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Tanta de barcelonins com hagin
pomat veure la peRicula d'actualitat
Q ue reprodueix tidi1i. l'estrepitás
idii venecia dels senyors Hitler i
Mussolini, p oden hacer fet una comparaci ó. Cadascun dels actes i deis
gestos del "Duce" correspon a un estudi Patient i detallista, com el que
jaa comediante tragediants. Darrera
de la máscara hi ha l'horno que l'acciona sovint, se'n riu pu sota el
rj,s, Mussolini juga a fer de Mussolan; sao q ue déme bou reaultat i no
I dea dt fer-ho.
Hit:er. de seguida us adoneu que
¿s una altra mena de personatge.
Desproveit del sentit del "ridicul".
tamb é no té cap arma de teatre. S'esta
Planta: de bona fe: Iluny de "veure
el nauta" de la comedia mussolinesca.
s'esta prenent nota del que veu, a
tan d'una mena de reietó salvatge
croe observes un Gran Guignol, mirant de no perdre'n detall. desitjós de
repetir-lo — debò debò — un cop fos
a casa seca. I aixt com són diferents
els horno. no s'assemblen tamp oc els
nobles cae els han eres per Measies.
Es inneg able el valor de la nació
alemanya i de la seca cultura. Particularment en el nión de la música,
del Densament our, i d'algunes men
p erimentas. Alemanya mereix-esx
na loo de primer ordre. Però al costat
d'aix.6 hi ha el "furor teutonicus", una
trena de brutalitat enginyosament barmera. incontinent i violenta, q ue tot
smvint esborra aquest noble de la Iliata
de les gents civilitzades. Alls un
feXisme no es pot reduir a paredes
bons senyors abillats amb comises
tenebroses adoptant aires de ferotgia.
-L'italie—diu Casanova de Sobritguet — mai no és víctima de les seves
própies comedies." En cano!, a Alemanya, la baralla és més serios. i mes
implacable perq uè tot va de bona fe.
Es. per dir-ho amb un mot dur. més
estúpida. La topada de front del bou
por descriure-la. Aviar hom hi arriba a l'embr,aguesa de sana i de brutalitat i a l'ofuscació bestial de tot
reateniment.
Tm el que hi passa durant des
res una prora. La ratxa d'assassinats
cue no perdonen mullera indefenses:
e:s "suicidis". candorosament explicats i publicats; el gest barroer d'entartolligar d'una manera cínica i deshonesta el nom dels enemics vençuts
a:nb imputacions entre xocants i grotraques. En aquest sentir la carta de
E.tler al nou cap de les Se2cirns
CAssalt, és tan xiroia cona les mina notes del general Primo de Rivera. Afegim-hi l'absencia de aratemiiment ni sumari dins les execucions
ens trobem davant del terminen
M'a:avis:me moral mes formidable que
hatcl registrat la história de la guerra
oran caci.
Que és l'esperit del temps, tat
E s c:ar; Den:, tots els temps tenen
e: sea esp erit bo i dolent, i nosaltres
cae assistim a la creixenca en taca
d'aquesta mentalitat expeditiva
saivat g e. no per wad, ens creiem
esp roveíts del dret de proclamar-la
:útil ovan: a la finalitat priniard,a1
cae ha de tenir rota política, co és:
fer més agradase la convivencia
dels ciutadans, i. de mes a mis.
rerfectament vulgar per tal con.' no
inventa res de nou ni assenyala cap
caan que du gui enlloc més que a una
era de p obresa mental i material.
la ahnt corollari és q ue "casa
la sa guerra - . El feixisms.
i pie de comedies, es limita
orcionar els plaers de
sena encamisats. El rus hi
als sena
x una enorme pedanteria
siberià. Alemanya té el seu,
saarant i frenetic, amb assassinats,
d e:iris i quadrets de costums. 1 si arrles a casa nostra, que seria?
Hl ha pensar mai ningú? Probablernent ni assoliria l'esperit totalitari,
mal sigui en el papen. d'altres feixisraes. Es massa fresc l'es p erit de bata-. ?e carlinada. d'anarnMa, peroue
Der l'estría de les camises.
.
o consistia en l'ahílo d'una colla.
r. luitxat per actea de terrorisme a
cartee dels francs-tiradors de costum,
atrita tina guerra civil sense grandesa
cantonades i revolts de cal retera.
m . ,e, no ens feria avançar pos gaire
en el cerní de les Ilibertats. Al contrati. esin prteida la p rimera de totes,
ritie és la del cervell. estariem a punt
t er a recame en esclavatge.
Cal q ue ho tin guin en compte els
72t mouen. i mis q ue ells. encara.
te p acifica cintadans q ue tot movint
serren deries ettranveS i escolten
eamPanes arribe saber d'on.
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Un gran discurs Vint-i-dos afusellats a Alemanya
ó, mi) proa graos precaucions
El Conseller de Jus- de Manuel Azaga El govern domina la situaci
El Reglament de la 1.1e1 de
Contrastes de Conreu

ticia diu que tardarà
"La representaeió autIntica Jel repuldieaalguna dies a ésser nisme eoineidein .ml el te ¡1* «lustrina
aprovat
de la Generalitat de Catalunya"
•
Ahir, en finir el Consell, vam parlar
amb el Conseller de Justicia, senyar
Lluhi, el qual. responent a les nostres
preguntes, va dir-nos el següent:
—El projecte de Reglament de la llet
de Contractes de Conreu consta de 120
enfieles. Caldrà, peró, afegir encara una
vintena de disposicions finals, per la
qua; cosa el projecte, en conjunt, constara d'una cent quaranta articles.
—Sera promulgas tot seguit? — preguntarem.

—No. El Gnvern té interès a fer una
obra ben meditada i sense cap mena
d'inpaciincies. El projecte. degut a la
seva extensió, necessitare, per a la seva
enrocad& que es reuneixi almenys dues
vegades el Consell. A nienys —acabes-que fos convocat un Consell extraordinari en el qual podria ésser aprovat en
.
una sola reunió.

Madrid, 2. — Al teatre Pardifias se
celebre ahir al matí l'arte anunciat amb
motiu de la ilausura del Congrés de .10.
ventuts d'Esquerra Republicana. Ea
aparèixer en una llotja els saayors Car
seres Quiroga i Domingo ¡oren acollits
amb grana aplaudiments per la nombrosa concurrencia. Entre eta ccenctirrents
a lacte figuraven nombrases senyores.
El congressista que presidia l'acte
pronuncia breus paraules, co les gneis
pose de relleu la importància del ,Congris celebrat per les Joventuts d'Esguerra Re publicana. Tribute elogis a la
Comissió organitzadora i al president de
la Joventut del partit, i exalça la figura del senyor Aza¡a.
El senyor Sallagues, president de la
Jorentut d'Eaquem Republicana, fa
una exposició de la tasca realitzada pel
Congrés recentment celebrat i la mis-

Un èxit de la policia

de la Generalitat

A la matinada de d umenge, la poi : da va
detenir l'autor i la inciuc ora de la estafa
cc mesa dissabte al banc Hispano Americä
Ha estat recuperada Integrament la quantitat robada

si6 que han de cumplir les joventuts de
relSeHia constructive. London traca el
credo i els anhela de les.joventuta republicanes d'esquerra, aixf com gis estudie
portats a efecte sobre les diferents qüesnonti politiquee i de cuider social i econbmic. En referir-se a la politica agrària, canté el criteri que es compleixi
la Ileí en pata la sera integritat. Afegeix
que la Joventut del partit repudia el
feixiime. "En peto — exclama — contra
el . feixisme i a l'avantguarda!". "Volem — diu ésser esquerristes i parlamentaristes". Denla lectura a una declaració política, en la qual figuren els
pottulats de la Joventut, i si arriba el
moment d'uMorn politiquee es declarari
partidari d'aconsegcir-les solament amb
els socializtes.
En aixecar-se el senyor Azafia, se li
tributa una gran ovació.
Comença dient que fa tres o quatre
dita una representació de les ,Joventuts
d'Entierra Republicana li féu la mercè
d'invitar-lo a que pronuncies algunes pamides amb motiu de la clausura del
Congres que acabaren de celebrar. Jo
— diu — vaig acceptar, sense necessitat de pensar-ho, per a donar una nora
prora d'estimació als que són, no solament companys, sind el nostres successors. M'he trobat després amb que,
ja sigui pel cura dels esdeveniments politice. o per l'Organització de Tecle, el
meu discurs ha suscitat una gran curiositat, una esperanea, a la qual Cosa potser no corresponda el que jo pugui
dir. — De totes maneres — afegeix deixarem carrer una impressió moment s nia en l'inim politic de cadascú.
Dedica uns parägrafs a l'obra 1
missió de les Joventuts, i afirma que
hi ha plantejat al seu esperit el problema politic de quan tenia vint anys.
Hi ha— diu — entre vosaltres i nosaltres, per consegüent, unitat de pensament i espiritualitat que esborra la
distinció. Nosaltres romanguérem en
una penombra voluntaria, i sols luan
la República vingué j ens semble que
Esnanya entreve per camina nona, ;metieren.: coluntariament. i tina ale gre
-ment,prsalicoudenstra nollaboració dient-no s: "Aquesta
l'hora en la qual somiavem en la
oventut". Denles bé: ara ha passat.
Ha nassat, per,'" le nrsaltres depen
que hagi pa s sat i que torni.
Contusione. de cap mena. Repet;des vegades he dit ja que cal afirmar
tina cegada mis que el partit d'esmierra republicana, com a represencaos autèntic del sentiment re publica d'on nasqué el renim actual fa tres
anys. continuador de l'obra revolucionaria que prepara el moviment en
el qual vingué la República, ti
l'obligació de mantenir incólume destacada, precisa. clibuixada. la seva
pròpia personalitat doctrinal i de
conducta.
Fiscnomia primia i auténtica en la
doctrina. Ací hi ha el nostre concepte d'Estat; ad hi ha el nostre
concepte de les relacions entre els
poders público: ami hi ita la nostra
doctrina respecte a la situaci ,r, del
tintada en la política i en la Renública: aci hi ha alió en que consisteix el nostre parlamentarisme. i 01-1
és el que rebutgern del parlamentatime; hi ha la nostra idea de
rel ini ó a l'Estat, de la situació de la
consciencia personal religiosa en ordre a aquest problema, que s'ha traduit en la constitucid; hi ha el
nostre con c ente de l'organitaació
d'Espanya sobre bases autonomistes,

Greflor Strasser ha estat afusellat.
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la situad(' tle Von Papen?
Les nostres primeres impressions de
dislate sobre la veritat d'un complot a
2/temar:ya, les veient compartida per la
premisa internacional, salvaos l'ungiese'
i l'americana, I a tot acres is undnime
la reproració per la ferocitat usada per
Hitler contra el: qui durant molt de
tetnps foren andes setas i ¡a/adoren a
escalar el poder.
Les noticies que arriben searieixen essent confusa, pera una cosa sembla segura, i intervenció de la Reichtwehr, i això vol dir que la dictadura

Hindenburg, l'anca cap d'Estat
d'Alemanya

pes. Aquest grup predicava una segcrita
revolució nacional-socialista que posaras
fi ala privilegis del. grane terratinents,
la sotialitraciä de les grana indústries,
la incautació de les Banques. Aquest
moviment prenis 'un caire arllena C adOr en
un sentit religiós. Mentre, per una parta
Von Papen Ea el repreSentant dels católica, el ministre de Finances ia el cepresentant deis protestants. Penó entre
so?.
De totes maneta, no creiem que s'ha- les representacions de les trapes d'asgi dit paraula. La revolta que salt es trobaven nambrosos partidaria de
es té Per sujetada, pot sobtadament es- la noca religió alemanya, d'un caire anticlatar altre top. Les mesures policiaques
al ageri dels ministeris molen dir que la
normalitat enca ra no esta ben assegurada.
lean estat enviades a casa i privada
d'uniforme i d'armes.
(.4 ¡letra tramesa per !litior al successor de ven Roehm tenia cl fi de denigrar les comises negres. Les gran:
acusacions de deprosnció de costums
són per a justificar les mesures; pera
donan' una mirada a la premsa europea,
es veta que /ha obtingut un efecte opo-

Berlín, 2. — Malgrat l'extrema prudencia dels comentarla pública sobre
la situamió alemanya, avui es possible veure-hi mes dar en els lamentables esdeveniments que han posat en
el primer pla de la vida internacional tata la vida interior del régim
nazi i la feblesa interna del partit
que, volent establir sin regim totalitari, no hacia pogut fondre les divergències pregones que s'hi agitaven.
¡Hi ha hagut complot o no n'hi
ha hagut? Aquesta pregunta tothom
se la contesta a la sera manera. Cal,
però, establir una !lista dels teta tal
com avui s'admeten generalment.
Un fet per sobre els altres ressurt
amb torva. Alemanya, económicament, es troba en un impäs, i aquesta situació neguitejava els hornea conservadors que són també els homes
que tenen la responsabilitat dels carreta mes preocupants. Aixi s'havia
dit que un dia el doctor Schart hacia
amenaçat el canceller Hitler a presentar la dimissió, i que retiri l'amenaca davant la contesta brutal i categórica del canceller: o continuar al
front del Reichsbank o al camp de
concentrad&
No menys :n'ademe era l'actitud deis
grans propietaris que ciasen ajudats pel
que s'anomena l'" Osthilfe", la qual aludaJa l'Oest, els ' gratas propiciado, actius
o paSsius, això és conreant a no llurs
terres. Aquests propietaria estaven enormement desContents pel naire que prern ' n calliranyes ¿el ministre d'A--icultura. Dr. Darre, el qual venia a
defensar un parcellament de la terna per
a formar comunitats agrícoles per a les
famílies d'agricultora pobres. sense dret
a vendre-les. Aquestes mesures eren aracaminades mes que res a mantenir restat d'agitació en què es colla mantenir
a consciencia el partit nacional-socialista, temerás de perdre l'ajut dels petats
propietaria ¡ agricultors. tense, per'', poder envestir de ple els grans propietaria, sempre ben representats pel President Hindenburg i en representaci.i dienest, en el Govern, pel canceller Von
Papen.
Aquesta agitació que s'observa en les
oüestions del camp es continuava en les
ciutats en una mena de socialisme nacional predicat entre les triares d'assialt
i en els mitings en que prenien part
els caps mis exaltats de les dites tro-

Goering, que ha dirigit amb Hitler
la sagnant represaió
cristiä notori, exhalador del paganismo
i de les antigues formes religiones del
germanisme. Els defensora d'aquesta religió eren Roehm, Hess (anomenat el d i
-putadeHilr,p'estami que
els [liga), i també en unta manera es
pot comprar entre els partidaria o simpatitzants d'aquesta noca religió el doctor Goebbels, qui en les seves. Ultimes
campanyes contra els reaccionario i catolica hacia afirmat que elf "no era ni
catòlic ni protestant i rumies alemany".
Aquesta situacid interior de rebela de
lea trapes d'assalt, llur antieristianisine,
tu profunda. immoralitat que regnava ert
liurs rangs —COM ho prova la revelad & no per sabuda insospitada, deis vida
de Roehm i Heines—, provocaren una
gran angoixa entre els conservadors i la
gent de la perita burgesia, que s'havien
adjuntat al nazisme perla que rebutjavert.
la forma de produir-se del; extremistes
nazis.
L'oposició que més ¡ mis anava trobant Hitler per la seta passivitat es
va fer sentir en el discurs. de von Papen a Marburg. Horn té indicacions fon'.
ea versemblants que el discurs del ricecanceller hagués estat fet amb el beneplacit del president Hindenburg, i això
va ter que no es prenguessin represalies contra von Papen. Perä el discurs
de von Papen ha estat la guspira , d'aquest fa que actualment crema tot Alemanya ?
(Continua a /a peina 7, eP ).

bona ce, cava.
afemanya pren un cardefer policiaco-miAhir, la Cornissaria general d'Orare ting ut rtndividu que
litar , cosa que no velan á el mateix BisPúblic, va posar a disposició del Jutiat, Durant els tres mesos darrers,
marck, en un moment trille de la seco
l'autor de l'estafada de la qual va es- viscos a disnesa en set cases diferents.
Aix6
va
fer
dificil
la
seva
detenc
gran obra de canceller, sind que sonser víctima el dissabte passat el caixer
pee mantinaul el Reichstag en plena funde la Societat Manufactures Textils puix que els agents s'havien
ada que
eK amb el tate normal de tots els parde Terrassa , al qual en pretnire tar molt lentament cada ce gera .3ir
tits.
38.000 peesetes en el mornent que sor- fallece el domicili que els
nyalat. Finalment. prosa de les a aatre
La histaria del Sedan Reich detonotia del Banc Hispano-Amerieä.
de la metinada, va éster descobert en
tra cfarament que els veritables dotniAq uest fet que va sorprendre teta _na .pis deLcarrer Nou de la Rambla.
nadars de la política clentanyc 11011 esta,
la ciutat, per l'originalitat e sansejre-,
da amb que es va comportar el Eru núm. 8.3.
e Ir eonserrodors del Centre, cotPlies
En presentar-se el senyor Xinota
nia /aria, rreol:als . obettanient - o ocultaautor, va deixar. te e'S'ser coneguda
en detall l'audaciosa estafada la un- amb els agents en arraesta ca,a va
Inent 'Per Reicia.er'chr .H sabent si
trobar
l'individu
que
cercava.
Aquest
impune;
restaria
Hitler ralle comprar amb apestes forpressió que el del ict e
re 3 . però el que es ven /o gne se li han
entre altres motius. perquè el set/ feia dies que no s'havia presentit a
autor hacia d'ésser desconegut p ee la casa seva, fina dissabte a la nit que
ina t osat ¡ el tinten entre Ilurs mate.
bolicla. atesa la seca original manera va isser quan va tornar-hi.
Es. ter ten?. re.r?-reit que retrM
.r-se
Des
del
primer
moment
va
ten
d'operar.
se-no influtneio crocord ta le ami, la aran
En canvi. a la Comissaria general la imoressia eme realment es trartava
(ad,¡Strin i 1(1 &anca. Essent airi, clide l'autor. de l'estafada. Pu j e 020 en
tenien confianca que el fet
c-Fria considerar que el partir dels TeEl cap dels Serveis, senyor Badia, aja; essen detin gut va decaure ostens‘be
rmas ha odquirit preponderando i, ter
ene en va tenir coneixement va ment el seu esperit.
tan', no s'explica la sort de -non Paten.
mobilitzar els agents de la GenetaES CONFESSA AUTOR
els secretcris i ontirs del cual han esE tat i els va donar ordres terniMants
DE L'ESTAFADA
to, ofusellots. Eviclenttnent. norieS1 és faz
Per tal q ue procedissin a la detento
Traslladat immediatament 3 13 Code ' t lnfr 's més obscurs dels esdevenide l'autor.
ments alemanes.
missaria general d'Ordre Públic, va
S'out-lb-ice afirmo al "Journal" ose
UNA PISTA
ésser posas a coneixement de! senvor
amo de les eon.sroiihtries sera un consiDespres d'estudiar e: succés. el Cap Badia la seca detenció, el (anal va
reforç de la Rcichstvehr, que,
derable
voler
.interrogar-lo
personalment.
Va
de Serveis va adquirir el concenctmalora, el tracto( de Versalles, readoniment que Fautor de l'estafada baja dir que s'anornenava Josep Ros
rirä ref ici,f-nrio que henil perdut desd'ésser un individu que conegues ad- Carrasco. de vint-i-quatre anys. natu
t e e'0. de la anuro,. afavorint ai.rí rl remirablement la situaci6 de la Comía- ral da Cartagena. i ¿osen fill nattnal
de
Vigilancia
dz
nrInameat. Arme:fa conseahlncia és concomissari
de
l'exseria general d'Ordre Públic.
siderada inevi,able. (+era afirmar eme ar!- allitillIMINfeltlenallelleflalifillillearnelefilffillIfeeeffeleillerteleuimminemiliinesefel~01141114111~1101111111Neeillin
Mes tard. en reconstituir el fet i l'Estat. senyor Salvador Roig, q ue ara
xai estat Cl inotiu me, ha incht:t.
després de les declaracions dels dos fa atierre anys comandava la brigada
flidar 6 fer la maniobra del complot,
a g ents de Seguretat buniato. van de.- d'investigació Criminal, i cine te,.ia
LA PUBLICITAT ha adquIrit l'exclusiva per a la puIe
Seria eragaral. Hiller ha elemostrat trou
tacar-se com a persones les sences també al seu arree la Prefectura de'
blicacI6 a Catalunya del reportatge titulat
reqades qua' M ra feia cap ras
trecict e
de les (mala coincidissin amb les . a por- la Dele g ació de malicia- del Port El
Percnee Ii ralgui reurrrer a pretertos.
tades pels agents, sis o set individua. senyor Roig. en aquella data va ¿asee
Hi las qaai tosté que el nacional-sociaFets els enormes esbrinaments va sotmes a expedient, que va donar ner
lime ha entra? en cemd ale dissolurif,
poder comprovar-se q ue els cinc o, sis resultat la sec a expulsió del Cris..
ut
coneixia,
Per
aquesta
El
deting
.4:-iat sobrenr la sort del partit fundo!
p rimera no hi tenien can rnen;
d'intervenció. Va quedar el -turner causa i p er dedicar-se, com hem dit
ter Hitler nema, in23 a Munir i
tan? ihavia deslandre: narra e.v fora
PSI. Léon 86e, manager que fou fina fa poc del boxador
de la Ilista deis pressumptes autors a la venda de 'libres entre els fmtoíicials
perfectament
el cual era un individu que freeMenta cionaris
dubte cose encaro que sr soloi de la
gegant.
•.
ha
installada
meció
de
l'edifici
on
hi
p
arels Centres oficials i les entitat:
catàstrofe. in un tindra aquella inahorAquest reportatge, degut a la, ploma d'un dels hornea
ticulars. i es dedica a la venda a ter- la Comissaria.
tanria que ha tinout fins aro. Remarque más han contribuït a 'difondre la Boxa a Europa,
En ésser intertmeat Del senyor Paminis de !libres entre els funcionas -s
quen, que res trotes crassolt, que tren
constituelx un
di es va confessar autor del fet. Va
i dependents.
fçequeir c la l'izq. 5 erl.
en reclitat la força armada del partit,
Calla una comprovac :A immeJiata. die q ue hacia lliurat gairebé tota la
El senyor Badia va encarregar ales- nuantitat sostreta a la seva prorlic n a,
hores al seu secretari particular, se- el nom i domicili de la qual va donar.
I d'una valor excepcional per a la història del noble art,
nyor Miguel Xicota, la detenció del
en el qual sdn revelades amb una franquesa sense límits
cenedor de llibres i va Pos ar a lea ES RECUPERADA LA QUANTITAT
SOSTRETA
les interloritats d'aquest esport.
teces ordres el rondi es p ecial que
En ell es demostra que l'ascensló pugilistica de Pri,o rnanda ei censor Sancho.
mo Carnero fou obra d'un
DETINGUT L'INDIVIDU QUE DECLARACIÓ DE LA PERSONA
QUE LA GUARDAVA
CERCAVA LA POLICIA
Immediatarnent van sortir una
Fins a les miatre de la mar•nada
agents ca p al domicili de la seva aimle1 diumenzte ri .7, va poder ésser
consIstent en una oonstant 1 sistemática mistificació de
mota, que habita al carrer Momia
les normes exportases.
xamfra a Provenza, i es va practicar
:a seca detenció. Es tracta d'una nejo
Managers, boxadors, organitzadors, Jutges, metges,
nys.
En
preguntar-li
si
el
de dinou
federatlue I àdhuc el mateix núbil° són constantment poseu momea li hacia Iliacas una impon'
saba en esi r4ncla per la Implacable ploma de Léon Sée,
tant q uantitat en bitllets, va contestar
la preocupacló del qual as de Justificar el que de cap
atirmaticament, i els va donar. Hi
manera no pot Justificar-se. El lector resta, no obstart,
havia 36.600 pessetes. Va ésser porsense
cama quan flagela:
tada nimbé a la Comissaria, i va in"...Tots els combata arreglats per ml en el más petit
gressar rigorosament incomunicada
detall 1 que no Ungueren da combat men que el nom,
als calabossos.
A preguntes del Cap de Serve, s, la
tots, sense excepclö, enteneu-ho be,
Promesa de Ros va declarar que Cl
dia anterior va demanar al seo, promes 125 pessetes per a pagar els
drets de revalida del Conservasen i del
no han donat lloc a la más Ileu protesta, per peina que
Liceu, on estudia Per a orotessora de
Vos, per part deis arbitres oficlals, dels membres de les
piano. Aquest, davant dels seno infederaclone
sistents renuerimente, li va contestar
q ue les tindria, i el dissabte, a dos
99
quarts d'una, 1 iva lliurar 38.000 pessetes, sota els mateixos norxos del
Aquest reportatge, que abasta multitud d'aspectos de
Conservatori del Liceu.
la carrera de Primo Carnera, dels quals el transcrit no
Les IteSSeteS que mancaven les va
conetltuelx
más que una patita mostra, començarà a pudespendre en la compra d'un ves.
blicar-se
hl per a una nena de quatre rfles0.i
q ue te, del seu momia, unes arracades
i altres coses Per a P oder casarle el
dia 9 d'aquest mes.
Va dir també q ue en el cal de no
hacer p ogut aconse guir la quantuat
q ue necessitava per a pagar els drets
cedbd'examen hauria deixat d'examinar-se
i no batirla Deurut fer-ho fina l'anv
SAMPER A HITLER. — ¿No necersitarieu pas un heme enèrgic
vinent, una vegada casada.
i fort,.? Tiet la Llige. anda
(Seg. pag. 6, al pes rol. 7) Un deis salte, en la huta de mustió celebrada a la piscina de Iliontjule
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ELS ESPOR T S
FUTBOL

