Raquel
Rodrigo, Matilde Vacqez, Fernando Cortes,
.Antonio Palacios 1 Manuel Ulco
Preu s . sesstd única numerada. O pies. NO,
especial, wso mes., 1 preferencia, 1 pta.

Fox

1 Exposició de Primavera

La máscara del otro
Colman 1
Colman
en espanynrii p, e2-3 Ron

MARGARITA CARBAJAL

1

de eofrIr netlirnent d'acueste. Malas.
grecierr al rnera•Mles 655assibrirnant de.

Proa

5 mi.

Temporada d'estiu. Butaques platea a
dales pesseles. El teatro mes fre - u I banal
de Barcelona. Deliciosa terrassa. A les
530 i a les 1015. /a comedia de Quintero
Exil CRIN
I Guillen LOS CABALLEROS.
indescripittle. L'obra de la gracia per Iones. Dente, dilluns: a les 530 1 a les
11.1 • 15: LOS CABALLEROS.

COMIC

DIAGONAL I ARIBAU.

MUSIC-IIALLS

El pequeño

es Campionats generals de CataluEl Club Femenil i crEsrrts posa a
nva, sota l'organitza ció de la Federació Catalana d'Atletisme i Collegi de coneixement de totes les seres associades i de tots els simpatitzants a robra
Jueces i Cronometradors.
Els clubs inscrits eón els segrients: del Club que, degut a que les senyorePalestra, Ardits, Aire Lliure. G. E. tes participants a les provee esportíves
La Mola de Terrassa, Bloc Obrer i de Mustaganem (Orà-Marroc), no els
Campero!, Barcelona Universitari tau possible d'assistir a la revetlla
Club, RAC Esportiu, Badalona Es- Sant Pere, per arribar amh retard, que, GRAN TEATRE ESPANYOL
port Club, Centre d'Esports de Llei- en obsequi a elles se n'organitza una al- Asan. diumenc e . 13r1a. a des quars de
da, Club de Natació Reus Ploms, tra per al dissahte vinent, sonoritzada eme, 4 nMa,, ELS TRES NOVIOS DE
LA DEMANDA DE LA NOVIA,
Club dAtletes Units de Girona, Club per un admirable conjunt de Jazz , a la TONETA,
EL SOLAR DE LA POBRESA EL FULANO
Esportiu Júpiter, Club Atletic Mar- rnateixa pista de patins.
DE LA CONCHA. n it: LES XIQUES DEL
u
BARRIO EL FULANO DE LA CONCHA.
tinenc, Unió Atlética Nurmi, Centre
AMI. PER L'HONOR DEL SEU MANDOExcursionista Natura, Sarria Espor' BLE O LA CHUSTICIA DE UN NOBLE,
tic. Junior Futbol Club.
Solöment.
El nombre total d'atletes que reNoVETA-r
-presentaran els Clubs ressenyats abb
dos-cents trenta. Aquests Campionats
TEATRE
SENSACIONAL
seran un dels mes concorreguts de
EL MES FRESC DE BARCELONA
Mdgfil tc cronómetre
molts anys encá.
Eapidndid Jardi
de burroco sense CRISTAL
Les macones minimes establertes
Cia.
de reviene del Romea, de Madrid
ni AGU115. Execte UNAN
són les següents:
Ovni, ahlfilenge, tarda, a /Ps 4: segon arte
$01.1D. Com' propagan
revista LAS TENTACIONES, per
r Ir la PIntlIns,
Barra, 15 metres; triple salt, as meda l'enviem a lot arre
A/ady 5 Lepe, i 13 dice,
Larlra
tres; disc. 40 metres; javelina, 40
contra reembors de
liatssima revista en dos ais les de grandios
Ptes 15 De POLSERA
Kit
metres; martell, 20 metres. Tots els
preciós model Ptes25
atietes tenen dret als tres salts o Ilan•
LAS CHICAS DEL RING
Tram•N e 51(Vd eomoisel
caments reglamentaris, però als que
per
tot secoit i p ebee p t aq,ee,t
no arribin a la marca mínima no se'lt
Mari. •os 1,0 d9roi re romarcará cap salt o llançament.
lo le ‘oclo.
L PILLOS ALADY
La Junta Directiva del Collegi
Sara, liernande g , Maid. Lepe. I tot el
1 suggestni conjunt de senyoreJutges i Cronometradors prega als
C24 GINEBRA:57XsiZA benissim
tes. Denla dffilms, larda, a les 515. Busenyors que esmentem a continuaci.r,
taques a . 1 pta.: general, 060 pessetes:

Oran Concurs

Eta cada 14

MARICEL- PARK

Atletiatue

Del Club Femení i d'Esports

1

Diversas

uftzumaona

APLEC D'HIVERN DELS ES••••
QUIADORS DE GRACIA. - Den/à. •nn•nnn••n•••«...•••n••n••n••n•••n••n••n
dilluns, a l'estatge del Club ExcursioBARCELONA
TEATRE
)
nista de Gracia, tindrà lloc la repartició
L'EQUIP R. CHENE-ANDRÉS VA de premis de l'Aplec que se celebró a i Companyla de Comedia CARMEN DIAZ
TRIOMFAR EN LES TRES les pistes de La Molina, a les deu de la iASIli, dnimenge. tarda, a Un quart
' de SIS: AX11 formidable de la comedia
nit (carrer d'Astúries, 33, primer).
HORES A L'AMERICANA
en vers de Fernández ArdavIn
!
Divendres a la rut, al VelOdrom de
CAMPAMENT
PERMANENT
A
AGUA DE MAR
la Casa del Poble, va tenir lloc EanunSANT MAURICI. - Al Centre ExNit, a un quart d'onze. esperada
ciada reunió internacional de tres hores cursionista de Catalunya alta obert la
de labia de berrano AnleposIcló
a l'americana. La cursa fou molt es- ilista d'inscripció per a participar en
guila 1 Lluis de Góllgera
pectacular, i el nombrOs públic que hi al campament que la Secció d'Esports
La novia de Reverte
assistí va sortir altament impressionat de Muntanya establirà enguany amb
Denla, dllb111 4 . I.J1,13 • AGUA DE MAR.
del desenllaç de les curses.
carácter permanent al llac de Sant Mau:n 11: LA NOVIA DE REVERTE. 10La classificació fou la següent:
11,11.4 nii: estrena de la comailla
riel (Pallars). Aquest camparnent
andalusa deis gerrnans Locuela
I. R. Chene . H. Andrés, 7 punts, 36 di-a una durada de quatre sctmanes, i
MARIA DEL VALLE
yoltes.
començarà el vinent diumznge, Ja 8 de
vola
una
st
punts
2. Nicolau-Pou,
julio!. El campador scri del Centre pot
ta.
inscriure's per as dies que ti interessi:
3. Germans Cebrian-Ferre r , 16 punts, lt it tant un preu tix per dia d'acam- TEATRE POLIOR AMA
a duce voltee.
Companyla XIRGU BORRAS
pada. comprenent-se de totaralimentaci,
les d'actuació
4. Germans Albinyana. 23 punts, a els drets de tendes, jornals dels cuiners.
O
Ovni,
rotula; de la rompanyla. Tarda.
tres voltes.
transports de queviures i material, que
a leS 1.13: EL ABUELO. Alt. a /es to'iá,
5. I. client-Plans, 5 punts. a 5 vol- d'aquesta manera queda molt reduit.
NI AL AMOR NI AL MAR. Dem, tarda,
per 3 tintes dies.
tes.
Durant les dues primeres setmanes di- sorprenent espectarle,
Debut bei rennmen mundial BARO VOS
6. Sants-Bacher o . quatre punts, a
rigirá les excursions i escalatles l'alpi- REINHALT,
posseideir del sise
voltea.
nista senyor Horsi, del Club Alpi Tueainh la celebre mädlum de les Mucoslorac, el qual donará cursets de la slim; clentitiques TELMA DEL SOL,
noca modalitat de la técnica d'escalades.
El senyor Horski vindra segurament
PRINCIPAL PALACE
AVUI COMENÇARAN
acompanvat d'algun altre membre d'aPALAU DE VESPECTACLL
ELS CAMPIONATS GENERALS quell Club Atpí desitjós de conèixer els
Companyia de resistes de
nostres Pireneus i de conviure amb els
DE CATALUNYA
Aquest matí. a tres quarts de nou,
comergaran a l'Estadi de Montjui,:

"La locura del dólar"

