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El Consell de ministres d'ahir

EL RASTRE DE
L'ACTITUD L'exèrcit está investit del poder El Govern Samper es planteja CESAR BORJA
i en el seu nom l'exerceix el un nou trencaclosques amb la
DE LA LIMA
interpretació de l'article 81 de
Canceller Hitler
•Actib aquest tito l la Lliga ha Publica: un manifest amb el qual pretén
jus: :c. ar la seva actuació anticatalanis:a en el conflicte p rovocat Per ella
entre el Parament de Catalun ya i el
Govern de la República. El doc-umeal,
Que te tot l'aire d'un informe curialesc, na és altra cosa sMó una maniobra defensiva. La Lliga darla exPlicacions, i Si densa explicacions és
Inc a:gú que In té dret les exigeix, o
lea dona per retenir les restes de:
citalanisme que se li escapa de les!
mano. Sigui el Que sigui, el cas
es e ha sentit la necessitat d'explicar-1
se, i cuan un Partit que ha tingut unu!
iliciati v a política tan funesta corn la!
cla, la Lliga, china explicacions, és1
sqtyal que en la intimitat de l'orga-!
niizacia passen coses que p osen ea
perla l o seva cohesió. Aquestes ex-;
Plicacions les hauria pogut donar el I
primer dia de publicada la sentencia
absurda del Tribunal de Garant:es,
és a dir, hauria pogut sumar-se, amb
reserves si voleu, a l'alçament dc la
catalanitat ferida per una sentencia
cae negava a Catalunya, d'una manera total i definitiva, la competència
de legislar bé ni malament, pi ara
ni mai, sobre Qüestions de la terra
dintre el territori autonòmic.
Era aleshores que havia de el:u- Von Blomberg, cap de la Reichswehr,
a:Kb que diu ara, i no després d'un anua el més ferm puntal del règim
mes de forcejar inútilment per Manazi
drid i d'amenaçar amb expedients de
violencia, a/ catalanisme, que ha resEls
tragics
csdeveniments
d'Alernana
post dignament i amb seremtat a
heressió inconcebible dels enem:cs han tingut una comprensible repercussiú
ae l'autonomia atrinxerats en la im- a l'exterior.
L'opinió pública anglesa és sempre hosjun::at del Tribunal de Garanties. Ha
FsIcot. Derb , que les coses no lt sor- til a toles les formes dictatorials i a tots
tssM Cont es p erava peroné cregués les violències. Si un moment sembla que
{,eullent donar unes explicacions oue els anglesos Me% una excePció Per Aleper :- orça desconcertaran eis que a sesera, era perqu,', creicn que Hitler era
adls clucs han seguit la sena ofensiva l'exponcnt di la voluntat poPular; Per:,
t entra la com p etencia le g islativa del els fets de dissabte passat no podien traParlament de Catalunya. 1 els dencon- bar cap atenuant a Londres. Les nomtersas-a mis encara trabar que en el brases execticions, per llar precipitació
hacurnent de referencia es diu tea . illegalitat, han pres, als ulls dels angle.eua'.ment: "Recorregudes les Beis sos, el carácter de veritables assassinats.
S'ha constatat com era d'errania l'atriidel Parlament cataba), l'una per parIs:culars afectats, i l'altra, atenent a la bució a MacDonald d'una mis:id concislka transcendencia política, en virtut liadora entre França i Alemanya, donada
tfacord del propi Gavera de ;a R e- la impossibilitat de trabar' un punt
pülica..." De manera, que foren uns COnjUnCiÓ ottre , les dura sensibilitats.
7*:culars afecials i e! Govern esSegons el que publique,: els diaria el:
els autors del recurs. Londres, dones, es considera indisPcnsa:per que se'n declarara respon- ble per a la pau europea un mis cairel
5.2b. :2 senyor Camba en p le Par- acostanient franco-angles. A Paria, aguas:
ir:: :r de la República? ¿Com és que sentiment del "Foreign Office" ha trobat
de donar explicacions se sen: una fácil correspondencia , i una mania
-• d'una modestia que no s'adiu festació tangible is I invitació a Pican,
tirs amb l'enzallament de dies en- ministre de la Marina, a acompanyar
tera? Es veu que sha repensat i curca Barthou en el seu imminent viatge a
ches es p atlles resi gnados per catre- Londres.
gar-hi el mort de la seva habilitat
No/jo, aixi mateix, que el Govern anfanesta i frustrada.
A euest manifest és un episodi de gles ha interroinput tata negociada amb
delegació alemanya que es traba a
lo
la conversió que s'està operant a la
Lliga d'uns quants dies enea; pera Londres a fi de rcsoldre la qiiestia de la
morotäria dels emprèstits Fauno i Doper subterfugis 1 argúcies que posi
joc per a justificar-se davant el des- caes, i la delegació ha sortit precipitadade Londres.
"wat
content de les seves formacions, no
Per seguir parlant dels efeetes extepodrá justificar-se de l'error que significa la retirada poca-solta del Par- Hora deis esdeveniments d'Alenianya, nolament catala Aquel] rampell l'ha teso que dilluns "L'Osservatore Romaportada als excessos j a les contra- no", òrgan de la Santa Seu, publicara
sinos que ara vol corregir: no con- p si resum de l'enquesta feta per Mar.
vencerá ningú que lora del Parlament Testa, un dels mis hàbils diplomática vadefensas millor els interessos dels ticans, en el territori del Sarre, concloent
SUS addictes que fent el bot i aliant-se l'oportunitzt d'una actitud favorable a
amb els qui han negat la competencia l'autonomia per part dels católica del
legislativa al Parlament. Tot abai Sarre. Per al coneircdor de les consueque explica ara era al salb de ses- tuds del diari varita ir fácil trentendr,
sions on ho hauria hagut d'exposar; que la sola . publicació d'un document
era allí on havia de fer sentir la sena vol dir que el Vaticà l'aProva i en faciven i no al Tribunal de Garanties. litará la realitmció. I en aquest sentit
Contra aquella retirada rampelluda, Ira s'han donat instruccions al bisbe de
decretada contra el parer de signifi- Trepes,
caries personalitats de la Lliga, no
Mentrestant, les noticies que arriben
valdran explicacions de cap mena, d'A/c/no/1yr, encaro no dilucide :: la g im esrió,
perquè no en trobaran ni mitja de
ja que ra donen una lustifieacij
satisfactbria, i si no poden explicar plausible al cop de /orca de Hilen.
Els enviats especials dels diaris ansatisfactòriament aquella errada, dificilment les seves justificacions pre- giraos i francesas , no menys que el del
sents produiran cap efecte. Si us plau "Corriere delta Sera", notórianicat
per foro l'aura d'anar reconeixent bones relaciona amb la Wilhelmstrasse,
Irr tremendes equivocacions que el afirmen que no es pot saber res de font
deliri electoral li ha fet corneare fins oficial i que es dificil de comprovar
a girar-se contra el catalanisme i con- reritat dels miniors que circulen. L'entra l'autonornia.
riat del "J ozono?", per rxemple, assegur,