Vequip representatiu del
Brasil empata a quatre

eols ami) el Barcelona

els Campionats generals de Catalunya,
Diurnenge foren homenatjats En
Piferrer va batre el rècord mató deis
els catorze socis més antics del
1.500 metres

C. N. Barcelona

Ha acabat el torneig de Promoció i el
Mercè Homdedeu, Herbolsheimer i Palacin són els nous
Badalona es classitica per a figurar a la
campions de Catalunya de Salis de trarnpoli.
primera categoria
El C. E. Mediterrabi obtingue un bon èxit en els testivals
La tercera sortida de l'ermita na- de 18 minuta Carvalho Lete, de cap,
canal del Brasil en terreny catala no va marcar el (luan i darrer per al
de c.ubs modestos - Campionat de Catalunya de
ea estat tam p oc de rcsultat favorable Brasil.
a re q ui p sud-americà. Els brasilers. A la segona para Morera. d'un
Water polo
"caps de serie", del darrer Campio- tret ras. va marcar el tercer. I al cap

nat del Món, p er disposició federa- de 28 minuta. Chacho, de cap, va esaiva, no han demostrat encara en la tablir l'emoat.
seva Berza volta per Europa nue
ONCINS
posseeixen un equi p Que fes honor
a la distincia oue van rnerelxer que
El Torneig de Promoció
part dels elements directius de la
F. I. F. A. L'eouip beasiler. que ha El Badalona es classifica
obting ut al vell Continent uns resullats desfavorables. ens ha palesat tan per a la primera categoria
aols en les tres ve gades Que 1.heni
vist jugar, oue practica un joc ele- Sha liquidar ja e: Torneig de Progant, matemätic i es p ectacular. pera mocia, 1 el Badalona. amb molta :ustue adoleix del defecte que no és tesa, ha pogut classificar-se a primer
positiu. nac. El partit jugar al seu camp conDiumenge, davant art equip de Club tra el Terrassa, el seu seguidor imcorn el Barcelona, que presentava un mediat, va acabar amb un empat; un
conjunt amb importants variacions, xic més i el Terrassa li desbarata
tampoc van poder eixir de la Iluita tots els seus projectes en la tempovencedors. Al Barcelona lt mancaven rada pi-axil/1a.
elements com Nogués. Zaba.o. i, de El Torneig que sala acahat avui ha
mes a mis, dos elements eren a prova: justificat que hi ha un cert nivell de
Chade i Diz, els tan discutits jalea- forces entre els tres capdavanters:
dors gallees. la q ual cosa era inne- Badalona, Terrassa i Granollers. El
gable une tela envoltar el desenllaç Santa un xic mis endarrera, s'Ira
d'aq uest Partit amb un interrogant mostrat superior al Marta/ene i al
ben inq uietant. Era una temeritat vo- Palafrugell, dele quals pet dir-se que
er prescind:r duns elements
coral artri es troben bon xic fluixos.
l
el primer,
.Nogues i Zabalo, almenys
Eis resultats registrats. diumenge,
ver afrontar un equi p hanclica p at amh
a darrera jornada, són:
coniunt com el brasiler. que si colarBadalona-Terrassa,
be fins ara no en; havia satisfet piePalafrugeil-Sants.
2-3.
mament, tenia una ocasió per a poMartinenc-Granollers, 2-5.
der reeixir en aquest aspecte. Cal dir
que Vetada) visitant va estar molt a
LA PUNTUACIO FINAL
Vrop d'obtenir un brillant resultat
J. G. E. P. F. C. P.
A la primera part, despees d'una
to u 2 2 28 15 14
sa:mtac'.6 p er pala dels brasilers molt Badalona
lo 5 3 2 29 16 13
dip lomática per cap tar-se les sar ad- Terrassa
lo 6 1 3 28 18 13
tics p erdudes en els dos aartits an- Geanollers
lb
5 o 5 18 28 in
de
Les
Corts
oneSants
teriors - al ca-up
to 2 I 7 15 25 5
jant una bandera catalana, i a Ge- Martinen s
to a I 7 13 32 5
noca, fent la salutació feixista--. es Palafrugell
. van reconciliar de seguida amb el
públic catalä que els va ap:audir llar- L'ASSEMBLEA DEL FUTBOL
garnent. Encoratjats per aquesta reCLUB BARCELONA
buda , l'equi p visitant va actuar en els
palmees quince minuta d'una manera
ultrabrillant. Tal vegada massa bri- El senyor Sunyol i Garriga
Ilant i tot -com dina algara dels
a supporters" barcelonistes q ue pro- encarregat, per aclamació,
testaven oer la facilitat com eren marde formar la nova Directiva
C3 n 3 els gols a Francas, p uix q ue en
ouinze minuts. el marcador aesenyala Diumenge al mata al teatre Barun tres a zero a favor dels brasilees. celona, va celebrar-se l'assemblea ge¡Era moit esperanzador aquest re- neral del F. C. Barcelona amb una
salta ..? Evidentment cme no. I el que concurrencia de socis cona pagues
preocupava mis encara, era de la ma- vegades s'havia visa Val a dir que
nera com havien estat marcats. Una
l'interas de l'assemblea sito valia.
deszomp enetració entre Francas i la
Un cop obert l'acte es procedí a
defensiva, secundada tambe Per San'
tos. que tenia una mala tarda, va fe: lelecció
de la mesa, per a la qual
Posar a tots els assistents en un es- el senyor Llardent proposä presidirtat de nerviosisme inquietan:. Mor- la el senyor Sunyol a Gartaga. Aquesauaaaamee t aques t es ta t es va esvair ta proposta fou acceptada per la niaen part ben aviat. En dos minuts el jorra menys una petita part que roBarcelona va marcar dos gols. El lien fer de la proposició una cosa
marcador assenyalava ja un resultat política, la qual cosa produi un petit
mes lengic. Les perspectives creta ara avalar, amb visques i morir.
favorables a; Barcelona. Des d'aquest Com sigui que el senyor Sunyol
moment es pot die que va comenear no era present, foren elegits per a
el partir normal. puix que els ante- presidir la mesa els senyors Deop,
riors minuts l'oren d'uns resultats nes- Masferrer 1 Sala. El primer va fer
perats. La davantera del Barcelona constar que leo acceptava fins que
portava la inicaativa de l'atac; les eenaaes el , enyor sama)].
evolucions que els seus elements plas- Seguidament fou Ilegida i aprovada
maven eren fruit d'un entusiasme. l'acta de la sessió anterior, així cont
rapidesa i seguretat en la jugada. també Vestat de cemptes i la mentóPera, malgrat que el dornini era fa- rial anual, en la qual el Consell resuvorable a l'e q uip local, els brasilers inda la seca aztvació en el finit
encara van refermar la victeara amb exercici.
un non ount.
Es dona compre de la dimissió
A la segona part el inc va decaure presentada pel senyor Zaragoza, 1
en tnteres. A l'iniciament, als brasi- acee seguir es passä a l'elecció de prelers els va correspondre eeser els sident.
conductors de Vatac. Pe pa ben aviat
El senvor Masferrer, en un brillant
el Barcelona va tornar a dominar.
En la resta d'aquest temps, excepte parlament en el qual recusa la baixa
deis
exteriors
maniobra
d'una part insignificant que
alguna avanços perillosos
brasilers, es pot manifestar que el pertany a un partit politic oposat al
Barcelona va ésser el que va portar del senyor Sunyol, fati esment que
més estona el comandarnent de l'atac. ell en e! terreny polític milita preciEncara que. cont hem dit, el jac no sament en un partit que no és el del
resultava tan vistós. Pe rque no hi senyor Sunyol i que en canvi és ell
havien fases anorrnals, les úniques qui propasa l'esmentat senyor perque
aue existien, tren que el joc anava El senyor Sunyol, que ja es trobaesdevenint un xic dur. Al fMal del va llavors present, contesta al propopartit els incidents van estar a Vor- sant, Sr. Masferrer, i bu i agraint-li
les paraules que Ii hacia adreçat, rejadre del dia.
Referent a actuacions, de re gal a sä la distinció, per una part, a causa
brasiler cal esmentar Martín, el mig- del seta estar delicat de salut, i per
C entre. Cacalbe . Silvio i el, do ' fu " l'altra, a les seres moltes ocupacions, i
gadors de color, Leemides i Walde- cree-digné-que al Barcelona hi
mar. Del Barcelona, Lowinger, Mo- ha homes més capacitats per a aquest
ren i Arana. Chacho i Dir. van de- carrec que jo. Despees kit unes mamostrar q ue es compenetren molt
nifestacions que desbarataven per
aue són dos elements que poden do- complet l'actitud d'aquell sector de
nar resultar.
socis que han vulgar learrejar la polaarbitratre del senvor Espelta defa
ell.
" Per entremig, i (ligue que aprecient. Els equi p s a les seves ordres lit
en cas d'acceptar el virre y
es van formar de la següent manera: sideral, en el seu exercici mai no se
Brasil: Germano. Silvio, Octacilio,
e at ee, Ii podria retreure fer obra de partit,
Ariel, Martín, Canalhe,a Lei
per Be_ i encara demanà que si alga coneixia,
tsubstitutt a la segona pa t
nedictoa Waldemar, Carvalho. Leite, dintre la seva vida esportiva, un acte
sernhlant, que ho digués, car estä
Lanides
i Patesko.
a
Barcelona: Francas, Saló, Arana, se g ur que no el trobaran.
Parli despees el senyor Joan flapSantos, Lowinger. Lecuona. Ventolrä,
Morera, Raich. Chacho i Die. ¡isla Roca, finalment el senyor Deop
Els gol; van ésser marcats com pregunta a Vassemblea si aeceptava
segueix: al ca p de 2 minuts, un foul el senyor Sunyol com a presiden/.
Produit per Arana, ente va executar i una aclarnacid doni la contesta atoWaldemar, fou desviat Per u n a bar - mativa.
rera de jugadors tense que Francas Invitar el senyor Sunyol a ocupar
veiés la traiectäria de la bala. Al cap la presidencia, pronuncia un nema dis•
de 12 minuts, Leemides, en recollm cum per tal de rel erutar -se en la seva
un centre orocedent de Patesko, va impossibilitat Taceeptar el virre y , la
marcar per segona cegada. Dos mi- qua l cosa produi un diàleg entre el;
Puts més tard, un carnee rernatat de senyors Perpinyà, Deoa, Llardent,
cap per Carvalho Le:te, es va con- Perera, Arba i Roca, i finalment s'avertir en el tercer gol. Un minut cordi per aclamació que com una
des p ees, un tret de Morera que el prosa de confiança que l'assemblea
portee tan solo va desviar, va éster (lana al senyor Sunyol, sigui ell marematat per Raich, victoriosament. Un ten el que, amla ell o sense ell a la
zninut més tard , un tret molt vistós presidencia, formi la nova Directiva
de Morera, a distäncia, va transforEl senyor Sunyol, agraint molt la
anar-se pel segon punt local. I al cap

ATLETISME

La Nata eió ha reemprès la seva activitat

AIGUA DOLÇA A LA PISCINA
DEL C. N. BARCELONA
l'ara qiiestió d'un mes que una brigada d'obren aixecava el paviment
del tras de voravia compres entre els
hanss de Sant Sebastiä i l'Escullera
i collocava un tub de conducció d'aigua i tornava a deixar-lo tal com estava.
El fet, que per ell sol no ti can
importancia, puta que ho veiem quasi
cada dia en els diversos indrets de la
ciutat, tenia per a nosaltres, en aquesta ocasió, una capital importäncia, ja
que aquest tub era 1 . encarregat de
portar i'aigua dolça a la piscina del
C. N. Barcelona, i un esdeveniment
aix: no podia passar-nos desaperccbut. Seguirem el seu curs amb tot
interés. arrugàrem les celles quan es
trobaren gros.,:es pedres disposades a
interceptar el seu camí, peró finalnadar veierem amb satisfaccia que el
darrer tros de tul, trucava a la porta,
i pensärem que d ¡arre de pocs dies els
nedadors del Club de Natació Barcelona pudriera nedar amb aigua dolga.
1 aixi ha estat; diumenge al natr
celebrava arnb un xipolleig general el canvi de gust de l'aigua. aquest
canvi que s'ha demana e tantes vegade , i que per fi s'ha aconseguit.
D'ara endavant els genuin- reptesentants de la natació catalana, a siguin els nedadors del Club de Natacia Barcelona, podran entrenar-se
amb les màximes condicions, ja que
era aquesta rúnica que els faltava.
Tindran una tacilitat mes, pera
també una responsabilitat més. Han
estat molts els resultats adverso, dels
quals sita donat la culpa a l'aigaa, i
per la nostra part creiem que tenien
raó. Pera ara aixa no paaasrä, i si es
perd s'hauran (lanar a buscar anes
causes Inés directes, encara que
creiem que no hi hauna. necessitat,
perquè ai els ¡mostees equips ens han
fet quedar lié tantes vegades amb
agua salada, ¡qué no faran ara amb
aiaua
Ells, dones, tenen la paeaula.
HOMENATGE ALS FUNDA.
DORS DEL C. N. BARCELONA
alati de festa a la piscina del C. N.
Barcelona. Al bon humor de e- tpre,
bunt hi afegeix un grau més encara.
Se celebra Vacabarnent de les grane
reformes que s'atan portat a cap en
tot l'edifica que el situen vorn ama deis
millors d'Europa, i per aquest naotiu
es vol testimoniar la sitnpatia i admirada, anal/ un senzill homenatge,
als catorce hornee, superviv.mts d'aquells itIT1175 IlerOiC5, que contra tota
ciaste crobstacles assoliren ice cristallitzar llar gran ideal, creant vers
les darreries de Varas. 1907 una cosa
que al2shoees valla ésser un club
que avui gräcies a la seva voluntat
es rorgulls de tots nosaltres.
A/1lb la marea- satisfacció que
vint-i-cinc anys entera deurien veure
El
la realització del primer festival.
diumenge passat veieren aquests catorze honres la confirmada de la seca
gran obra. Avui el C. N. 13arcelone
as un club que en el ressorgiment
la natació a la riostra terra tothom
el traen com a anadea Si és aquest
l'ideal que mogué el fundar-lo, els
seas creadors :tan vist plenament satisfetes les seves illusions.
S'havia preparat un homenatge amb
voniianca, assegura que s'assessorara
tant corn sigui possible, i davant :a
insistencia aels socis accepta la diadl comesa, se suspen per deu minuts la reunió.
Represa, pena, aquesta, el senyor
§unyol diu que amb deu mimas no
hi ha hagut temps de formar una
candidatura, perque en la impossibilitat de consultar aquella lur podrien
formar-la, es corre el perill que despees no acceptin, i slmagm perdut
temps. En conseqüencia -afegi el
senyor Sunyol-, ju prego a lassemMea que ent vulgui concedir anm marge que no excedirä de vuit dies per
a portar a cap aquests treballs.
L'assemblea accepta unanimement
el pece del senyor Sunyol i, d'acord
amb l'ordre del dia, es pasta seguidament als assumptes generals.
S'acceda la celebració (l'un partit
en homenatge a la memoria de Joan
(1 amper i a profit de la familia
d'arjuest.
S'acorda que els socis de mèrit del
Barcelona siguin exceptuats del pagament de quota, coro ja hc, havien
estar anteriortnent.
S'acorda concedir la medalla del
merit del Barcelona al senyer _loan
Boix i al senyor Fran y esc Massana,
per la seva tasca a la Federada Catalana de Rugby, fins a obtenir el revoneixement d'aquesta a la Federada Internacional.
Es rebutjada una proposició denianant un partit a benefici ele Josep
Samitier.
San presos en consideració diferents suggcriments del soci senyor
Torrent.
I no havent-hi 17165 asstimptes
que parlar, s'aixeeä l'assemblea entni a de sorollosos aplaulintents ¡ vis•
qucs al Barcelona.

tate cls honors que es merecen, pera
cana tots els bornes que solament
la bona fe és la que gula els scus acres, preferiren la intimitat a l'adu:ació pública, 1 en un recé de la eccrerae:a, cl més semblant possible a la
vena . vella barraca, reheren de mans
del seu president i company, En
Erancese Puig Suceda, una ensenya
d'or qüe els recordará per sempre
Cagraiment i l'admirada dr tots els
que a Catalunya i a la resta de la
Peninsula .troben en la natació t en
la mar . un motiu mes per a eStinit
la vida. .
Parlamenta En aquesta ca- a no
suls ini salteen, sana que desdiuen: Mai
no es pot expressar exactanient en
aaraules el que hom sent amb senzillesa.
Les bretes paraules de Francesc
Puig Sureda en fer l'ofrena, igualment
me les de Ricard Lujan en agrair, en
nom de tots els seus companys, esta
ven en l'anim de tots els presenta en
el senzill acte. Fou un moment més
per renovar la vello histeiria i Un y 1tiu més per evocar el han am ic que
eta vida fou un dels principals animadors i que ovni el desti el pri
(l'estar present en l'acte cl ae ell.
N'Emili Soler i Brufau, hauria .esitiar més.
Aixf finalitzà una festa d'homenatge. ben diferent de les que hom a a
tanta a vetare en els !matees temas.
Antoni TRIGO
LA PART OFICIAL DE L'ACTE
Dintre la majo, senzillesa i intimitat, va [emir lloc, a la secretaria
del Club, el lliurament de les entenyes d'or als catorce socis que porten complerts vint-i-cinc anys m pernianneia 'a l'entitat.
En senziiles paraules, en fea ofrena l'actual president, senyor Francesa:
Puig Sureda, el qual evoca gestes 1 assades i el buit que representa la manca de l'inoblidable animador de la natacita l'Emili Soler i 13rufau, de tan
grata memaria.
Els agracrats i homenatjats aurora
sin els següents senyors: Bernat Picorneli, Carleo Granicher. _loan Tort,
Ricard Lajon, jaurrae Sabotea Antoni
Romanva, bagual/ Quadrada, Caries
Fatiet, -Joan Serrallach i Francesc Almirall. En nona de tots ells. dona les
gràcies per l'ofrena de la dita entenya d'or En Ricard
Acre seguit tingué lloc la inauguració de l'aigua dolça a la piscina, ten:,
el segiient ordre de peores:
Partit de Water-polo corresponent
al Campionat de Catalunra de tercera
categoria, Grup B, entre els equips representatius del C. N. Barcelona i
C. N. Atletic. Equip del C. N. Barcelona: Navarro, Mon tesinos, Bosch,
Llorca, Feliu, Cartilla i Rosell: 4 gols.
Equip del C. N. .atlatic: Claudi Navarro. Moreno, Sierra, alartinez, Eslava, Lavnez ¡ Claret: 1 gol. Arbitre,
senyor Mantener,
Rellevaments 3 y 33 contra a X 33.
La parella Balcells-leoeich. eta reptesentació deis consocia aficionats a
pilota a rata, va carece 66 metres (33
cadascun), mentre el "tercer" cuna'
plans de natació Brull. Saliata, Gana
per acompliren roo nietres, o sigui
tarnhé 33 cadascun. L'handicap de 33
fuetees en una distancia tan curta és
1i/oh d'handicap, aixer ajudat a qua
Balcells i Rosich es recordaren de les
seves gestes natatinies, fati que guan ). essin aquests darrers la calesa per
3 segons 6 dedil/es. Rosich-Balcells,
51 s. 2/to; Brull-Sabata-Gamper, 54 s•
11/16.
Rellevaments ro X 33 lliures.'- En
aquesta prova prengueren part sis
equips, tots ella pertanyents al C. N.
Barcelona, figurant-hi tots cha elementa diSponibles, sense du stlr.cimi
d'edat i de 'categoria. Va resultar gua_
nyador, després d'una forra Mata,
regula) compost per Poster, Pardo,
Dorca'I, Tey, Arranz, Pau, Mancilla,
lvonne, Lepage, Zwiller, A. Lepnge.
Partit de Water-polo corresponent
al Campionat de Catalunya entre els
equipe, A i B del C. N. Barcelona, (lel
Grup A de tercera categoria. Equip A:
lii anguill ad, Torrents, Lepage, Bonacasa, Rurcet, Garcia, Mollevi: 7 gols.
Equip B: Roggen, Sempere,
Calera,. Vilaldach, Palau, 01:t'ella,
gol. Arbitre, senyor Bataller.
Diumenge a Montjuïc
MERCE HOMDEDEU,. HER130LSHEIMER I PALACIN, SON ELS
NOUS CAMPIONS DE CATALUNYA DE SALTS DE TRAMPOLI
UNA BONA ORGANITZACIO
DEL C. E. MEDITERRANI
Organitzats pel C. E. al editertani
se celebraren dibinenge a la tarda a
la piscina de Montjuic els Cumplonats (le Catalunya de salta de traenaoli i el IV festival de clubs modestos.
Fas plata remarcar la bona idea del

C. E. Mediterrani d'organitzar cada
an y aauest interessant festival, denoininat de Clubs Modestos, perque en
cada noca celebració hom veu un
festival de natació on hi són representats en paper principal els factors
tan necessaris en el progrés de la
nostra natació com sin la voluntat
i entusiasme. tant en els nedadors
cona en els espectadors.
En eis nedadors totes les curses
sin molt dis putades, i en e ls c ap e a
hem de coafeeear que és
-tadors,
dia que p odem vente Plena la
Piscina de aloatitüc. 1 aix6 ja és
molt. Hi prengueren para una cinquantena de nedadors en representaela de
cine clubs barcelonins i els resultats
assolits forro axi:
roo metres dors
1. Olmos, Barceloneza, V31; 2. Val,
Catalunya, 1'35 1-10; 3. Bosch, Fuete
132 4-t 0; 4. Salvo, Faeet; 5. Buisan,
Catalunya: 6. Latorre, Mediterrani.
roo meces braça
r. Blattes. Faeet, 127 4-10; 2.
LI. aluftoz, Mediterrani, l'24); 3. Roda,
Barceloneta, 129 2-t 0; 4. Novell,
Faeet; 5. Enric, Faeet; 6, rernindez,
Barceloneta. Fins a r elassiiicats.
roo meces lliures
1. Domingo, Catalunya, 1 . 13; 2. 01manos, Barceloneta, 1 . 13 4-to; 3. Salvo,
Eoeet, ta3 6-to; 4. Albardaner, Eaeet;
5. Muñoz. alediterrani; 6. ex-equo, Subirats, Faeet. i Vida!, del Catalana-a.
Eitt s im uarticipants.
RcIlevaments 5 X 5 0 esta 'hure
1. Equip de la Eaect, 2' 45" 6-10.
2. Barceloneta.
3. Catalunya.
4. alediterrani.
5. Mar e Nostrum.
Rellevaments 3 X so estlls
I. Ermita del Barceloneta A. C.
1' 41" 8-1 0.
2. F. A. E. E. T.
3. Catalunya.
4. Mediterrani.
5.
6. lollaienewiNc.ostrum.
Despees se celebraren els Campionats de Catalunya de Salto de Trampoli.
E la categoria femenina hi meng ue part caen a única participa:a la
senyoreta Me'-. cé Homdedeu, del C.
N. Barcelona. Essent així, és natural
q ue el camnionat fos per a ella, pera
no p er aixO deisi de demostrar les
suficients qualitats ner detemptar-'o
Efectua els sis salts de reglanient.
cinc d'ella anda tota perfecció i solament un va tenir que:cona que desiriar.
Atufa a q uesta classificació poden,
,onsiderar Mercè Hotudedeu com a
digna campiona.
En la categoria d'homes. el saltador germanie Herbolsheimer. del C.
N. Barcelona. i afuntaner. del Mediterrani, demostraren posseir una igual
Pre p aració. Tota la seca actuada fou
molt igualada i la puntuació va isser
favorable a la erbolsheitner, per tres
nunts de diferencia. Aixé ens permet
conalderar als dos saltarines al mateix nivela
Arnau, del Mana-esa, va debutar i
va q uedar bé.
En els salts infantas, el menut
Palacin, del C. N. Catalunya, va demostrar tant en els sals de Palanca
com en els de tranmoli. que (luan sig ui mes aran tinclrent en ell tan kan
saltador.
ELS RESULTATS FOREN AIXÍ
Categoria infantil
C. N. Catalunya,
,iPalacin.
s.
88Ca:nupna
3p
Sots-cainpió Cabrejae. C. N. Barcelona, 88. 1 punta
Categoría femenins
Campiona Merce Homdedeu. C. N
Baacelona, hate.5 punts.
Segona categoría bornes
Campiú Herbulheimar. C. N. Barcti°
Sonta.s-c1a7n5iplinIst. intaner. C. E. Median-rana 172. 1 watts.
Arnau. C. N. alairresa.
Campionats de Catalunya de palanca
infantils
Campió Palaein. C. N. Catalunva,
Pulas.