"La senda del firman-

D uems 1035",
so un terror".
te" 1 "El flautista de Hamelin".
Cinema. - "Las sorpresas de•
MajettiO. - "Esettnclalo en Budepest", Smart
che cama , 1 "Enemigos Inseparaki
"No sella celosa" 1 "Madison Square
Cinema. - "La mascara
SpIendld
Garden".

otro".
Marina. - "Donar', "Titanlc" I "Cala- Tal/a.
- "Aqui sobra uno" 1 'El se
Una de Rusla".
y la gloria".
Mundial. - "Atlas la conde,a" u "El héTriomf. - "Dancing", "Titame" 1 .
roe se rinde".
de Rusia".
ttnoIstmo
blanca",
Monumental. - "El agulla
- "Entre la espada y la pae
mansa húngara" I "Una aventura nup- Trianon.
"La mascara del otro" 1 "El !rige
cial".
la noche".
- "Nuestros amores", "Almas
- "El pequen° gigante
encontradas", en espanyol, l "Soy un Urquinaona.
la 1 Cal : trae/1M Palacios.
vagabundo".
Square (larden-,
g a. - “Madison
Núria. - "Las telefonistas" "El monte valaguda
y el hatedn"; a //la, a la
de los muerlOS" I "El a g inte secreto"
camaradas".
buenos
dos
atad, matinal a les 11, al preu
(Iinleament tarda).
d'Eu- "El canto del ruisenor",
únic de Mies pessetes. Grandlds
El paro d'atraccione miro importantfestival
Parle. - "La cabeza de un hombre" I Xile.
panyol, 1 "Torero a la fuerza''.
exit de
ropa Aval, diumen g e, tarda 1 nit,
"Noches en venta".
benéflo organnzat pel Patronat de Bene- Fané
4".
Pana. - "La marca de los
ficencia I SeeM6 Femenina de l'Ateneu
"Anny se divierte" 1 "Dos fnuIereS
D. fi. del Districte prImer. Tarda: barun don Juan".
danes per la Goma Ernp0r1Um; Mereció
traca
Pedró.
- "Jugandose la vida", "Entre Pompeya. - Varletats 1 MerCedes
de globus, pallassos 5 inspar d'una
rüz.
d0S corazones" I "Sierra de Ronda".
. NIt: Sardanes
infantil P lan. de Josuinu
Apolo. - VorietaDs i Mercedes Eirt
en
espanyol.
ufoca
de
castell
magnate
d'un
1 dispar pelo
- Reportal g el d'artualltat Be . Ta-Clan. - Varletats. Bella Ma
senyors Estaber. Tarda 5 ah, subo cinema. "El
/Moleta
mal de las esposas"
Carmelita Palacios.
PrInCipal.
Din/donaran toles les grans 1 pelltes
,r1mIS I (van kreest
itinicament tarda). .Aguilas humanas" F.seelelor. airacclons. Grandiosa tómbola de rimes,
per Edward Reblneon
Stambul, - Varletala 1 Faqulta
- Su Ultima pelea".
1 flors, donallus de prestigioses Ramblet.
raenis
ase"El
guez.
- "lindas musicales" h
Film Menor Brees - Firat National
personarnos barcelonlnes. Entrada al
sino alab011e0".
pare: 50 centInts. Funicular 1 entrada, una
peSSela. FunICular fIns a len tres de la Recreu. - -Piratas de Shangbal", "NoDIVERSOS
rh' de San Juan" I "Chofer con falmailnada
das".
Royal. - "El dedo acusador", "Roman- :asa Lile,. - Aval I cada ala. TM
za húngara" I "Una aventura nupcial".
ear.t .
Saló Victòria, - "La amargura del gene- Casino Sant Sebastia. - Orquestra
c iazy Doys. Tes I sonda de
ral len' . 1 -Por el mar viene la IluEl viatge en l'AERI 6 5 com un vol en
Hotel
Rita - Aval 1 cada asa. (be
sión".
se
pannrames
esplendlds.
av16 admIrant ,
sant.
San CornIal. - e comparieros de fatigas"
Obert fina a la mallnala
Corte. - Orqueste' ese
Mato.
I "Yo he sida espla".
rho Ramal laza.
5 a 5 6 'Untarla. - "La dama del avión" I
Triana. - ftpie cara llame= (Mira
"f.ona
Pepe Hurtado.
Matinal, 10 30 Tarda, continua, de 330
Select Cinema. - "Audiettela imperial",
a 9. Nil, 945: fascista. Sary Maritza en
diumenge, de 5 a 8 tarda
NOCHES EN VENTA
e4444. •4444444+4444
amb Charlle Ruggles. El sensacional film