la

Von Papen posa el arrec a la disposició del Govern

t

Cainises negres, brunes, brutos

que s'ha est,'s ven de l'afusellament
del cap de la Reichswehr, general Frisch,
i que no ha estat ni desmentida ni confirnioda; mentre que el "Telegraf'', da
Viena, assegura que Frisch havia amenaçat Hitler amb la deletwió si no cessaren les execucions.
El corresponsal del "Corriere delta
Sera" afirma que Hindenburg tenia intenció d'instituir sos dictadura militar.
Aquesta afirmació pot relacionar-se amb
13 noticia de font oficiosa arribada aquesta nit, i segons la qual, a partir d'ahir,
l'exercit le el poder, i que Hitler l'excr-i
ccix en representació de l'exércit.,
això fos cert, és • des/merar dintre Po:
temps algun suCCes sorollás.
La sort - de ron Papett es encaro
Seques: essent segur que Rindenburg encara recolza el rice - canteller, però es fácil:neta comprensible que, després
del que ha ocorrcgut, ron Papcn no poara romandre al vice-cancellerat. I ateshorca? Haus aquí una incógnita la soloció de la qual pot-teitir conselii,:ncies1

HITLER.—... Quina vinya?....

Estat. — Nomenant ministre plenipotenciari d'Espanya a I'Llruguai el senyor
Caries Malagarriga.