Pilota Basca

Diumenge, durant tot el dia, se
celebraren a l'Estadi alunicipal de
Montjuic, les peores corresponents a
la primera jornada dels Campionats
generals d'Atletisme de Catalunya.
1-li participaren un hon nombre
d'atletes de tot Catalunya.
Entre totes les marques aronseatarles cal destacar la de Piierrer
en eis 1.5 00 rnetres llisos, la qual va
encterrocar la cale pertanyia des de
a928 a Joaquim afirme].
En les altres, cal a e senyalar les
actuacions d'Arévalo en lee peores
le velocitat, i la de Mur, en els 5.000
metre5.
JI/liä, grades a /a benevolencia deis
jutzes, va poder classificar-se. Alteament la seva clässica cursa no li
ha havria permite.
Un Ilac d'honor mereix la classificaci ó del vetera Garcia Tuaan en
abastar el primer lloc en el llancamera del diec, davant Tugués II, Raeard 1 Farinyee.
L'organització va rutllar més per
la bona voluntat dels federatius que
no pas pel semi encert.
Per a evitar molesties i malenteeos, agrairiem dels senyors de la
Federació que se servissin enviar
sempre a la nostra redacció esportira, quan organitzin campionats o
alares festivals, un parell
clans o passis, com fan totes les altres entitats esportives de casa nostra.
S.

Resultats tècnics
rozo() matees marca (final)
Printer, Julià, F. C. Barcelona, en
49 rn- 1 9 s. 4-5: segon, Arquee, Ardits,
en 51 rn. 55 s. 2-5; tercer, Castelltort, Ardits, 52 m. 37 s.
4c0 metres tanques (eliminatòries)
Primera semifinal: Primer, Montaren, B. U. C., en e na 4 s. t-5;
segon. Roca, Barcelona; tercer, Gil,
Badalona, E. C.
Segarla semifinal: Primer, Tugues
segon, Badalona E C. en t na. 2 5
cinquè: segara afiralles, Barcelona;
tercer, Mor ux, Barcelona.
Triple salt (final)
Primer, Consegal, B. U. C., t3'423
metres: segon, Company, Badalona,
13 . 200 encares; tercer, Altafulla, Badalona. 12920 nietres; quart, Laclaustra, B. U. C., 126m metres; cinque,
Roca, Barcelona, 12470 /aletees; SiSé,
Valle, C. A., alartitienc, 12'380.
roa metros llisos (semifinals)
Primera semifinal: Primer, Arévalo, B. I'. C., en 11 s. 4-5; segara
Anselmi, Barcelona, en 12 s.
Segona semifinal: Prinaer, Colorner,
Pensament, en 11 s. 4-5; segon, Aracil, Barcelona.
Tercera semifinal: Printer, Rodríguez, Junior, en a t s. 4-5: segon, Déu,
Pensament.
-.Tarnbe va resultar un bon partit el
que jugaren a pa:a Garagorri - Larrinaga contra Carreres - Hernändez, vencrol aquests per 33 a 40.
Els altres partas donaren eis següents resultats:
Batlli Bo venceren Ribalta Canadell per 40 a 3a.
També Erclaza II
Acial venceren
per 40 a 38 Rigau - Villalba.
A LA CANX.a DEL PALACE
En els partas de diumenge es registraren els següents resultats:
Valentí i Llac,. vermells. 40 punts.
Balda i „T. Bo, blaus. 36 punta
J. Batet i Erdoza II, verrnells, 30
punts.
Boldit i Ro, blaus, 36 punt;.
Salsamendi III i Camilo, blaus, 40
punts.
af. Balet i al atesanz II, vermells, 40
punta
Vilaclot i Badenes, hlaus, 28.
()laso (proiessionall i J ordà , ver mella 39 punts.
Charroalde, Torrents I, Matesanz I,
blaus, 4n.
Aquest partit resulti interessantíssim,
i el jac fou en tal moment de bona escala i malt caen indica el resultat obtineent.
Al, CLUB MANISTA
Diumenge a la tarda va celebran -se al
Ermita Amaba un programa de pilota
a ma entre soc:s del Club Manista.
Obriren canxa l.afuente i Huguet,
verenelle, que perderen davant Romeo i
Marín. Islam, per 25 a 30.
En el secan partit els vertnells Atansa (A.) i afoy ohtineneren iglial resultat que els anteriors davant de Gasean
Lasala II. blaus.
tiga u Pérez, verEn el tercer, Zar
la/elle, perderen davant Poza i Eduardo,
Mana per as a 30.
Finalment .1. Al onso i Bernahett. vermella ¡Imana contra Quiles i Muntaner. Marta.
El a- c esdevingué im preca s , pera interessant. ¡Tenue es juga amb entusiasme.
Els verniells dominaren en tat el partit, i el nun t eig els iota favorable, si he
el resalara de 3ri a In fra: un reT ex-

AL CLUB BASCON1A
El diumenge vinent aquest club celebrara la darrera matinal de la temporada, i procedirà al repartiment de
pretina als guanyadors del Concurs i
Campionat socials la necessitat d'armesta acostumada clausura en arribar
aquesta epoca, l'actisava ja la manca de
pUblic que assi,, ti a presenciar les lluites de diumenge.
Ces1,in
-El darrer partit, que va éster un dels
malato, Mate, aconsegui interessar de
deba el pablic, perquè tots quatre conPRONTO NOVETATS
tendents hi posaren tat el sett entusiasAVUI. DINI ARTS
me ¡ portaren la lluita molt igualada.
decantant-se finahnent per l'excenent
Tarda • ‚ei 411
actuada individual del saguer Mas. El
PA
S TOR - LEJONA
,
i
les
parestiltat va ésser de 37 a 40
sontr•
rel'es eren Gutiérrez Fique i SalsaaarerrrEetNANCEZ - CAMPOS
Mas,
-Ii II
MIL

ARMES PER A TOTS ELS ESPORTS
Ari bou , 35 - Tolifon 32 915 ml

loo meues llisos (final)
Primer, Arévalo, B. U. C., en u s.
tinque; segon, Aracil, Barcelona,
... 1 1 5. 3-10; tercer, Rodriguez, Junior, en II t. 2-5; quart, Anselmi.
Barcelona: cinquè, Colomer. Pensament; sise, Data Pensament.
Llançament del disc (final)
Primer. Garcia Tei an, B. U. C., a
35030 :aletees; segon, Tugues II, Badalona, 3442 m.; tercer, Ricard, Ja- •
nior, 33. 840 n7 . 1 quart, Farinyes, Barcelona, 32780 m.; tinque, Cugueró,
B. U. C., 31660 ma sise, Llauradó,
Gironi, 31'37 rat.
Rellevaments 4 per roo metres (final)
Primer. B. I:. C., en 3 m. 37 s. 3-5:
segon, G. C. Barcelona. en 3 ama. 37 a.
4 cinquens: tercer, Gironi; quart,
Badalona: cinquè, U. A. Nurmi.
Llançament de la javelina (final)
Primer, Etter. Barcelona, a .50.89
meteco; segon, Fernändez. Barceloru 4860 metres: tercer, Oliver, Gima
nästic; quart, Da I ma u, Badalona,
44 '09 metres; caique, Bru, Gimnàstic,
4403 oletees; sisé, Nanckoff, Barcelona, 4272 metres.
tto metres tanques (semifinals)
Primera semifinal: Primer, Roca,
Barcelona, en 17 s. 3-5; segon,
al ontgrell, B. U. C.; tercer, Manzanares, Barcelona.
Segona semifinal: Primer, Cansegal, B. U. C., en 17 s. 3-5; segon,
Cardas, Terrassa; tercer, Fort, Cana.
nistic.
1.500 metres Ilisos (final)
Primer, Piferrer, Barcelona, en
na 9 s. 4-5 (record catalä batuOt
segon, Angel, B. La C, 4 m. 19 S. 2-5:
tercer, Pa y r e t, Barcelona; quart,
Montfort, B. U. C.; cinquè, Berna.
beta Badalona; sise, Sitjä, Bada,
lona.
5.000 metres llisos (final)
Primer, Mur, Barcelona, en /6 ro.
13 s. 2-5; segon, Borras, Aire Lliure;
tercer, Marimon, R. A. C.; quart,
Ferrer, Badalona; cinquè, Mestrea,
Terrassa; sise, Granel, Natura.
400 metres llisos (eliminatòries)
Primera serie: Primer, Vives, Barcelona, 54 5. 3-.5; segon, Martín,
B. U. C.
Segona serie: Primer, Colomer,
Girour, 54 s. 2-5; segon, Arias, Laietänia.
Tercera serie: Primer, Tugues
Badalona, 54 s. 1-5; segon, Campos,
Barcelona.
Llançament del martell (final)
Primer, Tugues I, Badalona, 3892
metres; segon, Tugues II, Badalona,
36 81 m.; tercer, Salvador, Gironf,
36'77 m.; quart, Roquet, Gironi, 3294
/aletees; cloque, Ricard, Junior, 30.52
metres; sise, Serial, Badalona, 29.31
tnetres.

Ciclisme
NICOLAU-POU VENCEDOR
EN LES "TRES HORES"
DE REUS
Malgrat que els org anitzadors intentaren suspendre la prova a causa del
fort vent que imperava, els espectadars
refusaren la devolució de l'import de la
locabtat, i la cursa es porti a terme.
Heu-vos aci els resultats:
1.-Nicolau-Pota mallorquina, 743 voltes (120 quilennetres 366 m etres), :3
punta (promedi 40.122 per hora).
2. - Babero - Ferrando, 15 punts.
3, - R. Chené-André, lo punts.
4. - Sans - Pallejà, i punt a una
volta.
5. - y. Chené - J. Cebran-Ferrer,
8 punts a 2 Volteo.
Es concediren les següents primes:
Hotel de Londres, 15 pessetes, Josep
Cebrian; "Mickey Orquestra", to pessetes, Cebriän; admiradors deis
nIn516$, 5 pessetes, J. Cebriän; "Ah,
quin un:a lo pessetes, Bachero, i "Oreauts a, 6 pessetes, Nicolau.
Classtficacia dels esprints:
1. - J. Cebriän - Pou Y. Chene.
2. - Nicolau - V. Cebriän - Y. Chane.
3. _ J. Cebriän - Nicolau - Ferrando.
4. - Anullat per escapades.
e. - Nicolau - Ferrando - Y. Chene.
Bachero - Poll - Y. Chene.
7. - Ferrando - Nicolau - Y. Chene.
a. - Nicolau - Barbero - J. Cebriän.
o - R. Chene - Nicolau - Pallejä.
In - Nicolau - Ferrando - Andrea
- R. Chemie - Y. Chene Nicolau.
12. - R. Clame - Ferrando - J. Cebriè.n.
Abandonaren Rafeemea, que formaya
equip amh Y. Chemie i Cebriän, que surti arnh el seu gema. formant-se ,requip
J. Cehrian - Y. Chene.

Frontó Principal Palace
dimarts. Tarda, 4'15.
GABRIEL 1 - ANTON
ISIDORG II - MARTIN
Nit, 1015
CELAYA I - GAITIA
ASTIGARRAGA - ULACIA I

• Nr• 1 0' 1 1:

AMOREBIETA II - UNAMUNO
Centro

GALLARTA tu - PEREA

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

1

•

ILA

PUSL I OITAT.