DIVENDRES A REUS

excursionistes catalans.

de julio] de 19

CINEMES
Reportatges d'amaina:,

remos cerveza" I "El cantar co los
cantares".
Arenes. - "Madison Square Garden",
"Garlomagno" I "El cofre de laca".
Allança. - "Lobos pastores", "lioopla"
I "Escándalo en Budapest", en Capanyol.
AvInqudo, - "ttn par de frescos'', "Simone CO aal" I a mes, a la tarda, "La
vida empieza".
Barcelona. - "Norne tras noche", "El
hombre malo" 5 "Tres caballeros de
Cene''.
Boheme. - "Fra D155010", "DIplorpanias"
"Arroz con leche", "El marinero" I -0
yo o papa".
ytensuelo"s"csnclopl--073PcLOO
g o eras. - - La slrena del ¡calare". "Entre dos comunes" I "Siena de Ronda"
cii espanyol.
Boas. - "El mal de las esposas" (tina-

t

cament larda)

"AgUllas Inimanas" 1

" Sol última Pelea".
Broadway. - "Eclair »tunal", "Mule•
res de pueblo" I "Su tanteo pecado".
Catalan ya - "Clondyite" 1 ''De Mutile
acuerdo".
CapIted. - "La chica del surttdor" I
- AnunCIOS por palabras"
Coila-surta. - "Tuya para siempre" 1 "La
horda maldita".
Comedia. - "Todo se y a". "La locura
del dólar" (Onleament tarda), -El rey
de los (ósforos" I "La canelón de.

Oriente".
Comtal. - "El hechizo de minarla", "Ai.
Inas encontradas". en espanyol. 1 "SOy
Un vagabundo".

~ si". - "Aves sin rumbo", "Sábado
de Juerga" 1 "Iloopla".
Diorama - "Felipe Derblay", .Tries el.
',altero! de trae", - II:010010 de las su
yas" I -El rancho dinamita".
Diana. - "La Insaciable" I "Luces de
Buenos Alres".
••ciii propia culpa'', "Marta" I
Espiad.
-La mascara del otro''.
Esecial/1r. - "El cepo", "El Implacable
acusador" I -Dos muleres y un den
Juan" en espanyol.
Entenin.-"New York". Melodla de arrabal" l "Date la espada y la pare/I".
Fantel l o. is siP
Frecoli. - "Entre la espada y la pared"

d'emprendre el rol van a Europa.
.1.1 mascara del otro" 5 "El angra de
la noche".
Goya. - " p obre tenorio", "Noche de
duendes", "Ulla cana al alee". "Torne.
sin lodo un nombre" I "Tren de Pla-

rer" I "Se acabo la greses".
Inton - "Ay, que me calgo", .E1 rey
de los gitanos" 1 "Odios a las armas"
- - Pobre tenorio". "Noche de duendes". "Una cana al aire". "Tomastn
do un hombre", -Tren de placer" t
atab0 la guaca".
Ideal. - "Lobos pastores", "'Inopia" 1
"Escándalo en Budapest". en espanyol.
Laletana. - "Una vida por otra", "Varo-

"Ortopedia Moderna"

NI de B.

earcassona

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns

COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Més de50any s de pràctica simia malor garantu
Cara fundada en 1875

EL

SIMOPILOL
Remel

cientific

contra la calvicie

flItfilffl~111
uREsit tots els calbs ho són per la sebo>
rea, aquesta hipersecreció del cap,
O
que es manifesta amb l'aparid6 de la
caspa. La seborrea es el comencament de la
cal-vide. Combatre aquella és evitar apesta.
No es conetx altre específic contra la seborrea que el sotre. I no es coneix mes que
un medicament aue perineti utilitzar aquestes
propietats del sofre; el SULFOP1LOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, donei, un producte emptric, casolä, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pelcontrari,
està t et per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu mete, sl el consulta. Amb el SULFOPILOL evitar à la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, dernes, sempre
1 perfectarnent ei cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig I
brut damunt el col) de la seva roba exterior.

ti cedros d'esgeolfics, al prea de P50 pta.