UN ALTRE TRENCACLOSQUES
En sortir el senyor Samper als pass:::!;ssos de la Cambra, els periodistes
I han abordat per preguntar - li si havia
arribat a un acord amb els caps de minades. El cap del Govern ha manifestat
oae estaven de perfecte acord i qu e seria deniä (avui) quan es discutiria l'assumpte de Catalunya.
Corta.
L'n periodista li ha preguntat si perM'atenc — ha afegit — a allb que
ells disposin i estic disposat a ro- sistia en el seu propòsit de clausumandre amb la Catara oberta tot rar el Parlament fins a l'octubre, i ha
el temps que s'estimi necessari, Ile- contestat afirmativament.
Un periodista li ha dit que alguno caps
1 nat, és clar, que alguna circumstände minories interpreten l'article 8r de la
1 e:a obligui a tancar-la.
Constitució
en el sentit que no es P u
1 Conierenciareu amb els capa de
el Parlament durant el-di.clausr
totes les minories o amb eis de les
primer periode mes d'un mes, sempre
ministerials?
aquesta
suspensió fos motivada per
—Arnb els que recolzen el Govern. q ue
1 M'atenc a allí:, que ella diguin. A mi dscret del President de la República.
El senyor Samper ha contestat:
no em causa estranyesa que hagi de
treballar aquesta setmana el Parla- •
ment, car ja vaig dir que si no podia
inesperades.
tancar dissabte continuarien les sess:ons aquesta setmana. La nieva opiEl vice-canceller, Von Papen, la niö personal és que abans de dissabte
Berlin, 3. — A partir d'avui pot afir- substitució del qual sembla imminent haurern acabat. També cm proposo
parlar amb el president de la Cambra
mar-se que l'exercit es l'amo del PaUna ven ió dele feto
per tal d'acordar Fordre del dia.
der, el qual exercirà en nom d'aquell
— Aleshores — se li ha preguntas —
el Canceller,
Berlin, 3. — Anit es dona a conèiquan anirà alió de Catalunya?
xer d'una manera oficiosa la seguent
—No anirà aquesta tarda.
versió sobre la genest i descabdellament
Un incident entre Hitler
—Peris 4. manteniu el projecte antic
dels ¿arrees fets.
o demanareu nora autorització?
Fritsch
Segons aquesta versió oficiosa, el
—ja us he dit — ha replicas el seViena j — Comuniquen de Berlín al complot havia d'esclatar avui, dia 3 de nyor Samper —que aquesta qüestió
i estava urdit pel capita Roehm, no anirâ aquesta tarda.
"Telegraph" que durant una violenta
discussió entre el canceller Hitler i el el general von Schleicher, el general
El senyor Samper, que anava acomcomandant en cap de la Reichsv..ehr, ge- von Fritsch i alguna altra personalitat, panyat del cap dei seu partit autononeral Fritsch, aquest arnenaea e! Cauce- els quals , recolzats per alguns regiments mista valencia. senyor Sigfrid Blasco,
Iler amb detenir-lo si no donava ordre de la Reichswehr i una important frac- no ha dit res mes.
de la S. A.. haurien enderrocat el
que cessessin immediatament les execuEl ministre d'Estas i Marina, secions capitals sense formació de causa. Genere, i preparat una restauració mo- nyor Rocha. que foil el darrer a sorAfegeix el corresponsal que ¿emprés nárquica.
tir, ha dit als periodistes que la situaEl govern del Reich comend a tenir da apareixia clara.
<raen:esta entrevista, el canceller Hitler
algun coneixement del que es trarnava
conferencia amb Goering i Goebbels.
—Ha estas molt curt el Consell -Acaba dient que després d'aquesta re- el dia 25 de juny, i s'ordenaren imite- ha dit un periodiata.
—Si, precisament ha acabat avié."
unió e! general Goering aM al domicili diatament algunes detencions, arribant a
rmeixer tota l'amnlitucide la conjura a proposta nieva, perque no tra,gueuel dia 28.
o j o a la s:tuaciú. La cordialitat"
Llavors, en una especie de Consell
ha estas absoluta.
Guerra, presidit pel senyor Hitler, sa—1 la unanimitat?—li han pregúncordà la repressió brutal i sagnant que tat.
—La unanimitat també. Tots els Jcen Antonio Primo de Rivera, cons'ha presenciat.
El senyor Hitler es presta personal- ministres estan perfectament d'acord tra el qual les Corts votaren ahir el
suplicatori.- Fou objecte de la mateixa
i
la
nostra linea est à traçada amb
ment a traslladar-se a Munic, i ami
sort el diputat socialista senyor
redat.
dona exemple als altres.
Lozano
Se Ii ha preguntat despees quin
Quant al senyor Goering, ordena a la