Dimarts, 3 de jtillul tiO
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función netamente de defensa republicana y española que se realiza en Barcelona. (Molt be.)
ELS ACORDS BEL-LICS
DE CERTS ELEMENTS
Tampoco se ha desencadenado el furor homicida de algunos politices que
14444********11516444151144+11)+6
TARRAGONA
cuando hablan de dignidad del Poder
TORTOSA
LLEIDA
público se entiende que hablan de feColònies escolar' madrilenyes :: EsEl ple del Municipi celebra 11144it5
.
Lleida, 2. — Disputant per qüesticats
roces medidas de represión, de guerras
Les conxorxes de la Lliga i els car- Urna de Cesar August :: Alees de futbol a Joncosa de la Garriga .els
civiles, de arrasamientos y de otros desjures
de
catorze
anys
Ramon
Mantonoves
trozos, teóricamente ensayado hace polista :: Al fill del senyor Palau li
TEATRE STUDIUM
LES ESTRENES
r eg i J. R. N., passaren de les peralcas semanas por el ministro de Maripeguen :: Noticiari
Tarragona, a. — Es troba eis aques- les als fets, i el segon donó un fort cop
na (g rans rialles); si, porque el minis- El III Concurs de Teatre
ta ciutat el regidor de l'Ajuntarnent de puny al primer, a l'estómac, a conTortosa,
2.
—
Sota
la
presidència
de
tro de Marina es de Cartagena, según
l'alcalde senyor Berenguer, celebra de Madrid, senyor Andreu Saborit, sequé:lela del qual migué a terra, do"Hubo que casarlos"
creo, y algo conserva de la vocación naAmateur
sessió ilenle l'Ajuntament. Després de acompanyat de l'arquitecte senyor Gi- bant-hi un fort cop de cap; moto a convegante de sus antepasados. (Més riaUniversal llegida l'acta, que és aprovada. el se- ner de los Rios, que han vingut a ele- seqüència del cop rebut.
lles.) Cuando se quiere usar de esto
Cal-P. ili lt: Ititulat en anglés Thcy liad neo:- Valls, tradicionalista, protesta gir el Ene on han de quedar installa— Al quiliimetres lag de la carreque se llama los resortes del Poder, en FESTA A HONOR DELS GUANYADORS DELS PREMIS
hm to be Marreed", enterpretai per Za- q ue l'Ajuntantent no es faci respon- des les colónies escolars que, patro- tera de Balaguer a la frontera franceprimer lugar hace falta saber en qué
cinades
per
l'Ajuntament
de
la
capital
sable
de
l'estat
ruinas
de
la
casa
sa,
un camió conduit per Francesc Capsil
pitts
i
Shin Sunemeruille de 1,rotaconsisten y hasta dónde llegan, v en
H¡ ha un evident progrés al trehall de
de la República, romandran en aques- devila i Arcas atropella la nena de
ganistes, i Roland Young, bife Dorsay, núm. 11 de la plaza de la Constaució.
segundo lugar hace falta la tranquilidad les companyies catalanes d'aijcionats. Es
ta
ciutat
durant
un
Mea.
tretze anys Adela Navasi Travesset,
l'erree n'adate i C. .4abre3' Smith en Amb aquest motiu s'entaula debat ende canciencia y moral de saber que se amb rati nue ho remarcava el senyor
tre els senyors Valls i Martí. El se—El dia 12 del corrent será embar- resultant amb ferides tan greus que
nit ren
es papera.
emplean para un fin justo y útil para Lluis Masriera en un parlament ¡merca nyor
Llaçat,
demana
votació
neeniral
cada
a
Nàpols
Cesar
una
estatua
de
morí al cap de pocs moments.
L'art
dels
dos gratis artistes cómics
el interés general. Y a mí me parece lat en les representacions. Les mateixes
— Com a autora del robatori d'una
que són Zasu Pitts i Slim Surnmervi- i s'ap rova refusar la responsaoilitat August, reproducció de la que eX15aue asisto a una procesan de reapare- cornpanyies que ja havirn guanyat
per
11
vots,
abstenció
i
4
en
conuna
al
Capitoli
de
Roma,
donatiu
del
teix
quantitat de la casa on servia, a Saltolle, tot ell de matisos, de gestos a mig
,fidos salidos de la tumba cuando oigo
els anys anteriors s'han superat.
tra
deis
carlins.
El
senyor
G:sbert,
Govern
italiä
a
la
ciutat
de
Tarragona,
fet ocorregut el mes de maig pastas,
DE
VIDA
DE
L'AVENindicar més que no pas realitzats, art
tes desbordamientos de imaginaciones Com a observació general, cal dir que ANSIES
entaular delat na, com a segona capital de l'Inmeri ha estat detinguda Maria Badia i Castide l'encarnarte, de la timidesa en tots tradicionalista, preténcanti
(que ciertamente no son meridionales) en xquestes companyies el que més abunTURER KID
sobre
la
venda
d'un
de
la
seca
roma.
Amb
motiu
de
l'arribada
se
celión, que havia prestat, durant algun
els ordres de la vida, té en "Hubo que p rop icias. La presidencia ii fa present
explayando su muy humor, 5U rencor v da sOn els actors ¡ les artritis
lebraran grans testes, a les quals hom
el despecho de su fracaso de siempre', de carActer. Amts al g a van perfectament peee+.44•44444.444444444444 casarlos" un camp tan gran per córner que no not discutir-ho i q ue en tot espera que hi assistirà l'ambaixador temps, els seus serveis a la dita casa.
que
es
pot
dir
— A Vilosell, en un bosc propietat
que en ell hi ha tot cas tenint un assumpte p endent amb
pensando que todavía van a ir con este d'acord amb les companyies catalanes
d'Italia a Espanya.
de Miguel Aries, es declaró un incendi,
1Slim Sutnmerville i Iota la Zaun Pitts l'Ajuntament
pobre Gobierne', después del conflicto professionals. Es, sens dubte. el que més
no
hacia
d'hacer
accep—Amb
tota
solemnitat
se
celebra
legal y politice en que le han metido, produeix la terca i la cultura general darrer Res no lii falla. L'es- que coneixiem j que ens mancava per co- tat el arrea de regidor. Es Ileg,da la alije a la catedral la consagració epis- i es cremaren 210 pios, valorats en 2.600
pessctes. L'incendi 7-at. casual. — C.
a dominarlo hasta el punto de meterle del país. Després és remarcable tambe cena és constantment un enc fs de color neja«. L'arrió, l'argument, é; e l de renúncia de arree de conseller que copal del sen y or afanuel Borras.
Ist otro conflicto sangriento.
que gairebé en totes les companyies i de moviment. Fas Daners no poden él- mcnys; un film cómic i sentnnemu
p resenta el senyor Font, de la Lliga.
Fou
consagrant
l'arquebisbe
carde
No, por fortuna, creo que ninguno les dones. en conjunt. són mes artistes
més encertadament distribuits. El amb moments d'aquell dramatisme in- El senyor Martí diu que aquesta re- not.
t iene un espíritu de Pintaran, ninguno i mes sensibles que els hnmes. Per?, pot- director hl ha tin=ett tacte. Es tumbe pel tens de les animes riclicules i desempa- núncia q ue es fonamenta amb la sa—Dissabte celebró sessió l'Ajuntatiene un corazón de brance ni un alma ter aquest f encanen — som en un tensas conjuna no per cap "vedette" que s'im- raaes. Un major dom i una majordoma lut i l'edat és improcedent, ja que ha- rnent, en la qual s'aprov à el presta+tira y aunque no sea más que por eso d'apoteosi de la dona — es predueix posa. El propi director s'ha triat, per d'un rnilionari que acaben Sentaos casar cia de manifestar-ho en prendía Dos- post extraordinari, que importa pescreo que estamos garantizados contra un a teils els escenaris del man. Fins a la u ell mateix. un personatre secundara i i als quals el rnilionari deixa tota la sessió; el sen y or Lluch. regionalista. tetes 522.000. Els ingressos procediabuso de poder o contra un desastre es- pantalla.
IIa. futrn
....raent. les quatre cmnra- ha demostrat Que. per destacar-se , no cal seva fortuna, es traben, de sobte, amb demana que s'accepti la ditniss.ó. El ran de Ii per cent sobre solars edipañol al cual nosotros no . podriamos nyies que van nrendre part a la festa interpretar un eran paper ni !limar-se totes les preocupacions, tots els proble- senyor Llacat, diu nue es Carta d'una ficats i sense edificar: d'un altre imasistir ni en silencio ni cruzados de van mostrar en Ilur actuació un gran sen- a cap m ena d'efectisrne. Sehri no sols mes i tots els perills sentimentals de la tnaniobra p olítica. p uix q ue mentre la post als propietaris que posseeixin
brazos; nos pondrían en la obligacian lit de la plasticitat escénica i t:71 ZUSt d'expres s ió, uns de moviments i fins de gent de diners. I enmig deis que els vol- rnajoria d'es q uerra dernana que es finques als carrers que siguin paviy en el trance de una eleccian, de una notable oel pintaresc. Literàriament. en caracterització, ha fet vivent el persn- ten, ja automatitzats pel costurn, resul- nuedi els de la Lliga demanen el mentats de non, i d'un tercer sobre
opcian que en nuestro espíritu y en nues- canvi — la tria de les obres ho demos- natee. Una cosa semblant podriera dir ten tan patètics i tan humans que, per contrari. L'alcalde li contesta que la les entrades dels cinernes. Tots
tras palabras está resuelta. (Grans aplau- traca — no semblen tenir ni gaires exi- de tots els altres. SubratIlern tumbé nel fe que la majar part del film sig ui un maniobra p olítica és dels carlins, ja aquests ingressos del pressupost exdiments.) No. Por una mal entendida gències ni preocupacions. Perú cal re- seu natétic, per la seca finor, el treball seguit d'incidències cómiques, hom té cate de p roduir-se a q uesta ..-acant en- traordinari es destinaran a ¡'embelliconstantment la sensacia que arribará el traría un element cadí. El sensor ment de la ciutat.
posición de dignidad del Poder, por marcar. de tetes maneres. vise els guia de Concepció Badia.
(l'e de la primera página)
drama i pie aquest drama no sera cap Eran, d'A. C. explica que el senyor
aquello de que yo mando más que ese, un bon instint a triar comèdies de cos—Durant el prop5sas5at mes de
Domènec
GUANSt
paródia. I el drama arriba. pern també Font aná forçat a l'Ajuntament, ja junc, segons dades controlades per
por no querer bajar la cabeza delante tenis i de caratters. Potser , ben escael detingut Ros i
Sotmès
arriba la solució, i tut acaba be. El di- q ue com a catalanista i republirá,
del error (porque quien manda más es tit. és això, per damunt de mnItes obres
l'Oficina Municipal de Turisme, han a un nou interrogatori, ya acabar Per
rector. comnrenent els personatges in- vol acatar les ordres del Comité de vingut a Tarragona 42.132 visitants. declarar une hacia comes l'estofad*
la verdad: y la República que no la nretenrieses ¡ fins enlluernadores, el que
ramplets que san els protagonistes en la Lliga i p er això dimiteix. Es passa Aliir, els diversos excursionistes que induit per la seca Promesa.
beata no es Repú)ilica. ni nadal; Ter no hi ha de millor i de més perdurable al
tnts els seus gestos i accions, els com- a votació amb el següent resultat: 15 vingueren, per tal de visitar la ciutat,
querer doblar la cerviz delante del pro- nnstre teatre. i algun dia en tos feta
Va manifestar nue cEvendres al ves.
pleta donant-nos els seus pensaments, cros a favor (le Que resti i un en con- sumaren 4 00 persones.
pio dislate y delante de la execrable una revalorització conscient, potser ens
tire la seca promesa li va dir nue ne.
aprofitant arnb molta hahilitat la técni- tra de la Lliga. La minoria tradicioconducta seguida hasta brin ;habrá en tróbariern, en aquest aspecte , amb moltes
—Moviment del port: vaixells en- cessítava Iza pessetes P e r Pode r ub-t
Aquesta nit, al Barcelona, estrena, per ca posada en vaga per Mammilian en nalista s'onc,sa que l'antic edifici de la trats, "Axpe-Mendi". de Sagunt; tenir el tito! de Professora de 0 2110.
E5pafia gente con responsabilidad, al sorpreses.
la companyia de tarmen Díaz, de la "Els carrers de la eintat", i amb el 1-lotja sigui emnleat per al fi que fou "Giovinezza", de Valétacia; "Jaime els estudis del q ual hacia acabat, i que
menos oficial. que se atreviese a verter
• ••
comedia andalusa Marta del dels contrast que en resulta ohté efectes en- creat. Després d'intervenir els senyürs B.", de Cartagena. Sortits, "Axpe- ell li va dir:
sangre española por un conflicto de esI.luch, Llacat i Berenguer, s'acorda Mendi". cap a Barcelona; "GiocinezSeguim , pera, el prearama. La Com - senYois Jorge i José de la Cueva. Si cara mes dramaticament cómics.
—Tindras els diners encara (Me -nata índole? :Habrá es pañoles que lo to
construir-ne una de noca quan hi ha- za",
zi de cometre un delicte. Nortes
ellicl No.) Como-lerasn?(Vud panyia de l'Ateneu Ob-e- alanresa, diri- no ens equivoquem, l'un d'aquests secap a Marsella; "Fernando L.
gin
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Mismos ex p erimentos une hicieron con fet remarcar la notable plasticitat que
Film Irrt de la novefla de Williant da i Alemany. de 35 anys, el qual SANT ADRIA DE BESOS
la monarquía de sus devociones, hun- aquestes cnmpanyies d'aficionats presten ca:al á que, com anunciarem, faran Marli
va res pondre que com q ue si unava
- mentre anava muntat en una bicicleta
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Ferit pel trarnvia mu Movirnent demo- a p resiri seria per ella, t' odia esfar
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Marun régimen meato, ya que hundieron un tancials deis afieíanats és una cncalit— Ahir. a Amposta, celebró cessió tan mala sort que les rodes del re- i vaig a Dresiri, coninliras la teca nrobloom j if'azrrn Hinter,
. eSOS.
tori del Liceu. la va deixar disnosat
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Seguint un cobrador va acribar al
y de sus deberes de republican o naci,- que els director, slaurien d'esforzar a companyia amb elements rccollits aci, una intenció moral. No va. certament. a NI de l'alcalde. senyor Palau. Au ni quals Cl fou ates al Dispensari muVa seguir
Chicles de verdad de sentimient miedo corregir — prochreigen sovint un catala naturalment. La majar part dels artis- enaltir el gest d'un gerträ me se sa- s'h a traslladat a Tarra g ona per a Par- nicipal; ion traslladat a l'Hospital de Banc Hispano-America.
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a can deses- de l'Ateneu °hect Manresä san una be- passaran, serrada, al teatre Victaria, on
ni por resignaci ón , ni siquie r
— A final s de la setmana passada, brar, i no es va decidir a donar el
enfiles per la seca germana per
pendón, a nue se desencade ne en Es- lla excepcid. Ho san, pera, tumbé, en el senyor Rivas Cherif vol presentar micidi
GIRONA
la guärdia civil de la lotalitat apres- con fins une va sortir el caixer de '..es
Manufactures Textils de Terrasaa,
toña una lucha fratricida roe un cena- general. tots els altres actors nue han una obra de carácter realista, original tal de salvar-la i que es piran' casar
ami" el xient me estima, sense oue Desgracia a l'Empalme :: Assorti- sá un joce que hacia furtat una bici- nual no coneixia i del g oa l igno-asa
artifle,almente creado vor tm, pres Part a la testa. Sens cluhte. ami/ de Modesto Calzada, titulada Pasi,ill
cleta.
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— Arnb motiu del partit de futbol
pa rt ifln pplitie n nur
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A Vilasacra sha inaugurat l'estació empat,
Va manifestar. tal tom havien dit
saldan aafeade, aa_ ta dels ocells" destaca notser la le- quatre actes de que consta: El cafetín, cessiva a les ni-dies i un predomini ahudalona per al campionat de Catalunya
eim al nun Al nn
1
Per
tal
que
telefónica,
minora
molt
celebrada
pel
a
la
dona.
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5,A Cl pui0,i pisar en aubte In intenta', nal-le.
tada s'aplega al camp del Badalona i el Deriudicat fins a la Corniesazia
ésser una actriu dramática de carácter, re de Déu!
CATALUNYA, BALUARD
— Ens diuen de Blaues que a la fa- Esport Club, a Sant Adria., i els seus g eneral d'Ordre Palie, de la (mal va
¡ fer la cosa mAs general. l'a q tnr no
aplomada i se gura. d'un gran natural
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sima
reprès
el
treball,
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cerca
un
ras
en
In
mitiá
sortir sense q ue se n'adonessin per
* Un telegrama que arriba de Macoltants.
i que san Pesar 'na visjhl g enlodó a les
Yo creo, amigos y correligiona- seves paraules. Genoveva Costa pasara drid recull d'un periärlic la noca que hi sin,a en la familia d'un pastee preses- i han quedat nortnalitzats els treballs
— Denla l'Ajuntament celebra ses- una altra escala diferent de la per on
el
pare
ni
ho
que quedare,/ suspesos a conseqüència sió pública.
hacia entrat a redifici.
R., por si en la rerresentació una nula d'alegre vi- Ira al territori de la República mis de tant en la eital, sen s e m'e
eins, ue el partido de I. 51.1
La tarda clanuell dia va nassar-la
nombre, vacitat. Tnts ele altres artistes caracte- cinc mil actors parats, com a canse- st,piti, la noia es fa bailarina de cabo' de la darrera vaga.
—
Abans-crahir,
a
"L'Amistat-,
al
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personalidad,
con
,
con
— A l'estaciú de l'Empalme el vei maní, se celebra la reunió de cons- arnb la seca promesa en un llosc
ret. ner nrotegir el lett gerrná• ge
aiienca de la crisi.
con su responsabilid ad y con sus ati- ritzaven adequadament els nersonatges.
Illura
a
de Cassa de la Selva senyor Lluis Vila, titució de l'agrupació de propietaris divertiment. cm van desta p ar una amés un fin g a clar tense set. es
liados, independientemente de lo que
SS.
Polla de xantranv.
* Al Ron/ea preparen una altra esprnmotnr tot i estimant el seu pro- a conseqüeneia d'has-er pres un tren per de la part alta de la població.
hagan los demás, tiene que prometer
A la nit va anar a casa de la seca
trena dels senyors Quintero i Guillén:
un altre, i en adonar-se del seo error,
— El dol nacional per la mort de:
que no consentirá hasta donde .sus
El quadro escènic de la Toventut Car- Mogo y A/ni!. Heus ací un teatre que, rd..
eis
Naturalment. a quest arrument
es tir b precipitadarnent a terca, quan el conseller de Governació, Joan Seis-e- tia a dormir, on fei n temps out no
fuerzas alcancen, que este conflicto lina Manresana, dirigida ner ¡nan Am- aguantant la temporada en plena caní- aorta
hacia
estat.
e
a una serie d'ambients ben dif
tren ja era en marxa. Va catire al pont i Carner. fou observat atentament per
lleve a la catástrofe que a mí me qui- hras Cnmasalives. representa "Fil qui cula, segueix confirmant cada dia
el pastar als el--rent.dsluca aue existeix prop de l'esmentada estació, la majoria de cercles política. — C.
TENIA EL PROPÓSIT DE MARta el sueño y que debe inquietar a to- mai no s'aturen", nie Ramon Minves,
que no hi ha teatre dolent mentre es
e . als med i s pugili sti rs. al = tri bu - i va rebre fortes contusions al cos,
XAR CAP A FRANÇA JUNT,
da conciencia española, por la cual obra guanvaclora del premi de teatre compti amb una companyia i amb obres. lo/ret
bah' j a 1 1 peesin. on finalm ent és exe— Aquesta setmana començaran les
L'HOSPITALET
conducta política se llegaria a la des- amateur. Els actors Hurtaren ad amb
AMB LA SEVA PROMESA
(-Wat el fingndnr, desmas (n' ayer gila. obres de les noves escales de Sant 1-lide
la
obra
más
desavantatge amb els altres, ¡a que l'o* La collecció "El nostre teatre"
trucción irremedia ble
Parlant amb el cornissari i Cap dei
Basqueball :-: El Comité
el cam einnat d e l món ner un crim a pi, les quals estaran situades al Canip
importante, más duradera y más glo- bra els era imnosodo, f lluitaven, en- acaba de publicar el drama en tres actes ”vat
Serveis. Ros va dir q ue pensava marid l qual ne és cul pabl e més ene l'edu- de la Mandra.
L'Hospitalet, 2.—Dissabte, al camp
riosa que ha realizado la República. cara, ami, una dificultat ucés torta. pro- "El fill de Ninon", original del nostre carla
cite els Dare s donen a les males
— L'Ajuntament de Port-Bou ha de joc del Juniors Basquet Club, tin- g ar ahir ca p a França. amb la seca
No perdamos de vista esto: Cataluña vinent del mateix caràcter de l'obra. estimat campan ), Domènec Guansé. Es 115 Estats
i
és
nresentada
s
acordat la construcció d'un gran dipó- gué lloc un interessant encontre, cor- promesa. puix que és un llar cut
Units. La te
es el baluarte republicano que hoy Ha explicarem. Llu's Masriera ha de- la seca primera obra teatral.
hacer-hl residit
a g ran °mu es tra melocleamrica, sane sit d'aigües a fi de dotar d'aquest indis- responent al Torneig Copa Philips, coneix molt be per
finit
l'obra
de
Ramon
Vinces
con/
una
nos queda; el Gobierno de Cataluña
diverses vegades. No ho hacia fet
ant. anuells mnments
* Van passant els dies i res no se ahlidar. ncc nbsit viu nue ser ceixen vier pensable element la barriada d'aquella entre els primers equips de l'Inten- abans perque volia fugir amb ella"
es el único Poder republican o que hay abra d'ambient. I en efecte. Vinces ha
població, anomenada carrer del Genese, encara, de la companyia que la se- ritme
dencia, campions de la segona cate- car tema que ella sola llagues tingat
en pie en la Península. Vosotros ele- tingut a rna, en nestació de noble que nyora Nicolau ha de tenir formada el fer
visible et coatra s t El resultat. ral,
goria, i els Juniors. L'encontre, oer
or de travessar la frontera. Per cIrt
giréis; yo os digo la verdad tal como ens presenta, tots els elements per a
.
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A Banyoles una Comissió de co- cert molt vistós i ple de jugados in- p ue en el cas que veritablement haneró
—
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un
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nreocunat
per
una
q
la pienso. Si el partido está conforme,
lentitud.
merciants
ha
anat
a
l'Alcaldia
a
proteressants, fou guanyat pels nostres gues marxat. la malicia tambe l'hatnta
A. FERRAN
el partido dirá en su hora la palabra idea essencialment lírica — la que l'im- nitiva la concessió, que li ton atorgada
testar contra l'incompliment de la llei jugadors per vint-i-nou basquets a detingut, car el Cap de Serveis has :a
definitiva. (Grans aplaudiments bar- puls d'evasió él Més fort que tots els amb carácter provisional, de les 8oPoo
del descans dominical. — C.
de la Generalitat.
de
subvenció
pessetes
sentiments,
que
tots
els
amors
que
mi(finan. El camp de la Rambla pre- trames telearames circulars a tots
rejats amb cisques a Catalunya.)
den per retenir-nos — ha creat uns per- Segons les nostres noticies, les dificulles Comissaries de Catalunya. per
scntaca un aspecte brillantissirn.
MATARO
LA SITUACIÓ ES SEMBLANT sonatges que. mes que individtralitats, tats arnb que topa la senyora Nicolau
— Sembla que el Comité Pro- q ue fos a/untar un servei ramd a teas
%t'in
que
el
seu
reabstraccions.
tot
i
san
considerables,
els tren i carreteres, així cona a 'es
Aixi .l'un és "l'home
A Lt DE 1930
Les Colònies escolars de la Caixa Catalanització s'hagi e span t a t de fronteres de Canfranc. Iran. La _Tanl'enorme tasca que encara li manca
Hace tiempo me permití anunciar que compta els ade, us". els altres són presentant, senyor Carreres — noin, en
Diverses
d'Estalvis
portar a cap, car des de fa un cert nuera i Portbou. Per altra banda, van
que a pesar de aquellas horas lúgu- la Mare, el Pare. la Promesa, amb ma- aquest cal, simbòlic! — no es cansa de
* Mervin Le Roy. el realitzador
ésser donados ordres en el mate.x
Aquesta mena (le personatges córrer amunt i avall celebrant confeMataró, 2. — La Junta de la Caiga
bres y tristes que estábamos presens'ha ca s as i pen- cl'Estalcis local ha publicat un avis temps no (lana ni tan sols senyals de sentit per q ue fossin vigilats els passatde
"Sóc
un
fugitin",
san
molt
més
difícils
d'interpretar
,
ja
rencies i fent proposicions. Una de les
vida.
Voldriem
saber
que
ha
fet
duciando, habrían de venir otras peores.
sa fer un viatge de flore= que durará
per a les Colóers dels vaixells que s'embarcaren el
Pues bien: esas horas peores ya están que l'actar ha de tenir cura, per la seca diiicultats, pel que es refereix a alguns quatre n'esos, aprofitant-lo per a do- admetent inscripcions i noies que en rant el temps de la seca existencia gdissabte passat.
nies escolars de nois
banda. 4'a:16 que l'autor ha negligit gai- artistes, és el fet d'estar ja contractats,
aquí, i aun digo que can a venir otras rehé per comnlet: la
ejaran i quins beneficis n'ha tocat el nostre
individualització com succeeix ami-, Maria Morera i Pe- nar la volta al món. (luan torni a nombre de 30 cada una estiu
EL QUE DIU EL CAP DELS
:diurna.
peores todavía. Van a venir porque dels carácter. Els actors
Flolls %criad farä immediatarnent
la Joven- re Ventanyols. Altres artistes es re- film amh l'excellent actor E. Ro- respectivament al Santuari del CePer una nota facilitada per l' AlSERVEIS
si alguien piensa, de un lado o de tut Carlina Manresana hande
nen de Banyoles, la primera, i al Col- rabia niesos enrera poguirein assafet un nota- sisteixen, segons es diu, perque voldrien
otro, que esto es un juego político b le esfor ç ser humanitzar l'obra, per imhin ion.
El diumen g e al mati els neriodistes
legi de la 'Inmaculada, a Sant Esteve
que
el
contracte
fos
signat
alhota
per
la
bentar-nos
que
aquest
Comité
ion
en que lo que más se arriesga es una primir-ti carácter i relleu escènic. Horn
van parlar uns moments amb el se* Willy Wolff prepara a Alema- de Palautordera, la segona, durant tot
acta de diputado o un poltrona minis- na g osaria nas assenyalar qui ho ha senyora Nicolau i el senyor Alunes, ja nya una onereta de la qual será pro- el mes d'agost. Per a la inscripeiú subvencionat amb dues-centes pesse- /Icor Badia, el q ual es mostrava molt
cal ésser imponent o fill d'imponent tes; . Som els primers a reconeixen que satisfet Del resultat de les seres gesterial, se equivoca grandemente. Nos- realitzat d'una manera mes completa. que aquest presenta el pire juntament tagonista Emil jannings.
sotros no estamos dispuestos a so- Potser Joan Tnrra és qui imprimeix amb ella. Perú el senyor Aluges semi estar compres entre els vuit i dotze aquesta quantitat és migradissima si tions. Els va dir QUe ádllUC quan va
es te' en compte el que representa la tenir el p ressentiment q ue l'autor sie
Isla que no esta disposat a signar cap
portar una República imbuida de mas car á cter al seu paner. Potser
anys.
monarquismo, hecha a gusto y me- lio fa que és el nersonatge més sug- centrarte, de gut a qué, segons replica,
— En él ceinat de Mata, un Ilamp catalanització de la nostra ciutat: Una l'estafada no p oda esser ningú tnés
només As empresa de despeses o "ce- ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES va encendre un paller de Can Ele- molt trist, doncs, que aquest patriätic Ocie el detingut, no deixava, p er,!,, de
dida de los servidores del rey, re- gestiu de la comedia.
rals". La cosa, dones. ni va per bon caquer. El foc es pro pagó agentitn dael t ae Comité es veiés privat de complir la reconeixen l'esforc que havien de reane g ados del rey. (Holt lié.) No
•
•
•
mí ni s'entreveu, per ara, l'esperança
paller proper. després de molts es- seca comesa per dificultats econòmi- litzar els seus subordinats. esoe_alestamos dispuestos a consentirlo; no
foros tau apagat per la
ques.
que hi vagi.
queremos esa República, i nosotros
tuent el seu secretari p articular. seL'Agrupació Romea. de Sant Feliu
De Catalunya. — Bisbe, q ('in a tal. casa i veins que van auxiliar-los.
Tenint Eatreciment de propasar als nyor Miguel Xicota, i els funcianat¡s
vamos poco a poco colocándonos Guig ols. dirigida — molt ben dirigida —
Joventut Socialista de Barcelona.—
* l,a companyia valenciana que acpoes
MeS
al
15
d'aquest
— Fins
eomponents d'aquest C o ni i t è una q ue integren el rendí. els quals %a
frente a esta República eme acaba de per Benet Escriba, ens presenta un tua al teatre Espanyol donara a conèi- Rambla de Santa Mónica, ag, segon
a l'Oficina de Recapta- fórmula que al nostre entendre vin- uosar seta les seves ordres.
perder sus últimas consideraciones de "Carro del vi". de Ramon Vidales, sim- xer aviii una noca obreta; es titula (Oberta ii públic tots els dies feiners. drá realitzar,ucion
s , d'aquesta zona, dria a solucionar, si no del tot en
ció
de
Conttib
Per la Cornissaria general d'Ordre
orden moral y de autoridad moral; plement inoblidable. En aquesta obra, en `La familia". Per a dema a la nit
el paganient voluntari de les quotes una gran part, aquest problema. El Públic van passar nsoItes nersoael
vamos colocándonos en la misma si- la nual el pintoresc i el dramátic s'e- anuncia l'estrena de la famosa comedia de set a nou de la Mt. Diumenges
on
semestre
d'eng
corresponents
al
se
Camita Pro-Catalanització esth in- Per tal de felicitar el Cap de Serveis.
d'onze a una del mati)
tuación de ánimo que estábamos quilibren d'una manera justa. perä Que
guany per la patent nacional d'?Ut0- tegrat per isst representant de les sofrente al régimen español en el no deixa de tenir alguna cosa d'efectis- "Ratolins de rasa rica". original del
Acci6 Social. — Amadeu Vives, 3. 17161/1/S.
ELS DETINGUTS PASSEN AL
xofer
taxista
Enric
Deliran.
Es
tracta
cietets
catalanistes locals; entre elles
año 1930. Si nos empujan... ¡ah, que ta, esdevé, a mans d'aquesta cnmpanyia, d'una comèdia de costums que assolí a
Academia de Bones Lletres. — Car
JUTJAT
hi
ha
representades
Palestra.
Estat
SURIA
nos empujen!
una estampa fresca, viva. de l'Emporda.
aquesta (buera temporada, un r er del Bisbe Cavador.
Llittre-agrupació nacionalista- EsquerAntes de que la República conver- Hi ha la sal , la gracia, la plasteitat que Valencia,
El
jutiat
número
tretze, use es
èxit extramainari. Enric Belträn es
Academia de Medicina 1 Cirurgia.—
Notes diverses
ra Republicana, Nosaltres Sois!. Cen- repearregat de tramitar el sumari par
tida en sayones del fascismo o del sota la Iltun de l'Empordà trenen les co- reveló, ami) "Ratolins de casa rica",
Carme,
tre
Autonomista
Republica,
adherit
l'estafada de 3 1000 Pessetes, va rebrs.
monarquismo, antes que todo esto ses. Quin actor ha fa millor? No sa- com un observador agudíssim i un roObeint ordres de la superieritat, l'AlPedagògic Experimental. —Tra caldia, d'acord ainb el caporal del So- a Higa Catalana. i altres. Ara bé: de la noticia les dili gencies realitrapreferimos cualquier catástrofe, aun- bríem nas Destacarem la senyo- mediógraf popular de malta empenta.
¿per qué aquestes societats no es fan des amb molía de la detencia dela
que nos toque perder. Todavía queda reta Pilar Casanova? Serien ininstos Assistirá a l'estrena.
metent
local.
ha
procedit
a
recollir
les
vessera de Dalt, 74.
/racha sangre por verter en los retal. amh ele altres. L'exit is. sobretot. del
armes del Sometent. Per aquest mo- responsables, a Meallta de les seves inculoats.
logia.
Van prestar declaració els dos detita hi ha hagut tina mica de maror en posdbilitats econamiques, de les des* Ha estat dos dies a Barcelona el
b l icanos Si estas gentes se empeñan conjunt. El director ha sabut triar he
Academia Catalana de Belles Arts els medis lligaires de la vila.
peses que pugui ocasionar l'activitat tin g uts. El sutge, des prés de compro.
u otras que se encuentran escondidas els actors perqui—figura, posats, ven— senyor Marcel Franck, empresari dels
detrás de ellas, para fecundar nuevos s'adigués amb el personatge que hacia teatres Gymnase i Alcázar, de Marsella, de Sant Jordi. — Cata Llotja (de
— L'Ajuntament, en la sessió cele- del Camita? Pel Les de tenir-hi un rar que Josep Ros i Carrasco n'hav;a
terrenos republicanos y que la Repú- d'interpretar. L'efecte és d'un natural entre altres. El senyor Franck Ion un nou a una). Especial d'Art i Arqueo- brada dirnarts pastas, prengué, entre al- representant sembla que les societats estat l'autor, va dictar ante de ta .oja han complert, i és precisament tot cessament i Presó sense fianea contra
deis mes grans amics de Ferran Bablica vuelva a salir lozana, vigorosa que enamora. Es vivent.
Social 1 Industrial. — Urgen. tres acords, el de votar un crédit per a les al contrari.
d'ell.
yes, i ha sentit seinpre per la nestra
despeses que ocasioni la recerca d'aignes
y cuidadora del honor de España."
• • •
Els representants han de fer veure
terra profunda sitnpatia. Ha vingut número 187.
potables al ternie de Sant Maten de
(Les darreres paraules de l'orador
Quant a la seca promesa. va cona
Ilurs
soeietats
la
necessitat
imperioD'Arqueologia (antie Palau de Ruges (Coaner). per tal de proveir la
L'Estudi d'Art Dramática. de Molins per a veure si existeix la possibilitat
testan al iutge el mateix que havia
són acollides amb una immensa ()vasa
de
sacrificar-se
económicament
si
dit a la malicia; va ranciar, nerd. eis
ci é,. Es donen cisques a la República. de Reí, dirigida per Josep Cariteu, ha que arribbi fins a Barcelona les tourni's les Arts Gràfiques del Paro de nostra vila d'aigties que reuneixin mes
hostes condicions químiques que les que velen due el Comité Pro-Catalanitza- metbils del delicte i va dir que el sea
a "fui/tienta Republicana" i a Cata- triat. ambicioeament, "I.a Verge del de comedia, opereta i revista que orgaria realitzi una tasca fructífera i rice- nromis l'amenaçava sempre.
hi ha actualment.
lunya. El ptiblic. dret. entona l'himne Mar". de Rossinyol. Els nombresos per- nitza sovint pel Sud de França. Una de Montjulc en euro d'installaein).
— L'opinió catalanista republicana lo- ti-a. Si aquesta fórmula que acaben/
D'Ilislöria Natural. — Rambla
El latee va ordenar el seu Procesa
de "Izquierda Republicana". i seguí- sonatges que hi intervenen, la barreja les revisten que voldria fer representar
dament es desallotja el saló arnh el de pintoresc i de patitio la fan alhora sei porta de vedette l'admirada .kndrée deis Estudis, 3 (Academja de cal segueix arnb atenció la marxa del d'exposar ncc t oida, podem dir que. , anistit considerant-la com a encaris
bartenim
un
Comité
plet
entaulat
actualment
entre
el
Govern
Pro-Catalastitracicí
Turcy,
que
tantes
ganes
tenim
els
lora,
llenó va Quedar en llibertat Pm.
més hon ordre entre crits de cisques una obra de risc i de lluiment. En la
Ciéneles1)•
•u •
"decoratiu".,
de la Generalitat i el "Central",
visionaL
-. •
senyor Azaha i a les Joventuts.) interpretació, els actors han assolit auto celonins de tornar a aplaudir.
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BARCELONA AL
Pels Centres Ofieials
IIENERALITAT
Presidancla.—E1 senyor Com anys rs rebre ahir, entre altres,
J es seguents visites:
Els diputats senyors Mestres,
Conillera, Gales, Fronjosä Caeademunt; er-diputat senyor llenita, senyor Sitno 1 Piera, el preeident del Comite Pro Juntper
eerra (fundador de ~erina),
invitar-lo als actes del 150 aniversari de la seva more que es
eommemorarä a Mallorca; dipudat doctor Jaurne Aiguader, que
be expressat al senyor president
el condol d'Agrupació Valenciainsta Republicana per la mort
del senyor Selves; el vocal del
Tribunal de Garanties, senyor
Esbert; senyor Riera i Punti;
Comissió de la Federad() Textil;
president de l'Assemblea Municipal, senyor Eseofet; senyor
yes Client; conseller municipal
senyor Ramon Junyent; senyor
Velardo, professor de l'Esco ta de
Perits Agricoles de Madrid.
La Granja Agrícola de Caldes
de Montbul. — El conseller d'Econornia, interessat que sigui
ceneguda robra que realitza el
seu Depertament, convida iota
els ramaders catalans a visitar
la Granja Agrícola de Caldes de
Nontbui. on, a dos quanta de tres
de la tarda del proper divendres.
dia 6, podran admirar els eet
inagnífics bous adquirits per la
Generalitat a Suissa. amb destinare() als Sindicats de Criadora
del Pireneu.
La carta d'Identitat professional. — La Barca del Treball de
la Generalitat de Catalunya Sant
Honorat, número 5, principab
prega que se serveieln passar
per les oficines del dit organisme els dies feiners, de 12 a 13,
per aeumptes que fan referencia
a la carta d'identitat professional, els senyors que a continuacid &cementen:
Residente a la capital. — LejMarkowiwcki, Maria Vosa,
Elsa Mottek, Sven Tage Skariu,
Carlos Ehemann. Gustavo Haarhaus, Mario Rameri de Guerra,
Eduardo Harvey, Juan Emilio
Beck-man, Carmen Sanz Armengol, Alberto Kileher Elsasser.
Wiliam Parih, Frederic Victòria,
Jacinto Ruiz Berenguer, Guillein
Budde, Herminia Fencht, Hans
Auerbach, Josep Moises Solä,
Joan Serafini Bragone, Giuseppe
Verinti, .Aldani Giuseppe, Berta
Schall, Arrugo Albert, Abraham
'Venda Pomto, Wilhelm Lohse,
Rafel Quintanifla.
Residente Pera de la capitel.—
Welter Bertchschi.

el cas de posar-se a treballal
emb el eontramest res que es
presentessin els seria garantida
la Iliberlat del treball.
El senyor Dences els digne
que p elara disposat a garantirla, ja que aiaù entiesa .le ple en
les ntribucions del sen Departaneme
enlata ale rontramestres, manifeetä que ahir al maní encara
no havien entrat a !rebanar, i
afegi que alee devia ésser degut
a que esperasen coneixer el resultat de les assemblees que se
celebraren a diverses chilate.
* Un periodista li pregunth
ei sabia alguna e n ea sobre ele
rumors que han corregut referente a que serien acolelades les
Conselleries de Goveninció i
ennitat del Govern de la Generatilat, j sobre si les exerciria

CONSELLERIA
DE GOVERNACIO
* A la nit no foren rebufe
pel conseller de Governinebe, per
trobar-se en el Consell ele veteo
de la Generalitat.

COIAISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
* Et comissari general d'Ordie Públic fou visitat ahir pele
repòrters que fan infor.eacne en
aquell Centre oficial per tal de
combinar de la miller manera da
peder fer räpidarnent infornmeiú
en aquelhlloc.
També s'entrevistaren emb 31
Cap superior dels Serveis de la
Cornissaria, senyor Badia, al qual
van fer la melinita petició, quedant combinada la nora forma
d'estructurar la manera de poder
tenir amb rapidesa totes les noeiciee.
Els periodist es agrairen a
arnbdues autoritats les facilitals
que els donaren per al compiiment de llurs deures.
* Per la pulida ha estat recuperada la mäquina foradadora
que el dia 29 del mes passat
estafada a l'amo de la eerrallema
del estrene de Ballestee, Jan Botcy.
L'autor de l'estafada de la dlta
mäquina encara no ha estat agafat, però es confia que ha sena
d'un moment a l'anee.
* En un bar del carrer
Sant Jeroni, un ferien el Centre
social ele vaquera, 1 que està
clausurat, fou sorpresa ahir a la
nit una reunió clandestina i
procedí a la detenció de 20 deis
reunits. Alguna d'ella eón ele
que al mati foren absolts (ron
euposat dehne de reiunó clandestina celebrada en el maleix
lloc.
* Ahir a la nit va visitan el
comissari general d'Orde Públic
l'ex-comissari d'Espanya al Marroe senyor Joan Moles.

AJUNTAMENT
Oonsellerla de Governaold. —
Ahir al matt visita el senyor
Dencäs una Corniseiö de la Federare() Catalana de Fabricante
de Filete i Teixils.
Els periodistes Ii preguntaren
l'objecte de la seva visita, i el
genyor Dencäs els va dir que el
yipltaren ker demanar-ii ei en

ell.
El senyor Denräs Ii eonteete
que no en eahia res, i que cas
d'Aeser com Alta dit ja li ho haurien consultat.
—Pu(' garantir — diguA — que
en el Cuneen no se Mita
* Amb motiu del descobriment de l'autor de l'estafada de
38.000 pessetes, el senyor Denräs dedica molle elogis a l'organitzaeló de la policía de la Geeer a I it al.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
— -Per delegaciö especial del Govern de la República han eetat .

expuleate del territori nacional
qu'Ore hoines 1 VITIR dona de naBervei Meteorelägie
cionlitat estrangera que havien
de Catalunya
velat detinguts a Eigneres per
indocumenlats per no poder
justificar ele mitjans legale
IITUACIO MINIMAL ATMOOFERICA
D'EUROPA A LIS 7 MORES OIL OCA
vida.
2 DE JULIOL DF. 1E34
Josep Carnee visita l'alcalde.—
¡'han establert premien. alele
la ',s alde, sonyor Carlos Pi u Biltot l'occident d'Europa, ConeUtUint
un *Miel/iba ben defina, et centre
ns-er, va retiro ahir la visita de
del qual eetli sltuat • les costee <rel'eseriplor .Tosep Cerner.
lente, .ment el temes be, amb eall
ser. I temperaturas altea a la PonEl Club Femení I d'Esports de
insola marica, • Freno., a l'EuroBarcelona. — L'alcalde, senyor
pa central I 0 la mar &bitios.
A Leebela I • Eecandinierla el
GerIrs Pi i Sunyer, va esser come
temes die variable I nuvolós 1 e. replitriental pele elementa
•letren plugo. I sants de ponent sota
1Ia Mentes d'una deprimid liarme.
lins del Club Frenen( I d'Esports
cica alunada • l'Atiendo nord.
Bareelona.
El sera& del transport de
UTA', DEL TEMPI
carns. — A fi que arribi a enA CATALUNYA. A LEE EV11
noixemen1 deis industrials als
inleressa i puguin acudir
Fa bon Lempo, arnb ad sera, yenes
T'unos I temperatures aneo • tot
a formular I n S observacions
Catalunya.
Las mbsimes registrados ahir fereelnmacintis que considerin per• en de SO graue a Llelda u a barbe, I
tinente, es fa pülnlie que, de con32 graue a Sirena I a Santa Margarida,
i 81 a Tremp.
fe.rtnitat a inls Eantinci inserí' al
La minima d'astil ha ente da 0
IStilll e lf Oficial de la Generalilal
gratis a Rings I • l'Estangento.
Cabal del elu Segre, • Camareta,
de Calaltins'n, del din 30 de jiiny
44 motive cúbica per segon, I el del
proppessat, fine al dia 23 del mes
riu Noguera, a ritmo, de 07 metres cúbles per impon.
que som estarii expnent el tantee
d ' aill1/11 • ii, d e is hpiNos de la C,asa
(Lee casservacione del naipe a
eareelona, a tea set. van la cap.
do la Ciulat el nun pler rle roncelara le la primera permites
diciens que ha ¿le regir el servei
de traneperls ..le carne de la eiiilat, ane en-al. pe ) Pie de l'Ajunt ameres del die 11 de juny darrer.
de Justicia, Salen de Fermín Geres demandes o suggesiions Palacio
el día tres de Agosto próximo, adhauran de fer-se per miejii d'ins- ums,
virtiéndose
tancia dintre el termini (leal,
Primero: Que los títulos de propiedespees del qinal no podrá hacer- dad de la descrita finca estarán de
hi lloc a cap rerlaninció.
manifiesto en la Secretaria para que
puedan examinarlos los que quieran tu01.11.MO
miar parte en la subasta, previniéndose
ademas a los licitadores deberán conSI ES--EILECTRIC formarse con ellos y que no tendrán ded
lo -vosting.49.0seait
recho o exigir ningunos otros.
Segundo: Que no se admitirán postu'ot.ZU,rea‘;?"
ras que no cubran las dos terceras parATGE ELE(TIIIC tes del arabio, pudiendo hacerse aqueO sos e u ; 1 ^1o., Ile9e,o) llas en calidad de ceder el remate a un

EDICTE

1

Trihunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la Seeciii Primera es va suspendre la vista de la causa per jurats que
esteva assenyalada per a ahir.
* A la Secció Segona va comencar !a vista de la causa contra Reman
Guma, acusas d'haver mort a Mediana, el dia 19 d'abril de l'any passat,
la sa y a promesa en el moment que
aquesta anava acompanyada del seu
germá, anomenat Jun. A aquest va
ferir-lo.
El processat, el qual donava la Mi pressió d'esser un pertorbat, digué
que la seva promesa, en veure que els
seus farniliars s'oposaven que tingués
relacions amb ell, va decidir, I aixl
ho proposä, que la mates, i que despees es mates ell. Així va fer-ho. Espera la seva promesa en sortir del
ball de la Cooperativa, l'agredí i despees intente, suicidar-se penjant-ce
a un arbre ami) una carda, la qual va
trencar-se. Se n'alta a un estany i
sin tira, pena va resultar que hi havia poca aigua per a puder ofegar-se;
aleshores intenta llançar-se al pan
d'un tren, però no ho aconsegui. Finalment, determina anar-se'n a dormir
Eins a l'endernit, i ion detingut.
Despees de la declaraciO prestada
per l'acusas declararen mis quants
tstimonis, i se suspengué la vista.
Será continuada avise
* A la Secció Tercera se celebre
la vista d'una causa per assassinat
contra Guillem Livesey, de la qual
donem informació a para
* A la Secció Quarta es reuní
el jurat de Berga per fallar la causa
contra Ramon Riba, acusas d'hotnieidi frustras per haver disparas uns
trets contra el seu cunyat, sense que
ei ferís. A conseqüencia de les proves,
que resultaren favorables al perecesset. el fiscal va retirar l'acusarle, que
sostenia contra ell i per tant fou
absolt.

TRIBUNAL D'URGENCIA
—
En aquest Tribunal es veié la causa per reunió clandestina contra Josep Domenech i set individus
eis quals ¡oren absolts pel Tribunal.
Abans el fiscal va retirar l'acusacie
que mantenia contra ells.

VARIA
El Jutjat número sis Ina rebut del
Congrés la resposta a la petició que
ii féu aquell sobre el sumari per l'assassinat de Francesc Layret. Li mainfeste que de la Comiseió de Responsabilitats havia passat al Tribunal
Suprein. El jutge, per tant, ha demanat a Teementat Tribunal que ii
trameti el surnari.
* Ha estas cemduit al Jutjat de
guardia Alfred Barratxina, per repartir el diari clandesti "La Voz Coniederal".
* Ha estas denuncias al Jutjat de
guardia que al carrer de Casete, número 63, de Sant Andreu, un eni de
nou anys, anomenat Joan elufoz, era
objecte de maltractes. El denunciant
acompanyava la dennincia d'un certificas on constava que Tesmentat no;
liavia esta t auxilias a consequencia
dels cops que li havien pegas el seu
pare i la seva marastra. El denunciant sollieite de la pelleja que anés
al domieili del nni, car el trobarien
saneas en una habitació i dormint
terra. Alegi que feia tres dies
que
no havia menjat res.
A coneeqüencia de la denúncia esmentada, el pare riel noi, que den
ésser uit salvatge, fomt detingut.
* La Companyia General d'Aigties
presenta unta denúncia contra el propietari de 14 cata 233 del carece d'Al-