sessió
seria
l'ordre
de
discussi6
en
la
seva pulida particular que, vestida de
—Evidentment
hi ha qui interpreta
dissimulant
les
seves
armes.
exepaisà i
cutés immediatament un cert nombre de
—No sé—ha contestat el senyor Ro- aixi l'article Si de la Constitució;.perb
tamhe
és
partible;
amb
justicia, una alcha—. El cap del Govern ho acordara
detencions, com aixi ho féu.
Semhla eme la vida de non Papen no amb el president de la Cambra. Hi ira interpretació: la que el Parlament
perilla per l'especial protecció que te del ha molla assumptes pendents, més pot clausurar-sé un cop complert el nemariscal Hindenburg: en canvi horn dels que crèiem. Jo en tinc alguna tírale de quatre mesas que es marca Cona
crea que el general Fritsch té les seves dels quals no ate s ta recordava. Ahir a tulipa minim per a 'funcionar les Corts
el president ens ilegi la Pista de tot.:,. durant el primer neciode, i és indubtable
horro comptades.
Aniran a primera hora, suposo, qües- que manqui un antele a la Constitució,
tions de poca importancia, dues o el ante parla de la clausura del ParlaLa reunió del Consell
Ines coses de Marina, funcionaris, etc. ment. que Ini és Ortlèlt . Observen que la
D.
N.
B.
puL'Agència
Berlín. 3. —
suspensió Ls sempré motivada per a
—I el de Catalunya?
blica un comunicas sobre la reunió ce—No ho se . Cree que anirà des- resoldre qualsenol assumpte urgent, com.
iehrada pel Consell.
pres, però suposo que será el darrer. rot exemple. una crisi, perb immerliataEl Canceller hi ha Pa rla t P rimera
—Llavors no anirà avui, si hi ha unent es convoca a Corts dintre del terde l'atemptat contra la seguretat-ment tantes coses pendents i ha d'ésser nitin assenyalat en l'article 81. sempre
de l'Estat i de la repressió portada a
i (pan aquellas no ba n in complert el reserme.
—No ho sé. Ja us he dit que el mii , it gute exizeix l'anide 58 de la
Ha fet resaltar que havia calzas una president ho acordará arnb el de la Constituciii. (Se g . a la Piig. 5, col. al
Rossend LLATES
acció rápida, cal de no ésser aixi, mi- Cambra.
lers de vides d'alemanys haurien estat
Un aitre periodista li ha dit:
temereentenesentomentemnientimenmenneetemeteneentelmetteeneermeittatmonneestewevensunvetememeam
destrtudes.
—No ens direu, avui, que no us
El general Blomberg ha donat les preocupen de política, perouè ahir esNO ha estar senne aaonar-se &I • Tase que Ceuta que Leen See, manager
grácies al Fahrer en nom del Gabinet tàveu en primer terme.
sle Primo Camera, ha clonal a l'estampa el sensacional reporta/se Mulas
del Reich, i ha declarat que amb la sena
—No, no ho cregueu. Em trobava
acció valerosa el Fahrer havia salvas el aquí easualment, i el president em dinoble alemany d'una guerra civil.
gué que anava a veure el de la CamEn el Consell s'ha adoptas un pro- bra, i com que jo havia de parlar
irrte de Ilei ami) efecte retroactiu, que amb el senyor Alba d'una qüestió
criminment publicarla, ansb rara,
ser rVeselusloa per a tot Catslonya.
Ernst, antic cambrer, cap de la poli- modifica la llei per a la defensa de particular, el vaig acompanyar, pel'Estat.
a les planes de I.A PUBLICITAT.
tingué
importancia.
ni
no
cia de Berlín, mort pela S. S.
Aquesta llei consta d'un article únic
"/,a nieva Carrera de manager
La nota oficiosa del Consell que E
ha acabal--sltu—. Ila astral trenta
diu:
ha facilitas el senyor Estadella, cliu
del comandant en cap de la Reichswehr, que
anys 1 avul ho pls c d i r tot. ZOO
"Les mesures adoptarles e/ 30 de juny així:
general Fritsch, i que aquest co negà a
es ti mie arrisco? ¿La Vida, tal
els t i 2 de infi el de 1 934 per a re''Els ministres s'han reunit en Conrebre'l, — Fabra.
vegada ? ¡Quina importancia Pot
primir l'atemptat (l'alta traïció, són le- sell, a dos quarts d'onze, al Palau
gals com a mesures de legitima defensa de la Castellana, celebrant un cama g. unir atan? Tine la vida asseenrada
El Kronprinz a Doornr.
1 la nieva histeria la esta escrita."
de l'Estat."
d'irnpressions sobre temes de politica
horn romprendra. dones, que les
El ministre de Justicia las afegit que general. El titular de Governació, seLondres, a. — Els diaris publiquen un
revelarions que fa Leon See en el
despatx d'Amsterdam dient que Fex- les mesures adoptades davant el pe- nyor Salazar Alonso, ha donas compseu reportatge són veritables reve•
Kronprinz alemany, que fati expulsas rill d'alta traició eren. ser solament le- te de l'ordre públic, que és satisfaclaclons 1 no pas simples Inca de pad'Alemanya, ha arribas a Dóc.ra. — Fahra. gals, sitió que constitinen un deure per a tori a tot Espanya.
raules o taniames.
tos Govern.
El Govern, acceptant en principi les E
Per altra banda, Leon sea no es
El Gabinet ha adeptas després tuna hei suggestions de les comissions bascoun indocumentat. I si el 5/tul de
Seixanta execucions
modificant la unitat del Partit de l'Es- navarres sobre l'ampliació del conmanager de Curarla no II (lunes
Londres. 3. — Comuniquen de Berlín tat.
encara prou autorltal, lasurla
cert perquè s'inclogui en aquest l'imD'ara endavant el cap de l'Estat Ma- post sobre la renda, ha acordat autoque hom no creu que el Govern ptsproa a:1lb recordar, per a eoncedir
bliqui de moment la xifra de les execu- j or de la S. A. no hala-a d'ésser ne- ritzar el ministre de Einances perque
una vaina rea t a les seves afirma.
cions. que ha esiat un deis hornea
cions. Amb tos, es crau que hal estat cessariament membre del govern.
admeti les propostes que presentin
(Continua
a la Ptigino 7, cal. I) aquelles diputacions a l'objecte de
que mes han treballat per a /a dien nombre d'unes seixanta. —
rusid do la bous a Europa. Va
coordinar - ho en un régim de "Mima
crear la primera revista pugilistica
convivència.
S'ha acabat la repressió
st Vell Contutent: -La 130ce et les
Aixi mateix, el Govern, davant les
boxern s". Funda /a primera resteDerlín. 3. — El canceher, senyor Hitvives protestes que ha suscitat la preracha pugIllattra protesslonal a
ler, ha fet pública la segtient ordre:
tensió de cenes representacions vitiPmo. Va redactar eis primera
cultores que co vagi a la total des"Les mesures adoptades per tal de rereglamenta de la bosta, els guata
primir la rebellió de Roehm han acaba!
gravaciul dels vins en el pressupost
torea nses tara adoptats I regenten
de les Diputacions i deis Municipis,
la nit del primer de juibl.
encara a tot Europa. tau el que
ha acordat declarar que Sense proprecoultzk el sistema dels tres JutTots els qui per Ilur propi intent i
nunciar-se de mument sobre el tons
ges 1 la clasaltIcaeld deis boxadors
amb qualsevol propòsit vulguin contiMadrid. 3. — Els periodistes pregun- de la qüestió cal recordar que exis- a
Seelea segons Ilur vältta. 1 molnuar l'acció repressiva i es facin culpates a/tres Innovaelons ¡cut en sibles d'acres de violencia seran Iliurats taren al cap de la minoria agraria, se- te j a isis estat de dret que mentre
subsisteixi
impedeix
que
l'expressarla
g.« a tat arreo. Lena SSo ha estat,
als Tribunals ordinaris per a ésser jut- nyor .Martinez de Velasco, si denla es
eithur, el manager de mes de rent
tancarien les Corts, i l'esmentat seas or desgravació s'apliqui en les provincies
jats. — Falo-a.
emparades per concerts tributaris.
boaddOrs I el Creador de nou earncontesta que suposava que sí.
pions de França.
Després es despatxaren, entre al—Es votará el vot sie confiança?
Convocació del Reichstag
—Es clar. Aquesta proposició sera tres assumptes:
Viena, 3. — Noticies que es reben de presentada per les minmies governam en
Paesidencia. — Autoritzant el Presi,
El misteri Camera
Berlín, i que publica el periòdic "Neuer
si be encara no está redactada,-talsi, &Id per a presentar a les Corts un pro
(Copyri ght by opera Mundi
Wiener Tageblatt'', diuen que el can- a primera hnra quedara sobre la ilota.
-U'te
de hei electoral.
1 1.5 PUBLICITAT)
celler senyor Hitler té la intenció de
Cóvernació. — Decret adaptant l'orcemeneara a publicar-se a LA Puconvocar el Reichstag per al dia prieanitració de la guardia civil a la nova
BLICITAT
a partir del vinent dfuA
la
pagina
3:
mer d'agost, amb l'ohjecte de sollic'tarlId de pressupostns. Admetent la dimismenee.
li que li siguin concedits nous plens po- "Z:-3 zozaus DE LA MITA,'" s + del Cap superior de Policia, senyor
per JERONl MORROL'Er.
ders.
.eint Väzquez.
110111e13111111411111111111111111
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El misteri Carnera