Butlletí Peclatiltie

En virtud de lo dispuesto por el serior
Juez de Primera Instancia número 2 de
emérioitoesn
pitale,
de aia
d eanprm
ilosen
ig detiaesstaev
ENSENYAMENTS
UNIVERSITAT AUTONOPAA
los autos
ejecutivos seguidos bajo mi actuación
ESPECIALS
Les
guatee
por "S. A. Cros" contra Francisco GaSeques concedidas. —
llardo Pedraza, vecino de Pedrera, par- mitges beques que la Universitat de
Estola d'Assistència Social. — En
tido judicial de Estepa, provincia de Barcelona oferia per al crecer de aquest centre continua oberta la maSevilla, por el presente y por segunda l'Atlentie han estas concedides als se- tricula per a les carreres d'Auxiliar
vez, se saca a pública subasta, termino güents sollicitants: Reman Carretea Social Sanitaria, Auxiliar d'Indúsde veinte días y con la rebaja del vein- Linares, de la Facultat de Ciencies; tries, Visitadora Social i Laberotéeticinco por ciento, y cuya subasta SE ce Enric Feliu i Satich, de la Factiltat nica. Les persones que desitgin ins-lebraádoysimutneca de Medicina; Frederic Rehala. de la cripre's a algunes d'aquestes carretes
Juzgado y en el de dicho partido de Facultas de Dret, i Concepció Ta- poden pactar per la secretaria de
Estepa, los bienes embargados en méri- boada, de la Facultas de Filosefia, l'Escala (Corts Catalanes, 669, pral.),
tate els dirnarts i dijeus, d'onze a una.
tos de dichos autos y que se describen Lletres i Pedagogia.
Respecte a lec beques, actualment
así:
u. — Suerte de tierra calma, de ca- es fan gestions per tal que sigu i anl
ELS MESTRES
-pl:atcnombredis.
bida una fanega igual a 64 áreas ..e.• cenQuant aLs inecrits al creuer, sdn
tiáreas, al partndo de eneldr y Carretero, pregats
del Magisteri Nacional
Habilitació
d'omplir com mis aviat midel ternimo de Pedrera, que linda al sa- llor les condicions neceeseries, eepe- del partit de Barcelona. —
liente con mas de Antonio Humanes; cialinent les que han estas repetida- tat deis Mestres Nacionals del partit
poniente, Juan Cordero; mate, José ;tu- ment recordades: formular la inscrip- de Barcelona pagará els havers de
da y Reina y Juan Manuel Lspinusa, y cid. lliurament de dues fotografies, Juan darrer i els adults de mare en
sur, camino del Hurnugo. Inscrita en el abonament d'una pesseta pel pasea- el Une de costum, sota la forma setérmino de Pedrera al tomo 207, libro 7, port collectiu, etc.
güent: Dia 3, de cinc a vuit: pereep¡filio In5, Inca 997, Anut. C. Valorada
Cal dir que la noticia del creuer tors dels Municipis limítrofee, i deis
por el perites Don Eduardo Luna Vega universitari per l'Atlantie ha trobat de Barcelona els compresos des de la
en la cantidad de MIL DOSCIENTAs en els atnbients universitaris de Ma- lidia A a la D inclosos. Die 4, d'onze
CINCts EN te PESETAS (1.250 Ptse. drid un franc acolliment. S'esperen a una :Barcelona, lletres E a la LI.
2. — Suerte de tierra calma de igual nombrases inscripcions dels centres El mateix dia, de cinc a vuit: Barcelona, lletres M a R. Die 5, de cine
cabida , en el mismo partido y termine; universitaris espanyels.
linda al :aliente con tierras de Antonio
També Os advertit que la secretaria a vuit: Barcelona, Iletres S al final.
Humanes Cargas; poniente, mas de Con- del creuer ha quedat establerta, a par- Dia 7, de sis a vuit: toso els assenyacepciön Gennez Angel; sur, de .b nse Re- tir del dia davumi, a la Sala de la Fa- laments anteriors. A cata de l'Habiliyes Humanes, y norte, de José Gallarod cultat de Dret. Les hores de consulta tat , els restante dies feiners fins al TM,
Humanes. Inscrita al folio 19 1, libro 7, seran de dos quarts de desee a la una de dotze a guatee. Per a altres assenyalament cal telefenar.
tomo 207, finca eoo duplicado anotación de la tarda.
letra F. Valorada por dicho perito en
MIL DOSCIENTAS CINCUENTA
ASSOCIACIO PROTECTORA
PRIMAR!
ENSENYAMENT
—
PESETAS (1.250 Ptas.).
DE L'ENSENYANÇA
3. — Dos terceras partes proindivisas
Exposició escolar. — El diumenge
de ti na casa situada en la calle Real, hav passat ron inaugurada l'exposició de:,
CATALANA
Sevilla, de la villa de Pedrera, marcaia treballs d'aquest curs al Grup Escocon el número 118, hoy con el 132 de lar "Pi i Margar, la qual restará
Conferencia de Francesc Martorell
gobierno, con euperticie all8 metros, que oberta fins al vinent dissabte dia 7. a HM&
— La segona conferencia del
linda pm- su derecha entrando con otra Podrá visitar-se tots aquests dies, de (dele que ha organitzat la Comiesió
de Manuel Luna Pelonlas; izquierda eon nou a dotze del metí i de tres a sis Delegada de l'Associació Protectora
la de Antonio Rodríguez Guillén, y es- de la tarda.
de rEnsenyanea Catalana a les barpalde con huerta de Dolores Mufioz Huriarles d'Horta, Guinardó i Santa Eui/untes. Inscrita al tomo 530, 29 de Pe- 1111111119111111111#111111111111N111111111111111111 n111111E làlia, tindrä lloc avui, dimane a les
drera, folio 134, finca 1.266 anotacien ledeu de la nit, al Cinema Unió, de la
lencero.
D. Valorada en SEIS 2sIIL QUIplaea d'Eivissa (Harta), a carece del
Tercero: Que para tomar Parte en tra
LA PUBLICITAI proieseor
Llegiu
Ptas.).
NIENTAS
PESETAS
0.5o0
eenyor Francesc Martorell,
consigla subasta deberán 105 licitadores
4. — Suerte de olivar, de cabida una
el qual parlaná. de la "Vida privada ei
nar previamente en la mesa del Juzgado
40
centiáreas
ieual
a
64
áreas
y
d'Alfons el Magna/non".
Propagueu-la!
e en el establecimiento destinado al efec- f aneg a
to una cantidad igual por lo menos al al partido de Oidor Carretero, termino de Pedrera; linda' al saliente cont
diez por ciento efectivo del valor de los
de Diego Villalba García; sur, here!sienes que sirve de tipo para la subasta, otra
deros de Antonio Espinosa Garcia; pomogavere, al qual acusa d'haver de- sin cuyo requisito no serfon admitidos.
niente,
de Juan Gómez Angel, y norte,
mandat una respectahle quantitat
Cuarrto: Que todos los gastos de
1a71
bro55
José dAegupileciarr.erlai,vs
daigua de que tassortia acuse pausar ruba5ta y demás inherentes a la mienta, ihoenrleode6r5o2s, dhc
folio 17
Relaced dele objertes trobats
pel comptador que la Companyia té así como el pa g o de derechos a la Has
t.
finca
2.382
anotación
letra
L
Valoestablert.
la via pública i dipositats a la
cienela, vendrán a cargo del rematante.
rada
en
MIL
DOSCIENTAS
CINfiscal
del
Tribunal
d'Ur* Pel
Majordomia municipal a dispoBarcelona, veinte y nueve de J unio de
CUENTA PESETAS (1.25o Pta.s.).
gencia ha estat qualificada la Causa uni nevecientos treinta y cuatro.
sició de les persones que juefi5. — Etc...
seguida contra Raiel Pozuelo, el qual.
fiquin que eón de llur pertinenEl Srcretario
Importa, pues, el total de la valoraquan actuava com a testimoni en la
MARIANO PUJ.ADAS ción DIEZ MIL DOSCIENTAS CIN- ñu: Un portamonedes de senyora
causa amb motiu de natracament al
ti tub espill. Una xapa per a biciCUENTA PESETAS (to.25o Ptas.).
catee recaptador de la Clanes, adreça
El remate doble y simultáneamente cleta. Una cartilla militar a nom
injúries al jutge instructor de la cauEDICTO
tundee lugar en este Juzgado y en el de Vietorf Pla. Un Manee ami,
sa. El fiscal Ii demana la pena de
del partido de Estepa el día diez de dues elaus. Dues earteres coete- Inauguració de la Joventut del Foment
dos mesas i un dia de presó i la mulCatalä Republicä del Poble Nou
En virtud de lo dispuesto por el %Ate agosto praximo, a las doce horas, ha- nint documents a nom de Gasta de cinc-centes peesetes.
* E1 Jutjat número cinc ha de- Juez de Primera Instancia número 7 de llándose el local de este Juzgado en el par Alvarez ¡ Miguel Vaquee. Un
relletge de polsera per a senyoeretat el processament i presa de los de esta Ciudad, en los autos de jui- Palacio de Justicia, ala derecha, Salen
Ahir al mati tingué llar la inlegul'autor de l'anide publicas al :sets/sa- cio ejecutivo seguidos en dicho Juzgade de Fermín Galan, advirtiendo a los lici- ra. Dos decims de la Rifa Nacio- ració de la Joventut del Foment Canar' "La Nació Catalana" el da 22. p13 .,. Don Pablo Aixelá Vidal, represe:, tadores que los autos y la certificacidn nal. Un clauer aenb una clau. En talä Rep u g na del Poble Nou
del
Registro
están
de
manifiesto
en
la
‚'lauer amb dues claus. Un porde: mes passat, per injfiries a l'auto- lado por el Procurador Don José Ralocal s de la noca entitat es veieren
ritat. Se n'ha declaras autor Josep món, contra los ignorados herederns o Secretaría; que las cargas y gravámenes I amonedes eentenint dos res- curulls de joventut de la barriada.
anteriores y los preferentes, si los hu- guarde de compra-venda. Una
herencia
yacente
de
Dolía
Magdalena
i Sellares.
.A dos q uarts d'una fou servit un
biere, al crédito del actor, continuarán
El sumari és conforme a la Llei Bernet, se saca a pública subesta por el subsietentes, entendiéndose que el rema- elau. Una cartera amb !Melera- vermut i el oreeident de l'entitat. setipo de su valoración la finca embard'Ordre públic.
Un
mocador
gran
targes.
nyor
Francesc Istontplet, prengaé la
;ante los acepta y queda subrogado en la fies 1
* Cona es recordara, el dia 22 fou gada en los mencionados autos y cuya responsabilidad de I.)s mismos sin desti- d'emb o licar. Documents a notil paraula. Es dirigi als joves i eis endenuncias el ninnero del setmanari descripción es así:
de Felix Blanco, Rafela Säneliez coratje a treballar p er Catalun y a en
"Casa sita en erta Ciudad. eefialada narse a su extinción el precia del remate;
aq uests ninmente rtreus. Recordi el
"Nosaltres Sols" per la publicació
que no se admitirá Postura que no cubra i Angela Blanco. Documents
d'un article que fou considerat in- con el m'unen, 335 de la Avenida del 14 las dos terceras partes del total de /a nom de Lluís Guijarro. Etna car_ lliurament de la bandera del dia antede Abril; consta de seis pisos y otro en
jurids per a les autoritats.
valoraciOn, y que para tomar parte en lereta portaelaus amb quatre rior i incità a la joventut a que deSe seguí el procediment d'urgencia el terrarla con cuatro torreones y tres dicha subasta se deberá acreditar por claus i mr, tiquet. Un document fensés aquella bandera amb tosa Tepatios;
linda,
por
su
frente,
crin
dicha
neriza i en tots els terrenys. Acaba
contra l'autor. Allir estigué al Unjas
tndo licitador haber consignarlo en la
BO- ::manifestant (irle el Foinent del Poble
l'ex-alcalde i actual diputas a Corts Avenida; Por la espalda, me la calle de Caje de Depósitos una cantidad igual roe a nonti de Joan Camptielny 1
per la previncia senyor Jaime Aigua- Mallnrca; por la izquierda entrando, con lo menos al diez por cielito de dicha naventura Gibert. Una carteen Nou, será un baluard del catalanisme
de la llibertat. Immediatament preisla calle de Bailen, y por la derecha can valoración, sin cuyo requisito no serán emb dncuments a nona de Lothar
der i es declare autor de l'enfiele.
En virtut de la declaració del se- finca de Den Francisco A. Ginninez; ha- admitidos; y que vendrán a cargo del Pi-Tenis. Documente a nom de gec la nereida el secretari de la Jonyer Aiguader, el sumari set-e enviat Ilandnse edificada sobre un solar de su- rematante sedes los gastos inherentes Bartomen Campins. Un tros de ventut. manifestant Que ein tot mas
a Madrid, al Tribunal Suprem, que perficie ro.flo6 palmos cuadrarles; es la a dicho remate y posesión de los cita- roba. Un certificat de baptieme ment serien di gnes i que sabien insta
la resp onsabilitat q ue pesava sobre
Os el que s'encarregarà de tramitar-lo finca número 1.214 triplicado riel Regis- dos hienee.
a 110M de Joana Victòria. Una d'ells. Parle despees Francesc Salvan
i demanar el suplicatori del processa - tre, de la Propiedad de Oriente, inscrita
Barcelona,
veinticinco
de
junio
de
mil
ieirtereta
porta
claus
amb
cine.
dient q ue era p re gonament enenratal folio 220 del tomo 1.173 del archivo, novecientos treinta
turnt de l'autor.
y cuatro.
Mane.. lens etipons del Deute Per- lector de constatar eme importants
libro 611 de la sección se"...
* Quan treballava eniilat en una
c lis de ioves catalana s'ornanitzen per
petu
de
l'Interior.
Un
paquet
descrita
finca
fui
valorada
en
la
E!
Secretario
La
escala al taller d s ebenisteria del car- suma de cuATROCIENTAS VEISa la defensa dele ideals d'A. C. Glossi
J. M. GUARIllellesa documents. Una placa d'auto.
ece de Tordera, Imperan ; Erancesc [Ih RES MIL NOVECIENT A S u:Ala declaració de nrine:pie del nostre
Partís i acabe demanant als joves que
Valles Muntades, hurgué la desgracia RENTA Y CINCO PESETAS CINde caure, a conseqüenria de la qual CUENTA CENT1MOS.
COL.LEGI IBERIC: Llúrla, 48, a rada minut i a cada instant de !a
EXPOSWIONS
D'ART
sera existencia Iluitin Ver len noblee
caiguda es trenca el cap. Quede mort
La subasta se celebrará el día seis de
Consell de Cent, 340 - Tel. 18138 !leín de la democracia i del lib2ralisa l'acte.
ago st o próxi mo , a las doce de la nsa171e i ¿tue en tht moment estival!, pro- • jutge de guardia, que acudí al ¡lana, en la Sala audiencia de dicho Juz- LA PINACOTECA
nicis a eacrificar-ee ner la Patria.
Ho y del fet, ordena que el carlever gado instalado en el segundo patio del
PASSEIG DE GRACIA. 34
arle d'Hisenda ha as- Clogué l'acte el president de !a loe
La
Dele
g
los traslladat al Dipósit
piso bajo del cuerpo de la derecha del
Exposleló de pintura catalana d'una
senyalat per a aval els següents ventut d'A. C. R. senyor Raiel Tesis
* A l'Hospita l de Sant Pau morí Palacio de Justicia, sito en el Salón de
Important colleeeló particular
pagaments: Jos Albages, pesseMarca. Examina les tares de la YoManuel Di Villanueva, de setanta-dos Fermín Galán.
les 89.88851; Ramon Bache, pee_ ventut catalana i féu notar la Ilzeuna
anys, a crinseqfiéneia de les ferides
No se admitirán posturas que no cu
'tire s'observa cnm a e nnseqüencia de
ofertes el dia anterior al carrer de
avalo° y rodean-branlosdteci SALA BUSQUETS setes 1.20875; Ricard Casanoves, 43.d76 . 32; Llorenç Cebos, a c ció disolvent de la Dictadura. DePere IV.
PASSE117 DE GRACIA. 38
hace rs e a calidad de ceder el remate a
290.12.190; Eraneese de P. Co- mach a la joventut Que sigui consMielas u °Oletee d'art
tercero.
cientment catalanista. Pulse que ser.
meetr• Pau Cual. menges, 10.207'07; .Tomin Deleles,
Para tornar parte en l a subast a debe Dibuixos apunta del
una force extraordinaria en el mesen(
per
ANUNCIS JUD1C1ALS
39.19131: Josep Girbal, peese- i una pregona es p erança ner a les.
-ránlosictadexpuosrla
RAMON 1.1.111AS
InauguracIO avui
ley consignar en la mesa del Juzgado o
tes 32.93901; Emili (Jarcia, pes- devenidor.
en e establecimiento destinado al efecte
setes 50.42363; Defolie Gatuna,
EDICTO
Acaba l'acte eetonantese a pcu drct
una cantidad igual por lo menos al duz
3.79686: \l'ene Hernandez, pes- "Els Segadors".
RENART
eieetiva del salar de los biepor
ciento
retaron
111217
211
•
Diputatio.
soles
2.82479;
Josep
Jofre,
pesEn virtud de lo dispuesto por el schor
Stand a la Fira del Dibula
que Sirve de tipo para la subasta, sin
setes 15.783'89; Amadeu LInpitrd,
Juez de primera instancia del Juzgado nes
SALA D'EXPOSICIONS
cuyo requisito no serán admitidos a lici11.31446; Garles Mas, 12.37387:
número dice de esta capital en providen- tación, devolviéndose dichas consignacioPotogralla I reproluccioni d'Art
Ramon Marques, 27.420'15; Ancia de diez y nueve del actual, dictada nes a sus respectivos dueños acto contien el juicio de mayor cuantía promovido nuo del remate, excepto la que corres- MONTFALCON lord Monleerrat. 32.72257; Frionpor bofia Nieves Depaz Julia. contra ponda al mejor postor, que se reservare
cese Naves, 15.11157 ptes.; JaQuadrai, ami" Reno" Mirra('
Uon Antonio Pladellorens Clot, hoy en en depósito como garantia del cumpliTapissos. Marca Motliuree
dril Poch, 12..1 í g '25; Josep
periodo de ejecución de sentencia, leir miento de la oblistacien, y en su caso REITERE. 4 • FINAL PORT RRRRR 1311A 1101, 25.23199; Joan Rubio, pesEl Centre Caleta de Buenos
el presente se anuncia por primera Ven como parte del precio del retnate.
setes 11.669 . 3 7 ; Elnili Rovira. Aires ha Plega el SC/1 C nlnell
y términe de veinte dias la venta t1r1
No se han aportado los títulos de
LLIBRE311
5.99976; llaman Sala, 26.86130; direetiu en aquesta forma; Pr. s
pObliCa subasta de la finca siguient,::
itaisaret, dIdUla0a, adUarelia.
propiedad, que se han suplido mediante 1
Censen tilf Sánchez, 3.030; Mame.'
Casa senalada de número 218, antes certificación de ln qtte resulta en el Reel mea unportant ale101Ilmelit es
-sident,FlaromuAtnegl;vido Barcelona
Tarnayo, 56.442'32; Unís Trones.
254, en :a calle ele Valencia de esta
elpostrifo I venda a preus 111Verfere.
gistro de la Prnpiedad respecto de ellos.
560; Josep Mecha Xandri, peses,- ee-preeident, Joeep Barnes; seentidad, parte izquierda del ensanche de Los ritmos y la rertifiraciém corresponblunti II:
tes 7.11904; Alexantire Barrad_ rretari. Francesc Cartilla; Prola misma, compuesta de platita b e f a , den diente del Registro de la Propiedad eiauTROPOLITANA
dos tiendas y escalera intermedia, entre- tarin de manifiesto en Secretaria, donde
LLIBRERIA PELLA 1 NOVA
eo, 150; Josep Maria Crumeses. secreter', Francesc Munlaner:
croo.in, SI, baleen de le srl in mesen
suelos y cuatro plens altos, con dos 11a- podrán examinarlos los out deseen tornar
1 500: Manuel • ilehes, 10.08017; Ireserer. Joan Badia; cometad.er,
bitaCiOlICS cada uno, cubiertas de terrado, parte en la subasta, trel'os ies chas há.fiesen Real. 6.6299 i ; Joan Altoscon habitación para el portero y C11211,, biles, de diez a doce mañana. Se
tris, 8.87.'491; Josep Maria Roca, elanuei Roca: bibliotecari. Frende servicio para los inquilinos, teniendo entenderi que todo licitador acepta ce1.251'65: Administració lolertee are,' Einet i Mareane: crI C R le: J e
el detrás nun patio cubierto; y mide toda md bastante la titulación, sin que tennúmero 13. 30.000.
Vicenç Grano--eopMas¡Ct,
la finca unta superficie de diez mil sete- gan derecho a existir ateos, y que las
Itere. Pera Solsona i Josep Corcientos diez palmos cuadrados, eq uivalen- careas n gravámenes anteriores v Inn
PER A AVUI
tes a cuatrocientos cuatro metros, se- preferentee, si los hubier e . al eltétriio del
tes.
lenta y dos dechnetros también ruedes- arter continuarán subsistentes, entenpregade3
Metropolitan Club international Totes les
dio. Linda por su frente o norte con la diéndose que el rematante los acepta y (Portaferrissa. i 9).— A les 1930,
7
S'ha celebre a l'Ateneu Bel"valle de Valencia; por la derecha, en- ,nuerla subrogadn en la reeponeahilidad eonferincia pública en trances.. Per han d'ésser trameses
trando oeste, con otra casa del Sr. Ri- de las mismos. sita destinarse a su extin- dt. Collins; tema: "Llibertat de la
velones la junta reglamentäria
bera o sus sucesores; por la espa'ala eión
:Mala i abans de les nou d'eleeciie de President per
precin del remate.
demooracia".
a l'esur, C011 finca de Don José Serra Faura,
Joventut Socialista de Catalunya. —
Barcelora,
veintisiete
de
Misia
de
mil
y pur la izquierda. eete, con casa del
V les 22 . i a la Canl del Pdble (Pri- del vespre, a la itedacció v.erciri de 1931 a 193S, i ha resucesor de Don Jaime Bollera. Valora- nevecientos treinta y cuatro.
mer de Maig. 71. conferencie per
,:iltat elegit per aclamen; II!da en doecientes veinte mil pesetas.
El Srrederin Tontee Annaf. Tema: "Tas q u e s, Pros Corts Catalanes, 589, 1.e, lustre heme de eiencia
Eduard
El remate tendrá lu gar en la sala
-elitdaJovnuScilste
Les d'esporta, a Barbarä, 11 Fonleere,
audiencia de este Juzgado, sito en el
JOSE COSTA ALVERO Catalunya".
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nerfectíssim Servei de Lluites anti-tuberculosa, antisveneria, anti-rabica, contra el dncer, contra el tracoma, contra
la mortalitat infantil, contra la pesta,
BACH D-1297" cap a Estutgard. centra les malalties evitables i contra la
SEMAFOR DE MONTJUIC
lepra.
amb escales a Marsella i GineDe l'obra d'aquestes lluites sobresurObservacions meteorolagiquas: bra, amb correo, ntereaderies
ten especialment la lluita antituberculoA sai ixent vera. al X. U. riuix, 10 passatgers.
sa, amb cl nombre de maialts assistits
A les 93 U aorti lasvia
cel clar i horitzona ¡mirases; a,
al dispeneari de la Generalitat, la 'dismigala S. S. 0. fresa, cel clar I KER 11 EC.- PPA" )Indriil cf.:Sucia de les vacunes i mesures pee'cidrato/ 1 s arab catitaa, i a sol a la corren, mercaderies i 7 pas- vc.ntx-es i la constru:ció d'un gran tila7
pensari central antituberculós al narrar
puneut 15. U. ta...bc fresc, mar sal'ors.
de Torres Amat. En la llana antiveneBese ilercnavsl. - - A les I2'1
ratiaejadeta del S. 0. i el eercle
ria, l'orgaMtzació a les comarques d'al'hidrativia
¡talla
"I-VtLE-,
qaeda ciar.
quz. sts serveis ersencials, la intensib7.443
Barametre, 7E7. - Termòme- te la S. A. Italiana de la medí_ cacia d'inspeccions i la conetruccid
7
teranta. rap a Marsella i Rama
tre, 25.
Barcelona de nous dispensaris antiveneamb rarreu, mereaderies i 5 pas- ría indispensables per assegurar una
sal eers.
lluita eficae contra la sífilis.
MOVIMENT DEI PORT

La Mar i l'Aire

mema!

Moviment de vaixells a posta

..domm

I el mateix podem dir de l'obra teaen materia d'Assistélicia Social.
lazada en
S'han C011Strtlit guardeties per a iniants,
sisan arnpliat censidera'olement els servele de les clíniques mentals de Sama
Cokina i Salt, simas construn prexenteris, s'ha creat l'obra henifica del Srgell Pro-Infancia, slan millorat Its
concbcions materials i morals de. les Cases de Caritat j Maternitat, aixi rom
deis serveis de Protecció de Menors.
En resuena estadistics i quadres CXplicatius diversos es &ata campee tanate; de l'ofra legislativa realitzada a Catalunya en l'ordre sanitari u benefiz.
Lleis de Bases de Vorganitracie sanitaria , llei sobre cocu-dinació i control
de's Serveis sanitaris, Reglament d'hospi:als, dTcrets sobre inspeccione, rolle'
g ' » de les tres branques sanitärie3 i
finalment organització de conferencies
cursets d'eepecialització per a can-panyes sanitàries, infermeres, etc.
ileus aci breument i objectirament
nt:o pot c-nstatar-se en aquesta exposci6 de l'obra dula a tenue per la Gene.
raltat en materia Sanitiria u d'Assis.
t;nzia

so l . -t.. Demaren a l'E. un plus
icaat i una goleta que van en
papa. Pel S. una balandra que
Mentre eslava jugant amb alpasea a ponent i un pailebot a
motor que ve al part, al S. O. tres nois, a ronaeqüencia d'una
dos bergantins goleta que van de caiguda. Batel Blasco Tudela ,
Mina o un pailebat i una balan- d'onze anys. QUAe viii al carpen
es
dra que atinen en popa; de vela J o anal Alexandre. 70. baixaa,
llatina tres hallaos envero di- produí la fractura del radi dret ,
de pronestie reservat. Fon assisverses direccione.
des_
VaixeNs entrats. - D'Amster- lit al Dispensari d'Harta, i
dam, Melilla. Cartagena i Mar- prts s va ta seer traelladat a l'Hospital de Sant Pau.
seUa. amb carrega general i
Al t'arfar Baile de San!
trànsit
aniti 4 passalgers
ahir al migtrànsit, el vaixell holandès "Plu- Pene fou atrapellada
dia per un auto Lluïsa Martínez
to - ; d'Amsterdam i Rotterdam,
Belmonte, de 41 anys, que vin
amb carrega general i de tränsit, ii carrer de Navas. 322. aegor.
el vaixell holandas"Calvpsa".
Resulta amb la fractura del radi
toas dos dels senyors Talavera 1 esquerre, de la qual fon assistiFUS; de Palma, amb corren, da a la Casa de Socors de la
mercaderies j 221 passatgers,
Ronda de Sant Pene; deapras
vaixell corren "Rey Jaime 1"; de
passä al seu
'Valencia , arte cerreta mercadAhir a la n'atinada fon
rica i 321 paesatgers, el motor auxiliat al Dispenaari d'Horta
correu ''Ciudad de Valencia"; de Josep Martanez Torres, de 33
Ciutadella i .Alcúdia, ami) anys, que viu al cuarer núm. 5
correo, mercaderies 1 70 passai- del Grup Atinas. el qual presengers, el motor corren "Ciudad dz tava una ferida a la regia metaMahón"; de Cartagena, amb
'arriana de la mä esquema, que
passatgers i càrrega general, el Ii tau ocasionada d'una 1110558vaixell "Sagunto - , tots quatre ele gada per la seva muller.
la Cia. Transmediterrania;
Després de curat passà al seu
Sets j Marsella. amb càrrega ge- damicili.
neral i de transit, el vaixell "CaA la fabrica de tinte., proAl Restaurant Joanet, de la
be Menor", del senyor Fill de pietat de Joan Gener i Vida!, si_
Ramul Bosch; de Londres i An- tunda al carrer de la Van d'Aran. Baraelemeta. i en un atablen de
vers, amb carrega general i de núm. 23. fati explasia una bamba màxima cordialital, se ceiebilt el
5
franela el vaixell noruec "Tore que havia estat collocada en una dissabte passat el banquet qua
Jan', dele senyars Fills de de les finestres de l'edifica
el Sala de Barcelana derlicava ala
M. Condemines.
Per efecte de l'explosió es seas socio les obres deis quals
Vela. - Els pallebats el "Car- trencaren lote ela vidres i queda tomen preniiades en la recent Exmen Chico" i el -Cala Canteen". destraeada la conducció elèctrica poaicia de Primavera.
amb eärrega general, de Palma; de la dita fabrica.
Presidiren l'acte el conseller
el "Pene Martí", amb càrrega
No s'hagué de lamentar cap doctor Carbonen i el presiden(
general. de Maó; el "Cala Virgi- desgra c ia personal.
de l'esmentada entiba l'escultor
La policia va sorprendre Frederic Mares. el qual dedica el
li", d'Almeria, en llast; el "Dos
diurnenge,
a
la
barriada
de
La
Hermanos'', d'Eivissa, amb cärbanquet als bornenatjata i proFarola. de Le s C'orts, una reunió pocht que cada any ce celebtaA
rega general.
Al Dio. ---. El vaixell espanyol clandestina. Hom no pogue,efec- un :tete semblant.
'lela de Gran Canaria ' , de la tuar cap detenció, puix que els
A continuada parlaren el docreunits. en adonar-se que venia tor Carbonen, que representava
aaa. Transmediterränia.
Vaixells sortits. - Distancia la policia. desaparegueren räpi- l'alcalde de la ciutat; Paredes,
vegada del vaixells que han dament.
escultor, en nom de la Secria
A l'estaria del Clat ,
sertit: fora d'horitzó es traben
d'escultura del Cercle Artistic;
tren
atrapellä
Sergi
Zapitat,
i
els espanyols el "Maza Mentir,
Alfons Maseres i les senyores
amb càrrega general. cap a Bil- praduf tan greus ferides. que Tintorer. Maurf j Campos.
poca
7-1-lamente.
Per
orals
morí
bao i escales, de la Cia. Navitera
Tots taren watt aplaudas. i
Sota j Aznar: el "Atlante", arnb dre del jutge de guardia el ca- es dona per acabat l'acte enmig
daver
fou
conduit
al
dipòsit
jupassatge i càrrega general, cap
del mes gran entusiasme.
a Ceuta i escales: els correrte dicial.
Josep Salvador Martí, de 16 anys,
'Re y Jaime II", amb passutge i
al careen de Parratxana. 14, 13,
cärr. ega general, cap a Mata; el habitant
jugava diumenge a la tarda jugant a
"Ciudad de Valencia - , amb paa- "la carteta", a la Rambleta de Can Tu- A LLORET DE MAR
(GERONA'
satge i cärrega general, cap a
foz agredit per dos desconeguts
'Valencia; el "Ciudad de Mahón", que fugiren.
CLINICA MENTAL .. TORRIe CAMPDERA"
per
a
u:2am'
nerviosos utelitati 1 fuer
amb passatge i carrega general,
Jcsep resu"ti arnb diverses lesnas de cantara. [rieron
10 Sli , tre Ulrector . re ,
cap a Eivissa, 1 el "Rey Jaime I", pro/abatir reTerrat, i fou assistit al Dis- Arta: DOCTOR M. NERNAT u CARPIERES.
a Informes, adreced- vos a ta mateirs
amb passatge i càrrega general, pensari de Can Tunis ., després passt al Per
ettreta o a BMICELMS.C. els ctvendres
de (mire e Set le In Inris, a in ple3a
cap a Palma, tato cinc de la Con,- seu domicili.
de Letarrpod4 onm, a. ter.
panvia Transmediterrania; lata
lia : Iatraa.", arar carrega general
i de tränsit i ami; 1 passatgers Una exposició del Departade transit, cap a Veracruz i esment de Sanitat i Assistèncales, del senyor E. Carandinl;
el correo Halla. -Franca Fassio", cia Social al Casal del Metge
2
arnb passatge i carrega general,
cap a Genova, del eenyor Tomas
7.443
Al Casal del Metge (Vía LaietaManal i Bosch; el noruec "Tore na, 31) i amb motiu del \MI ConJarl", amb càrrega general i de gris de Metges i Biòlegs de Llengua
traneit, cap a Génova i Nepote, Cata:ana, s'ha inaugurat una intentedels aenyors Fi% de M. Conde- sant exposició, en la qual són pcsades
mines; l'espanyol "Virgen de de relleu les diverses actiritats tecniAfrica", amb carrega general, ques i cientifiques de la medicina a
cap a Castelló 1 escales, de la Catalunya.
El Departament de Sanitat i A53:1Maritime Successora de P. GartinCti social de la Generalitat ha conefes Seguí.
tribuir al certamen esmentat anal ., una
exposici6 especial de l'obra descaro:liada per la ausdita Conseileria en
MOVIMENT D'AVIONS
materia sanitaria i beneiica d'enea
Aeròdrom de l'Alr Franco. - que el Govern autónorn, amb l'inicia;
Pracedent de Tobas, a les 8'34 traepäs de serveis, ha pogut dedi7
arriba l'avió amb curreu, tuerca- car-se de ple a aquestes importante
activitats.
aeriea 1. 7 pasaatgers.
A l'exposició del Departament ate
Procedent de alai sella, a les Sanitat i Assistenda Social el ruite
6.301•
641 arribe l'avió oinb oorren, CongrAe de Metges 1Biòlegs de 'atenmercaderies i 1
gua Catalana figuren, degadament
Procedent de Lasablanca, a les civeificate, els trehalls realitzats, en
1313 arriba l'avió arnb carreta cura de realitzaciO e projectats. de les
dues grans s • ccions del Departament.
Mercaderies i 8 Passatgers.
A les l3'2 a sartf l'avió cap a Oc a dir, e'.5 referents a Santtat i els
To losa arnb correu, mercaderies referente a la part d'Assistencia
Es l'Qbra cabdal i definitiva del
i 4 passatgers.
gran filòleg català, el Mestre
Destaquen en primer terme, set sea
A les 13'25 sorlf l'avió cap a
Porn peu Fabr a , en lo qual ha
valor comparatiti, das g rati s manes e aMarsella ab correo, mercarle- nitari g , un arob Vol,* sanitaria que reatreballat més de vint onys
neo j 5 psäsiegers.
litzava l'E s tat a Catalanas, i un altre
A les ti 46 sarta l'avió cap a Arnb la tasca, que, en anuest matrix orUn ve!~ de 1730 pape. mar.
Casablanca arab correo, mer ea- dre, porta la realitrada la Generalitat en
nfficoment reIiisse1 Pessetes 63
cl termini relet l a a meni breu de vida auaeries i 6 paAsaters.
el compran; o terminls d•
Pracedent le l'Ainerica del aad ti'nesD 1 Iluitzet un?, les difieultats eco.
Pasantes 10 al mes, Pessetes 75.
1,as5ao
setde
nómiques
del
nerinde
e l dem 2, a lo» 16'15 1 avió
a is de 1'4,1,
'cix
eiif
erineia
La
desit i a adquirir aquesta obra,
Si
aeropostal arab Ctitrl su i 111P: 34
1 "",r11-161•1t de lc s
tllui remetans el següent cupo.
Jeries, j Cap a armella preced a n- portada A serme *el5-aal
es eso t a , e clinà --rmaiAestn
lea O
eta eorli Cl mateix dia
tia i esdevé un e gemnle t.:nieta de l'eOc
heres.
•I'at:tonomiti.
Nadc
Paeronautlen
Aeròdrom
En grafics clarissims d'aquesta cepoCorrer
val. Procedent d'Eatutgard, sici6 es explicada l'orgar!traci4 sanit:/ria
toroll1er
amb escales a Ginebra i Mala actual de la Generali t at í Pot constatircant de la Cons^lerla dala Serveis
deldila t'obre el DItclona rl g eneral dels
aella, a les 17'15 Aviaba l'avió
tortnIn6
il•eeVIS C•tolana popo,. lo
"ROHRBACH D-1727" niel) car- Central:- Sanitaria s'ircad:en les artisi
segilerits: Centrol dele Serci e
reta Mepeader1 P 5 1 12 passaagets. tat s
ni e ipals Mnims, Carta trinicinal saniProcedent de Minad, a lea ta tiria, Oficina tecni c a, central i estadísLLIBRERIA CAIALONIA
arriba l'avió "FORKFIt 8 EL- tica, inspeccione sanitaries, centre!' •aniRondo de Son? Per.
Alala" a mb roereu. mereaderies t a ria intercornarrals i cornarcals
BAR CEL O nl"
9 passalgers.
gis de Metges. apotecaris i menescals.
ffieMearireescomeene...o_
"ROBA- practicants 1 llevadores, i, finalment, el
A les 710 sortf
suswoest•dte
Ce

Sonar d'homenatge

als artistes premiats

al Saló de Barcelona

U N LLIBRE QÜE

HA D'ADQUIRIR

TOT CATALA

ti -

Moviment borsari
MERCAT LLIURE
Ahir 'queda inaugurat l'horari d'estiu en els afers borsaris, 1-fern de dir
que aquesta modificada no tinque la
mes polla influencia en el ritme que os
ve constatant d'alguns dies enea, i la
passivitat fou la característica que domina entre la contractació amb la cOaseguent feixugOr d poi-tetona.
En el transcurs de la reunía de Barets canvis afebliren a pcc a poc fins
arribar als límits anotats a continuacl ; als començaments de la sessin del
Borsi els valors sofriren una nora talxa, la qual, a mesura que avanzara el
temps, aconseguí refer-se quelcom per
quedar a l'hora de tanca a nivells ,toc
distants dele que es reprodueixen mes
avall.
Per l'aspecte que presentaren les res'
minas d'aquesta jornada, es pos dir que
en, trobem en ple estiu. i hem dc coa-el/ir que si aquesta tóxica pei-sisteix
Irarem entrat en el periode dinaltirnent malt abans que rin en altres epacree. Tarea limeta pel Mercat Lliure
Valen:
MI 2 Tatue Alca o
anterior /anea
-045
49'65
Nords
49.P11
-0'59
42.50
Alacants
42.00
-1'35
.35
55
11 , Rif
54.00
-0'73
5'no 11375
Explosius
-0.35
Jolonial
44. 35
44'00
-175
ligiíes
163'00 1 64'75
-'on
329.00 331'oo
Citadas
730
--0'25
Petrclio
7.05
La tanca anterior de les Aigües is
del dia 27 del juny paesat.
BORSA AL COMPTAT
El mercat d'obligacions ofcri aspecto
dues ¡oren les causes que
¡ativaren nrincipalment la manca d'aetivitat desplegada. En primer lloc el fet
ae celebrar-se la Se al mati per rrimera vegada en aquest any, la qual
,tisa feu que a una part de la ci!ente,a
nu 13 fos possible
per escaure's aquesta jornada després
del venciment dc rnig any, que compren
la majar part d'emissione. Davant
tat aixa, aquest eectnr es vele rnolt izarTM , i els rancie no registraren mis que
'a haixa natural que els ocasiona el cobrament de curad.
Els deutes de l'Estat acusen visible
raj ara en la contractaci6, i no precesten modUicacions .26re/tia/lee en camine.
ObligatiOns Tresoreria Generalitat retacteitren als uno entere.
Els Ajtintarnent s gairebé na fan ne.
goci; lee Diputado:as lampad no es
reuen gaire sollicitadee,
Ettcanvi, del grup de Ct1.11te5 operen
'a traior rart d'emission s . sense, pera,
reeistrar fluctuad/As remarcablee.
En el rotlle carrilaire tambe s'efereix
la restriccia que domina en aquest sector. i si al g una tendencia s'observa és
més aviat de Ileugera feixugor.
El grup d'obligacions d'indú s tries diverses. matt desanima+, i només con•
tracta uit reduit nombre de valors, els
quals es limiten mantedr nivells anteriors.
Les accione tampoc no donen la mes
retira seneaci6 d'activitat, sense altra
;-ar:ari5 que la constatada en Aigiies ordin:drie.e. 163
La see s i6 de Barca d'avni a e celebraésrà de tres a quatre de la tarda. per
ser dia designat per a fer el lliurarnent
de paper.

M ercn t de nIütj a
1.a seasia en aquest
mereat, va é.PSAr púa cancorreguda, i a l'igual del que expreselacm en l'edicia anterinr, les
vendes es fan amb molla dificullat.
p lata: Na hi ha gaire latea
ras a comprar, i malgrat tot, el
que harn digui respecte la impaalojó d'una taxa perqué ele preits
no davallin , con-i ja hexe vist
manta vegada. en collita abundara resultara inútil el que es
dicta El poc que es porta a tenme amb aquest cereal, ho tau
de la part del Valles, a 39 pessetes posat a fabrica.
Ordi i oleada: Van reinvant
ele pf eus ¡le l'aferiment i les
vendes amb inedia lentitud per
i-reure que eneara poden cata_
zar-se mes febles. S'ofereix oudi
i civada d'Extremad u ra a 24 pesseles indistintament posat dainunt vaga origen; es a dir. a
p._
I lila pessela menys que dies
cate., i cent Uvera avinent, es
inútil Cali) intent da negoci.
Veces: S'ofereixen ja les d'Andalusia a 2350 pessetes bord
Malaga, pera) de naotnent- no Pi
ha qui compra.
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Rambla dala Estudia, 11 1 13, 1 Bonsueoés, 1 i 3
ere.: yeara

Preu liquid a que 'segadera els capeas venelment 1 julio! 1934
'1 1;22
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DEUTES DE L'ESTAT
Interior 4 7e
21.40 % Dte.
7 1.-- 4.42
Exterior 4 ';',,
1.40 lo Dte.
87 .- 4.08
Ainortitrai)le 3 l'S
1-40 .'', Dte.
7.5 .- 3.94
¡dem 4 %
21.40 9e Dte,
83 .- 3.78
Ident 4 1, 1928
1.40 % Dte.
90. 40 4.36
lalcm 4 l.'t %
r..jo % Dte.
94.65 4.03
Ident 5 ;is
' 1926
1.40 % Dte.
101.20 4.87
Idern 5 % 1927
140 Te Dte,
101.75 4.8;
Idee; 5 % leo)
Lao 72 Dte,
107.30 4.86
Ob, Caixa Fer , 4 1/1 % Can 7 .: Dte.
91.25 4.96
litem ídem 5 %
t.4o ",5, Dte.
99.1 5 4.97
Ideal Tresor 5 %
1.40 '', Dte.
102.85 4.7)
Idern Majzena 6 X
raro 7e Dte.
103•5 0 5-71
AJUNTAMENTS I DIPUTACIO NS
(Obligacions)
Ahnt. Barna. 4 Va
1903 a 19 5 5 9.733 6o.- 6.42
1 lent ídem 4 3 /2 7.; 1906 A. B. C.
4.303 6.2.5o 6. 22
Idcm ídem 4 Va
19o7 D.
4.87
00.- 6.49
Cm ídem 4 34 % 1 910 D.
4.882 60.- 6.50
Mera idcm 4
% 1972 B.
4.876 60.- 6.5o
Ident idem 4 t4
1912 E.
2.441 57.- 6.35
Idem ídem 4 34 % 1 0 12 F.
0.975 56.- 6.96
Idem 4 1,3 % 1913 n•
4.856 60.- 6.48
idem ídem 4 aa '% 19/6 B.
60.- 6.49
4.87
Idem iclem 4 5 /2 % 1917-1 8 B.
4.865 6o.- 6.48
!den-1 idem 4 'A 1919 B.
4.873 60.- 6.49
Idern ídem 4 54 % mazo B.
6o.- 6.49
4.87
Mena ídem 6 % 1921
6.498 78.- 666
ídem ídem 6 % 1922 Expos.
6.481 82.- 6.32
I drin Mena 6 % 1925 i 1926
6.5o2 77-- 6.75
6.411 64.- 6.76
Idern ideal % 1928
6.511 76.- 6.95
Tdern ídem 6 % 19: )
6.502 77.- 6.75
litern idem 6 % Balmes
6.499 77 . - 6.75
Ideal idem 6 % Balines 1928
6.502
1 dein ídem Pon Franc 6 7,
77 .- 6.75
Idern ldrm Fariamela 4 'A 91, 1907 9-723 6 5 .- 5.93
Idem idem Eixampla 4
% 1913 9.723 63.- 6.77
12.996 77.- 6.75
Iden irlem Eixampla 6 ',1!, 1927
¡den/ Sarria 4 ;';
4.77 5 61.- 623
Idem Lleida 5 ó
5 .8 44 82.- 5.70
6.813 83.- 6.56
Ielem Madrid 5 t '.t í (Irrt. ¡ Fix,)
Mena Màlaga 6 % 1929
7 .443 * 72.- 8.26
6.171 74.- 6.67
Hora Saragossa X
- 6.405
Idean Saragossa 6 %
6.823* 76.- 7-18
Idem Santander 5
%
Tdern Terrassa 5
10. 593e 75 .- 5.64
5.578 65.15 6.78
Idern Valencia 5
2.it84 100.- 433
Idem Vic 5 ea, serie A
ro.593* roo.- 4.23
Harta Vic 5
serie B
78.25 6.26
6.123
M i llores Urbanas 5 3a %
Villa de Madrid 5 % 1929
. 54670.- 6.33
ITa:va dc Crèdit 4 Ti
4-8 4 4 7 1.- 5.45
Diputada Provin. Barna. 4
%
4- 8 3 • 75.- 5.15
riputaciA Provin. Barna , 6 70
6. 473 88. 50 5.85
Diputació Provin. Barna 6 % t926
6.47 1 88. 50 584
7.443 100.25 5. 33
Cener. Catal. 6 % (v , re j ul. latW
Mancomunitat 4 '4 %
4 83 4 k 64.- 6.06
Bons de la Reforma 4
4.857 62.- 6.26
11:90siCi6 Internacional 6 %
8 45 8 94.25 5.48
4 .729 80.50 4.69
Aiuntament de Gírenla 4 C %
6.306* 80.- 6.39
.A!untament ute (-tirana 6
Aiuntament de Granollers 6 X
6. 443 e 78.- 6'60
Ajuntament de Tarragona 5 "e Fax. 6-203 e 90 .- 5.51
JUNTA D'OBRES PúBLIQUES (Obligacions)
Port de Barcelona 4
51
5.205 90.- 4.62
ro.656 g7.- 4.39
Pan de Gaataalusel 5 X
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT (Obligacions)
6.222
65.25 3.81
Aigiies de Barcelona 3 %
6.289 103.- 4.88
Aigües de Barcelona 6 X. sèrie D
6.349 97.- 5.23
Aigues Pot. Valancat 6 ea 1924
6.937 03.50 5.67
Aigiies Pot , Valencia 6 /9:6
Aigiiee Pot, Valencia 6 % 1929
6.349 95 .-- 5.34
Barcelonesa Electat. 5 % 1912
10 -464 94 . 75 4.41
Barcelone3a Electat. 6 % te.
6.309 99.- 5.09
5 . 273 8 4 . 5 0 4.99
Catalana Gas i Elec. 4 36 % D u E
82.25
/3
e
fe
F
Elec.
1
4
Catalana Gas i
5. 273
'
Catalana Gas i Eier, 6 % H
7 .443 08. 75 6.01
C.' .Aplicacions ENtotriques 6 %
6.335 8 5 . 5 0 5-92
Ca General d'Electricitat 6 %
6 .343 88.- 5.76
6.306 96.75 5.21
C.' Gen , d'Elec. i Gas Lebon 6 •
96.75 3.20
6.263
C.' G. Eier. i Gas Lebon 6 a: 1927
C'. Hisnano-afarroq. de G. i E. 6 ea 7.681 02 n 6.15
92.- 6.15
7.081
C.` Sevillana Electricitat 6 90 9.•
fa° Sevillana Tarara:llar 6 ea in.'
- 7 . 443
'12.722 * 85.- 5.98
(a s Sevillana Electric:tat 6 %
C. • Sevillana Electricitat 5 N 4.` r0. 51 8e 70.- 5-39
Coop. Manresana Ener. Ele, 6 % 12.6524 111 7.- 5.8t
Electrica del Cinca 3 %
5 .8 59 • 95- 5.39
7.068* 95.50 5.92
Eléctrica del Cinca 6
14.887 82.50 7.21
Energia i Ind. Aragoneses 6 X
Energía Eléctrica Catalunya 6 ea
6. 349 96. - 5.29
E. E. Catalunya 6 % E/1021 i 1932
7 .1 4 1 98-75 5-78
Electrometalltirgica de l'Ebre 5 % 10.481' So.- 3.24
7.218 94.-. 6.14
Forres i II. Mames, S. A. 6 % A-C
Enrces II. Manresana S. A. 6 bB
7 . 443 94 .- 6.33
Hispano Americana Electat. 6
3-933 1 32. 35 541
7.125* 98.- ah
Hidroeléctrica Empordi 6 %
7.1 54 03.-- .6.15
Llum í Forea Llevant 6 %
Llum t l'orca Llerant 7
7 . 438 94 . - 6.33
o
l
1920
Soc. Prod. Forces Motrius
6. 5 1 7 7 2. 50 7.19
Sec, Prod. Forces ?Patrios 6 % 1923
7.189 74 . - 7.76
Soc. General Gallega Electric, 6 X
7 .041 97.- 5.80
Soc. Gen. Gallega Elec. 6 % 1930
7 .1 5 8 97. - 5.90
10,143
Soc. Electricitat de Terrassa 5 %
Uni6 Eléctrica de Caalunya 6 %
6.897 96. 50 5.71
Bans
6.348 102.- 4.9;,
Energia E.lectrica de Catalunya 6
Societ. Prod. l'orces M otrius 7 %
a5.50 7.11
7 .60
Socier. Gral , Gallega Electat. 6 %
. 443 0:. .- 6.13
Sec. Gral. Veo ¡ Gas Lehon 6 %
7 . 443 1.6.C.' Indust. Electric. Tenerife 6 °X,
7 . 443" 96.- 6.61
5 60
C.' Espanyola Conste. Elbe. 6 %

C.' Manresana Elec. 6 % trim.
Electro-Quimica Berenguer 6
Empreses Elèctriques 6
Gas de 31atar6 6 %
Vall de Lecrm 6 %, t.' serie
Vall d g Lecrin 6 %, serie
Vall de I.ecrin 6 ¶5, ,t.' serie
FERROCARRILS (Obligaciona)
Nord 3 %
nac.
serie
Nord 3 T: 3.' serie no nac.
nac.
Nord '3 % 4.• serie
Nord 3 70 44 sirte no nac.
nac.
Nord 3 % 5. • sirte
Nord 3 % 5. • serie no nac.
Almansts 3 % t. • ser. APCiD
.A.Imanses 4 % Especial;
Especial; Pamplona 3 nac.
Especials ramplona .3 % no nac.
Valencia a Utiel 3 %
Kord Prioritat 3 %
dona
Nord Prioritat 3 % no dont.
SegAvia a Medina 3 % dom.
Segòvia a Medma 3 % no dom.
Sant Jean de les Abadesses 3 %
Villalba a Segavia 4 %
11. S. Alacant 3 % t. hipot.
U. S. Alacant 4 % C
af. S. Alacant 4 V. % E
U. S. Alacant s % F
St. S. Alacant 6 % G
31. S. Alacant 5 i,6 % H
3f. S. Alacant 6 % I
31. S. Alacant 5 % J
Frances 2
% 1864
Frances 2 al ea 7878
Còrdova a Sevilla 3
F. C. de Catalunya 5 %
Gran Metro 6 %
Medica S.-Salamanca 3 70 (0. d'E.)
Oest d'Espanya 3 ‘11, 1929
Orense Prioritat 3 %
Tänger a Fez 6 %
Tudela a Bilbao 5 1,3.• serie
Tramvies B. E. i Gricia 5 %
Tramvies Sant Andreu 4 70
DIVERSES (e:Iba/peines)
Asfalts Asland 6 eó 7.926
%
Ateneu Barcelonas 4
Banys i Esports Niaritims 7 %
Canalitzacions i R. Ehre 3 %
Ciment Asland Bilbao 6 ea
C. • Teleianica N. Espanya 5 1,5
Cotxes i Autos 5 %
Duro Felguera 5 % E/1904
Duro Felguera 5 X E77906
Duro Felguera 5 % E/1928
El Tibidabe. S. A., 6
Fabra i Coats 4 3/í %
Foment Ob. i Const. 4 34
Foment Ob. i Const. 5
% 1923
Foment Ob. i Conet. 6
1925
Foment Ob. i Const. 6 %
Foment de le Propietat 6 X
Hotel Ritz 7 %
Indiistries Sanitàries 6 14 %
La Seda de Barcelona 6 %
Madrid-Paris 6 X
La afaquinista T. i it. 6 %
Mines Barruelo 5 3 4 % A
Mines Barruelo 4 ti % B
Mines Potassa de Súria 7 %
Patronat Nac, Turisme 5 ea
Productes Pirelli 5 ", 1928
Regt Llevara 5 % 1928
Sant Caries Rasco A. Mobs 6 la
Siemens Indústria Elèctrica 5
Terrassa Industrial 6 %
Societat C,. d'Encerats 6 %
Societat A. Cros 6 X
Constructora Ferroviättia 5 'A %
Tenerla Moderna 7 %
Unia Naval de Llevant 6 %
Llnia Salinera d'Espanya 6 %
UniO Vidriera d'Espanya 5
Vichy Catall 5 %
La Fertilitaadora 6 2;
La Hispano Suissa 6 %
Manufactures Suro 6 %
Mines Riff 6
3fetropolitana de Constrae. 6 ea
Valenciana Millones Urbanes 6 5
Bons
Ateneo Barcelones 6 %
Fornent Obres i Construc. 6 %
Ind. Química Saragossa 6 N
Mines Potassa Súria 6 %
Materials Hid , Griffi 7 91
Unió Salinera 6 ‘70 1934
Transmediterränia 6 %
Cedules
a:
Baile Crédit Local 5
Banc Credit Local 5
ea
Banc Credit Local 6
Banc Cradit Local 6 X Interprov.
Banc Credit Local 6 % Inter. 1932
Baile Credit Local 5 1, N Iota
Casino 3fertantil 5 %
Caixa d'Emissions e%
Foment Obres 1 Cunet. 6 %
Acciona
Uni6 31etallargica 6 % cup. oo
Petrolis, citen 5
Reo de Mallorca, cup. t8, preft.

e-

6. 0 7
7.443*
.1 37
1.427
- -7.015
5-998 97 . 50 4.92
97.50 6. 1e
.1 73 97. 50 5.88
6 3 1 3 52.- 4.8 5
4.883 5 1.- 382
6 333 5 2 - 4.87
4.8 73 51.- 3.82
6343 52- 4.87
4 8 73 51.- 3.82
6.026 48.50 a.23
8.078 57 .- 5.96
6.343 52. 50 423
.75
_- 3.
833 52
74..189
3:51
75 462
5 424.-

6646.6383653:3

125 6545.11
84.95: 35 415961 :15 .7 11 49 . 50 485
3
55:99
89
47
8:42025 657727
79..2505 66..o6
65 . 32 25 33 69
5.7 115 73.50 6.29
6. 3 23 79.25 6-38
5- 263 72.2 5 5.73
4 . 369 48-50 3.69
4.4 1 9 43.- 4 ./ r
3 . 74 147 . 50 4-83
1 0. 59 159-50 7.11
6.363 76.5o 665
6.4 83 40.- 648
65..4398233
13.387

4E.Oo_
. 1 65.11e8
99.- 5-4 0

10.406. 9 8.- 424
61.- 5.39
8.225

:Sr*

gf
8.3 ,2 . 90.- 7.38
81.- 6.12
7.43 e 92. 50 5.83
5 .928 92-75 5.11
5-35 84 87.- 4.92
10-4654 89 .- 4.70
10.777a 81.- 5.81
ro.797* 67.- 6.48
9.443' 88.- 545
9 . 4 1 4 75 .- 5.02
4.531 95.- 3.35

7:40423 95.50 5-4S
5- 57.163997
:::35g35639
16.128* Izo.- 6.45
6. 343 8.5.- 5.95
6.3684 75.5o O.74
7.031 91.50 6./9
11.766 * 62.- 7.59
9. 5354 59.- 5.46
7. 555 1 03.50 5.83
5. 5374 131.- 5.46
7::= 35..9011
56 . 320293 99
1 4 .437 loca- 5.77
7.218 97.
503
7.102 10702 . : 65..7537

84. 75 7.26
reo .- 5 .76
..6264
7 92
7 75_
_27083 e 3
„67

7.20 3

7.199 99,-- Sir

6.41
7.21S • go.
7.033 92.- 6.11
7.2.887 S4.5o 6.10
57-- 9-99
7.125
7203 88.- 6.54
6.493
7.113

94.- 5.35
9 2.- 0.47
7 064 99 . 50 5.67
7.504 15 . - 8.7.443 loo- 5.95
1.288 96.- 5.30
5.368 8 5 50 5.02
5 982 80.50 5.80
6.473 88.- 5.88
6455 96 50 5-35
5.85
7.175
a88 103- 4,511
10.656 75.- 568
5.32 85 - 5 05
7.113 93.6.649
1.488
7.834

55.-
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• Els canvis assena alats amb l'a sterisc san els tiltims publicats.

i Els

que aneu a París
NO

i
i

OBLIDEU

QUO trotlireu

P U 13 1, 1CITAm

t Ir A
une ele quioscos dele
1
Grana Boulevards, de la
Place de la Repubuque a
le litsdefalne

, •

A la Place de le Busilis

Salm-Illtohot
(coetet Metropolltä)
Al Boulevard SaInt-RIlchei

A la Plant de

Al Souieverd Sebastopol
/

1a

tnts !be trane quioscos
de Parla

1

....n•••••

Llegiu

LA PUBLICUM

Propagnveu-la!

REVISEM OUROLISMENT LES AMORTITZACIONS
PRINCIPALS OPERACIONES
COMPRA I VENDA DE VALORS
NegoclacI6 de Cupons 1 Titols amortitzats. - Agregada de nous tulle de Cupons.EstampIllatges
I permutes. - Canvl de monedes I bitllets. - Cartea de orädlt I Gira sobre Espanya I l'estranger
Ordres de Borsa. - BubscrIpolons a Imprestits. - Prestecs sobre Valors. - Comptes .corrents
FacIlltem or per a pagamento de Duanes
ADMETEM DIPOSITS DE VALORS EN CUSTODIA
Drets de custedla

A

l'any

VALONS DE L'ESTAT
Per cada tft g l d5 300 pasteles neminals o &ame, ...
Per caja reaguard

.,"..
minimum

10 centkins
2 peesetes

ALTRES VALORS
Per cada tia)] de 5 00 pessetre neramals o (racha ...
Per rada rreguard

15 canttme
nitrumum

CAMBRA CUIRASSADA

CAUSES DE
per a guardar valora. daeutnents. Mies 1 altres objectes de valor
Compartimenta des de 24 peasetes anuals

PA visitan-se lote

els

d'es remera, 5 lea liareis (Formula.

COMPRA - VENDA I ADMINISTRACIO DE FINQUES
AGENTS DE PRESTECI1 PER Al. SANO HIPOTECARE D'ESPANYA

pessetea

LL.00UER

U

lo

eimuWAT

Dinuirls, 3 oc

ESIIECTA.:ICLES Programes d'ami
TEATRES

Te aires
•11101MM•••nn••n••n•••••••••n••n••••nn••nn•••nn••••••••••

TEATRE NOVETATS
Gerneenyi• lirle• LLUI8 CALVO

¡AL

Don Gil de Alcalá
g n .,

EL MES FRISO CM BARCELONA
Eaplandld JardI
Cia. de revisto» del Ramal'. de Madrid
,Avpl, dImarts, tarde, a les 515. Butaques
a 1 ()meta; general, 060 pies.. la di.

"Valeriana sastre", 1 estrena de "La
familia" 1 "El fulano de la ConCha".
Nou. - Tarda: "Los de Aragón" 1 "Cl
cantar del arrler0"; nit: "La alegria
de la huerta". "El duo de la africana"
1 "El maestro Campanone".
Pollorami. - Tarda I n11: Batea von
Relnhall.
Principal Palees. - Tarda: "Con el pelo
suelto"; nit: "Las mujeres del Zodfac0",

cartee/asee= revista del mesen Rasilla

Divencires, 6 de Juliol, sil. a les 10:
a greca del peina segona representarlo de tapera del mestre

per la

L'ALIMENT
IDEAL

Barcelona. - Tarda: "La novia de Reverle"; MI: "Marta del valle".
Cómic. - Tarda: "Al pueblo, Al puebla";
Mate mundial. Dese mental*
nIti "Las chitas del ring".
Hin.« - Eta. - S.ealö *antigua Lepanyol.
- Tarda: "La demana de la
Botaos VELA Mena
novia" I "Len ligues del barrio"; 1111:

TEATRE COMIC PUBLI CINEMA

diva

PUEBLO L I AL PUEBLO I

per Laura Finillos, Mande, Alndy 1 Lepe
NII, a les 1015: n'ahelee bull de . 1a revista
de gran cOmiCitat

LAS CHICAS DEL RING
per

L PINILLOS - ALADY

Tarda, 430, I nid 943, grandlós programa: REVISTA. Carol Lombard, Chester
Monis 1 Adnen Aromes en

El Phoscao constitueix l'aliment ideal,
el mateix en el desdejuni que en el berenar. El te i el cafè
no produeixen sinó
una fuetada a l'organisme, mentre que el
Phoscao nodreix, fortifica i estimula l'estómac sense fatigarlo. De gust agradable, còmode de preparar i amb una digestibilitat perfecta,
el Phoscao convé a
tots els temperaments

CINEMES

Sara. Bernändez, Maltee, Lepe, ele.. I Mi
Anualltata. - Repon:teas d'aun:final.
el conjunt de beillesimes I suggestives
Pecadores sin careta
Anbriet. - "Dos segundos", "Jimmy y
s enyorelre. DernA, dimanes, tarda, a les Triamf
de la deliciosa parella Ellssa
"UnIdos en la venganza", en
515. Bellaquee a 1 pta.: genera l . 060 Pes I el gran tenor
dandi I Warner Water en
sales: / AL PUEBLO: ¡AL PUEBLO! 76 11,
Arene. - "El cuerpo del deliro", "El rey
a les 1015, 1 cada nil:
Ricard Mayral
vagabundo"
1 "La felicidad no es el diTE QUISE AYER
LAS CHICAS DEL RING
nero".
feissable. Inaugurarla de, la lampeara
MeIngude. - "El héroe se rinde", "El
Es despatxa als centres de localitats
da d'estiu a preus ponulars. Tarda:
abuelo de la creatura"; a mes, a
tarda: "Hoy O nunca".
DON GIL DE ALCALA
Barcelona. - "Tornasin en la careen "Se
SPLENDID
CINEMA
acabó la gresca", "Chancee tramoyisNil: mposició de la magnifica opereta
ta", "El tren del placer", "Una cana
Cono, 217 - Talaran $011115
OLYMPI A Ionsell de
al aire", "Noche de duendes" 1 "PoAvill. mageilf10 programa:
bre Tenorio".
La duquesa del Tabarín p ljous, dia 5 de II 1101, a les den de la nie:
MURALLAS
DE
ORO
BOheinla.
- "Nuestros afilares" "ParleEl ramos VEDRINES presentara un granper
Sally
Entre
I
per Banyuls, Avrili, Mayra], PalaNurnlari
Poseer
13, 1i 7°12r:caria" / "La sellara no quiere
date programa de
La gran produecha
cios, etc.
Bose. - "Baspulin y /a zarina", en cepa.
Opera flamenca
SANGRE JOVEN
nyol, 1 "I- Or el mar viene la ilusión".
Desnato a compladcria
anda els minora asos, divos I lagul,s
Broadway. - "Hampa dorada", "Con el
Spencrr Trary I Ralph Bellamy
1••••••n•••
frac de olr0" I "alanos culpables".
DI•UIXOS SONORA
- "Hubo que casarlos" 1 "En
Angelilio - Guerrita E s trena de la superproducció Si. G. 31. Capital.
la gloria".
NI% de la Huerta, El Americano, El Di- BELLEZA A LA VENTA Collseum. - "Lucha de sexos" I "Un par
vino Palanca, Rin. de Alcaraz, Luis Van.
de tlos".
gran crean.? de Magele Evans
TEATRE ROMEA re. 1: 7 1eve Sanneeas, Patena (1111), Los
Comedia. - "Todo lo condena", "El rey
1 Philips Holmes
havalillos Sevillanos, etc. Per una sola
de 105 fósforos" 1 "La canción cle
T•lefn 1116111
negada. Tot el rant. iota l'apera, flamenco.
Oriente".
Company. Herrero-Bardern
1'r OH . ',opinare
Comtal.
- "Amor de estudlanle", "En
Temporada d'esl iu. Den:mune platea a
In„,ony
n lborle. de la ley"
- Santa", en es(Neo pesseles. El leal re mes fresc 1 bocal
CINE
RAMBLAS
A
tos
Re Barcelona. Deliciosa !errases.
Diorama. - "El hombre que se reta del
Rambla del %ntro. II - Telf. 18871
530 1 a les 1015: LOS CABALLEROS. TEATRE NOU
amor", en espan y ol. 1 "Con Tarzati
Don trtomf de Quintero 1 Guillan. :SOrollóf..
Avui, NATURAL I COMICA
me basto" I "PaPrIka".
Gran com panyla lirio.
Suhl d'interpretarla L'obra de la grada
Eapial. - "Su propia culpa", "N'arfa" 1
DOS BUENOS CAMARADAS, comeper lames. Dema. lee 300 I a les 1013: Aval, tarda. a les 2. . /Maques a I pta.,
"La mascara del Otro".
din,
per
Pul/
Horbiger
I
Frito
Eantgeneral,
060:
LOS DE A RAGON I EL CANLOS CABALLEROS. Mole aviad estrena de
Exceisior. - "Ilola, hermanita" (Onlen•
pera
comedia en tres artes MAYO Y ABRIL, TAR DEL ARRIERO, per 31. Ferrrt.
ment larda), "La ley de retan" 1 "El
darrer gran ball de Quintero I Galleen al Nit. a les tu. la ImMe. 1 mes cara a tre,
rey ele la plata".
Pecadores sin careta
püsSele , , LA ALEGRIA DE LA HUERTA
Teatre Maria Isabel, de Madrid.
Fantasie, - "l'ardan mes canelones"
per Carole Lombard I Otte) ter Monee
EL DUO DE LA AFRICANA
«. 1.0•113 por el amor".
per P. norg.e. EL MAESTRO CAMPANOFrégoll.
- "El aguila y el halcón", "Los
(SessiO
continua)
NE, etc. Peina. tarda 1 ee/t, grans
tuteares de/ amor" h "Una hora conprogrames
tico".
TEATRE BARCELONA
Goya. - "La frena amarga", "Tarzan de
Companyla de comèdia CARMEN D1AZ
los monos" t "El hombre malo".
Intim. - -Buenos días", "Los calaveras"
SALONS
i "Gran holel".
CINAES
Avui, demarts. larda. a un mear/ de
TEATRE
BOSC
Irla. - -Erase una vez un vals", "El Clasie: colossal 6511 de la media en
CAPITOL: 4 larda 1 1 0 nil, "Hubo que
me/do azul", “CaprlehO de princesa" I
Denla. larda I nit, gran esdeveniment
vi u5, de Llule de Congo: a 1 Sm.raie5
"felnerdo con múSiCa".
I "En la g/orla", Cheeter MorAnguila,
artistir, úneles actuarlons al liceo de. ..07alioe"
res 1 Ilelen Twelvelrece. PATHE PALA. Leisten.. - "Escandalo en Budapest".
CE: Continua 4 larda, "Hola, heimanIta",
-Las ocho golondrinas", •• 3111sica y asLa novia de Reverte
l'Espectacle FANTASIO en espanyol. "La ley de Talión" I "El lucia"
1 "La gran carrera Mirkey".
MaJestic.
- -La locura del dolar", "La
ira*
de
la
plata"
1
Noticiar!.
EXCELamb
l'orquestra
Fatzendes,
m'Imane,
do
Nil, a un quart d'onze: estrena de
4 tarda I 930 net, "Hola hermane consentida" 1 "Una mujer como unerevista I varietals Pipo Oro actora Planes 610R,
la comedia de Jordi 1 Josep de ja
la"
(tInirament
tarda).
"La
ley de 'raCueca
udal" I "El rey de la plata". - MIRIA: Marina,
u"
"El collar de la reina", en ea4 tarda 1 030 n11, "Amor de estudiante"
panyol; "DancIng", en eSpanyol,
MARIA DEL VALLE
erinirameni tarda?, "Carlornagno" 1 "En
faros de noche", "El manicero" I "Panombre
de
la
ley".
GRAN
TEATRE
Lema, dlmorrcS, tarda: !lanera le
lana flotante", en espanyol.
COMTAL: COntInua 345 tarda, "Amor de &t urno .
-E/ ügulla y e/ halcón" 1 "El
AGUA DE MAR. MI: MARIA DEL
• -'11,11ante", "En nombre de la ley". "SanMI . S1110 diabólico".
VALLE
ea", en espanyol. 1 Documenial. - MONU- Monumental.
- -.AI campas de /as horas",
MENTAL: Conlinua 315 larda, "Al rom- El cofre misterioso". eta espanyol.
pa, de las horas". "El cofre mleierioea", Mirla. - "Amor de estudiante" hinica•
en espanyoL "Iteopla". Clara Rom, 1 Noment tarda), "Carlornagno" I "En nomleriari. - ROYAL: Cantinela 310 larda:
POLIORAMA
bre de la ley".
-La rhonnalerlta", "El corre misteriosa".
en re panyol. I -limpia", Clara Boas .. - BO. Núcia. - "El loco cantor" Olnirament
Avui, larda, a le, 5'15. 1 ni 1 . a les
tarda). "EI amor y la suerte", en es •
HEM!A I PEDRO: COntinua 343 tarde,
1015, granchós sucres: BARO VON REINpanyol, I - Bésame otra vez".
MALT,
Nuestros amote e ". "Paris - Stur terarlo", 1 Paria,
posee/dar del slee serilt, aras
- "Te quise ayer" I "Pecadores
la n'atoe médium TELMA DEL SOL. Des- Temporada de represes Tarda, a les 5, 1
-La ee flora no quiere hijos".
Sin careta".
Hit, a le e 10:
eable. dia 7. /aren
de la ComPathe Palace. - "Hola, hermanita" en es.
panyia catalana XIrgu .Borris, amb la re• TODO POR EL AMOR
enyol, -La ley de Tallan" I "El re3
poseceó de la formidable ab:a ele lamencu de la plata".
I VUELAN MIS CANCIONES
tal Guanera TERRA BAIXA
Padró. - "Nuestros amares", "Parlema ntecarlo" 1 -La senara no quiere 01.
CINEMA ESPLAI I Pues Cinema. - Reporta/3.es d'aelualltat
CORMIGA,
Principal.
- "Raspulin y la zarina", en
entra
a
b
ill tIa lle 1 Arna.
PRINCIPAL PALACE
e s ponyol, I "l'or el mar viene la lluSU PROPIA CULPA, per eichard
012,11".
PALAU DE L'ESPECT ACLE
Id,. MARIA ,lle g enda hongareesa?.
Rambla. - "Dos buenos camaradas" 1
Companyia do revistes d•
Tarda, a lee 410. 1 malt, a les 10:
"Pecadores sin carela".
p e r Aran ibefla
Royal. - -La chocolaterita", "El corre
MARGARITA CARBAJAL !. REVISTA. LUCHA DE SEXOS. per
misteriosa", en espanyol, 1 "Iloopla".
Fas'
La
máscara
del
otro
Wray.
1
UN
PAR
DE
TIOS,
per
A y ul, (firmarte, tarda, a l es e. Ronqu e e a
Select Cinama. - "Noche iras noche", en
,,. C. Flelds 1 Baby Leroy
150 pe'. eles: /a revista del meutre I :lidia
espanyol. i "'Inopia".
en eF Pan Y ol . p e r Ronald Colman /
CON EL PELO SUELTO, per Margarita
Salen Cinema, - "Noche tras noche". en
Ellasa Landl
C,1, aJal / 1014 la companyia; nel, a un
esteanyol, -Ana la del remolcador"
•••••••••••••n•••n••••n••••n••••n
•••••••••n•••n••••n••••
mear! d'onze
"Felipe DerblaY".

MARIA ESPINALT

¡'HOSCA
EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
El règim del PHOSCAO és recomanat als convalescents, als
anèmics, als anciano, a les dides, a tots aquello que pateixen de
l'estómac o digereixen amb dificultat els aliments corrents

enies

rEATRE

'COLISCUM

,

LAS MUJERES DEL ZODIACO
MARGARITA CARBAJAL
Denlä, tarda, CON EL PCLO SUELTO, 1
nit. I cada no, LA S MUJERES DEL ZODIACO. El sanen/ ru ye nlies. gamo:ea:e les-

tival amb motiu rie la 50 representarlo de
la revista LAS MUJERES DEL ZODIACO,
prenent-111 part eminenes amistes. Vegeu
anuncie eepecials

GRAN TEATRE ESPANYOL

Avui , dernarts, tarda. Butaques a 1 pta.:
LA DEMANA DE LA NOVIA I LES XIQUES DEL BARRIO.
.1. VALERIANO
SASTRE. Estrena de LA FAMILIA 1 EL
FULANO DE LA CONCHA. Denla. mmecr,s,
eensacional
RATOLINS DE CASA RICA

origina/ d e l sor,.

1
1

utnaona

Uf

ete,,,,;Nre

.,32Keyel6I

GrandiOs dan de

El

pequeño
gigante
per

Edward Robinson

Film Warner Beses - First National

YALORS

Darme .11.••••46.1

VALOR.S

VALORS

1
i

Palacios.

CENTR1C HOTEL

ARMIS I BIBLIOTEQUES

Cabaret Franela. - Ba// Slusset 1 "Les
3larlue".
Grao confort modern Munió completa
Dancing Eden. - Varietats.
Ans de 12'50 penen - Habitacions
Exce,s,or.
Arenas.
Stambul. - Varletals I Paqulla Domen- des de 5 p enen.. • Coberta a 5 ptas.
guez,
Rambla de. Estudia, 5
Telefon 17441

De Catalunya. - Bisbe, 3 ett a 13).

joventut Socialista de Barcelona,-

Rambla de Santa Mónica, ag, segon.
(Oberta al públic tots els dies feiners,

BARCELONA

DIVERSOS

de set a nou de la niL
d'onze a una de/ matí)

Z

ara 1. 11bra - Anal i

MARICEL -- PARK
El pare tratraecione mas important d'Europa. Fun e iona cada din, de 430 a 8 . 30
de Im tarda, 1 des de les la de la nit. En •
nada al pare: 1,0 rentimS. FI/alentar 1 entrada. 1 pia. Barrer funicular, a les 030

AERI DEL PORT

MUSIC-HALLS

Mallorca-Deyä

El viatge en i • AERI es com un yni en
lloc mes delineas. Ca n ela amb 101 canavió admIrandee panorames eepirmilds Pompeya. - Varletats I Mercedes Alva• El
tare, Moderna, per llagar o yendre. ProObert Idas a la motinada
res.
venca. 362, demanar a portarla

) Nene l?.. remite,I
I

VALORS

Dia 3 de juliol de 1934
l Da•rat ' Pnoadall
I

VALORS

I

NOTA: Els a.via avalb
Noruega, L., 19905. - Lisboa, L., 10006
Praga, I.., 15105. - Austria, I.. 2725
Argentina, L., 2606. - Illo Janeiro, L., !letra I.. cerrespoisen a Loadrim
406. - Montevideo, L., 1973. - Buenos
Altea, l'Obre L., 2612.
si. lt
Iletts P. a Pul&

Diumenges,

Acció Social, - Amadeu Vives, 3.
Academia de Eones Lletres. - Car
re t del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i Cirurgia.-

Catme, 45.

Pedagá2iic Experimental.-Tra
,essera de Dalt, 74.
logia.
Academia Catalana de Selles Arts
de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Ar j Arqueo.
Social i lnQustrial.número 187.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arto Gràfiques del Pare da
Montjuic en curo d'installació).
D'ilistdria Natural.- Rambla:
dels Estudio, 3 .(Acadóinja <IN
Ciències).

eepanyol, "ra j aras de noche".
"El manicero" 1 -Palacio flotante", en
esp a Ii 'ol.
Trianon. - "El Ognila y el hal eón". "1.02
/103ares del amor" 1 "Idea hora conVIES URINARIES
tigo".
Mala/Pes secretes
Urgulnaona. - ..EI pequeno gigante".
• Defertes Sean:.
Valga. - lo celluloide ranci, "Se necePOLICLINICA FARRE PIJOAN
si ta un rival", -La última novela: a
mee, a la tarda, -Un profesor Ideal"
Elle. - "La ruta de Ins c ielos" 1 "SIITI Cne es as!

el

gira. L.. 2162. P., 30375. L.
Londres, P. 7647. - N'out 1mb, L., 58895. P., 12990. - Alemari y a.1.., 1307.
50 456. P.. 15155. - HOlanda, L., 74375. P,‚ 593. - Suiesa. L., 1552. P , 49262.
Espanva L., 3690. P.. 20725. - Difumar.
41•,, 102800. - França, L., 7668. ca , L., 2339. - SuOcla, L., 1940. --

Apolo. - t'srletas i MerreleS ( 101,
Ea, Ta-Clan. - Varlelats, Bella afarunta 1

elng", en

DIVISES
. . . 32800
331'00
H....cs.'C .•
Dije
A.
11
86,r,' 84'5' Ir...44
• ,,41.. . 5075 5070 T ruat a.
.m 443 si:,
0005
14.... raimsee ,.. „ed. 237'00 297'00 Ciad. Arme.... .
••.
1'5' , e& •1;../.. . 43.00 40'00 . a.a....la . , 60'00
82.0o s,•00
1/171tANGERLS
Di...
a 141,4 . 45'35 45'25
. .
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cada dla. The dan
sana
Casino Sant Sebastit. - Orquestra eutea
na
1 ccazy pr s y's. leo I Soillela
Smart Cinema. - "Anny se dinier/e"
de lea
Nouu Ron - Aval 1 cada ‘11 4 . ene
"Gloria".
atn
san
Splendid Cinema. - "Murallas de oro".
Maleen
Dores.
Orquesta excentries
jo ven'' 1 -Belleza a la venta-.
Che
Hm/pi
Talla, - "Ondas musi e ales", "El sar- Triana. - Jazz.
rime café flamenc Wriget pee
se:on X" 1 -La Iracedla Cle Lourdes".
Pepe Hurtada
Triomf - "El callar de la reina". "Dan•

Diversos

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME
Dar.« ,. ?mas.'
,

Dipòsit:

Llegiu cada dijous

MIRADOR

MERCAT DE COTONS
Insp. Cenar 31.1rç Mole Juliol oct, [ere.
LIVERPOOL
Tanta anterior .. 6.79 6.44 6.41. 6.42 6.54 6.40 6 oObertura
" 0-41 Nnni• 6-51 6-4' 6 5',
secos telegrama 6.70 6.35
6.35 .
.
6.43 6.35
Tanta
6.40 0.35 6.'35 6..1.1 0.3, 6 7;
Ale/a
Ralla
9
9
In
I5
ROYA YORK
naco anterior .. 12.15 15.65 12.70 12.93 12.09 12.41 15.57
Obertura
12.49 12.60 10.60
15.30 12.4.,
Segon le/egrama
12.43 12.51 12.03 12.0, 12.25 12.2,
Tanta
12.10 12.31 12.40 12.51 11.99 12.13 10.07
Mea
Banca
nl
30
La
12
32

Dia 3 de juliol de 1934
UPPER
SAKELLAR 018
EGIPTE
mapd t000l e en Maig Jullol (a 1
(Liverpool)
'anca tnieriür .. 0.82 6.86 6.89 8.09 8.25 8.2S
Oberta, a ....... .... Sana Nona, 6 99 6.04 Norn. e.24
6 ;,5 i, ,0 9.93 7 03 S 19 g 1
Tan, a
Alca
_
i
Balsa
el
1,
1'
1
ASHMOUND
SAKELLARIDIS
ALEXANDRIA Peny (),•. Des. 31316 Julloi Nov
Tanca anterior .. t2.47 12.55 12.64 15.01 15.71 /5.75
Obertura
5oin. /546 15 37 t4 92 15.03 15.69
Tanca
12.23 12.36 12.43 14.63 15.36 15.43
Alca
Balsa ....
1.?
32
35
31

NOVA ORLEANS
Tanca anterior .. 12.30 12.60 10.60 10.78 12 dl 12.41 12.51 Ambules a. porte
Obertura
12.56
Noin. 12.27 12.40
deis Estala 15115
Segon telegrama
Any anterior
Tanca
12.07 15.31 15.41 12 50 lt 92 10.10 10.01 Des do 1.1 d•aaosi
A ny anterior
or
Tranferencla
29
Balsa

ISC",

I lep, en placa (lo quilos)

(Base t/Illei
anterlo•)
7.034
TEX1S
8.632 ORLE 15/15 ... 1:1) I/O
•ANS
12s
5.05 1'2 ANY•PORT
123

MERCAT DE LLOTJA Dia 3 de juliol de 1934
miau, FARINES I DESPULLES
LLEGUMS, FARRATGES I ALTRES
SUD
oi4.• timen .
N•••172 ed
4.,
Carena :4
.
Stasa

Imanada. miut •
letratuJon
144
P44441. 1 mema.

65 a 89
55 a 57
53'5 a 55
515 a 55
53'5 a 54

P.« e. pe gue... ab
le• tuilot sena ea da.
4•64t .4644.144111

OMS( 0501 e CITADA
Se... P14146n1•44/W4
Ora U/all [Out!.
CD.S. tunead..
L.J. Mena
huida 4.414414, .
MAS
114.166C61494446
. ,
6,44f4
Reno
Selem
Mari* *orno ;14444
La. II
1.4444.
.
hale. im.44

61 a 15
37 a 37'5
36 a 33'5
36 a 305
56 a 60
125 a 130
115 a 120
61 a 65
53 a 53
53 a SI
55 11 85
SI a 55
12 a 13
44 5 16

AIUNES
fem.
fea 1../
C
Fe. Cae.% .
C ttttt Cmaella.
Araa: asma elms
le: 4 U..
Pre. ce pe ttttt ;
ml ao:le. .mb ..v d..
muot euro Barcelo.)
OL/PULLI]
Neutra a
Ntear. 4
. .
(Pro. en reme.
6o qulloa arab ese da.
me. tarro 6.malona)
R.... tienta).

(Pea. en ralth guatee.
ta de •05 lee. damero
sarro fabrica)

FAVES, VECES, F./.5
SO a 100
6 5 a 77
73 a 731
76 a 77
73 735

77 a 77
73 a 76

t7 a
So a 07
23 a 24
21 a 22
19 0 20

IS a 19
17 a 16
:11 a 16

I LLENTIES
N.a. Maleen.. e . .
I.,, harto.; Aula/asia
Faa• Maltona
/mas Cena. i
Veta Amial..ia.
Yace Eeraagerat
lis PM.
In Curara .
Piale heartgen
N,lamase•
AmidoMa

46 a 47
40 a 67
31 a 315

aa
4.54 .56 • • •
U. 515.
ti. 60,55

74 ä '5
70 a 11
60 a el
OS a 60
SS,I 7u

Prem ¡eme.. eh
s,,e godos amb u< da.
onme arto Barcelana)

57 a 37'5
60010150
43 a 45
90 a 95
11s a 150 Negra
Negra Cal.te34 ,
90 a 100 Negra
Madaicee.

MOXGETIS
(agalla .
135 a 14 e Mallorca
(mella earreat. .
118 a 120 (Pred, ea ra1, vi, oa
f•tragaru sama clama 60 a 108 qmlo• aun. mc dama.
Mallorca. ,
77 a ;3
5.10.M. lago. ateo» . 85 a /00 arlo Barato.)
95 a 110
011.1. reman ,
.
0 11.1, upa. . • • •
(161351
P.O. l loj.J • . •
.70 a 100 5.11.
‘an.
110 D 1110
/taxi...gen «lama
Man,a Imp. clama
( Pta. ea pauefta
6.4.1.. a., .6 .
In 5 103 40 omlos dareeet carro
d. a 3e .
81 1 Pb thr..../ana)

413 5 41
415 a 42
a 10
36 a 32
31 5 35
29 a 30
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7
II.

5

1