Sembla que en definitiva avui es tocara
el Parlament

D OLLFUSS.—Això, això! La por guarda la vinya..

Constitució

Madrid, 3. — A les deu del mati
reunit el Consell de ministres a
la Presidencia, que ha acabat a les
dues de la tarda. Els periodistes han
preguntas al senyor Sarnper si pestsana retirar el projecte que havia pre_
sentat sobre Catalunra, u ha contestat negativament, perra ha dit que no
aniria aquesta tarda. Ha manifestat
després el cap del Govern que es propasa conferenciar avui ami) els caps
de rninories per a coneixer l'opinió
d'aquests sobre el tancarnent de les

Maquiavel torna a fer aquell somriure de mustela. Els bornes són dolents per natura. Cerquen' en tot una
raó humana i no errareu, sembla dir-nos el vell secretad de Florencia. Ens convida a, prescindir de
tota la pompa verbal' tan cara als
politics de la nostra época. Déu
do de fantasiosa, i trobar el moll de
l'os dels esdeveniments.
"També César Borja—ens 'a—una
vegada que volia apaivagar els habitants d'una sev_ provincia poc
hi trameté un- home durissim, ple de
crueltat; i un cop se n'hagué servit i
els llagué reduit mitjançant tota llei
de confiscacions i de suplicis, un dia
el féu penjar a la forca. Havia matat
dos pardals amb un tret. Els súbdita,
previament estovats, per adob li es.
taren agraits. ¿Voleu dir que les me;
cueions de Hitler i Goering, atuséllant i assassinant els mis eructe,
odiosos i crapulosos dels seas servidors, no tenen un regust de la täctica d'aquell Cesar de la Renaixença?
Casualrnent Hitler, quan ha ores
aquests determinis, arribava de la hali s , de conversar amb el petit Cesarió del feixisme; que és un home
eixerit, com saben, i capaç de predicar en altres terres alló que no es vea
amb cor o no crea oportú de practicar a la que governa."
"Tampoc em sembla res d'inédit
que, posat a treure's del davant un;
enemics, no aprofiti l'ocasió per a involucrar-hi altra gent que li fa nosa,
cap a la dreta. Tots els simulador;
dissimuladors ho han jet, amb Mit
satisfactori."
"Ara, quant a l'encert o no encert
de les mesures preses, nornés he de
repetir allò que tinc escrit al "Princep", llibre que entre els del segle XX és molt convenient i prictio:
les repressions només són bones
quan esclafen els reprimits; si no, no
fan mis que exasperar els odis. Obriu,
altrament, la història romana dels segles medievals o de la Renaixença.
Per una tiranio que arriba a consolidar-se, rabí ha una pila que naufraguen dins el bassal de sang de la sera successió."
"Si comparo—segueix l'antic diplomatic—la situació del meu pala Mussolini amb la del teutònic Hitler, la
veig molt diferent. Mussolini ha conservat curosament la Monarquia dins
el sól l'ha esterilitzada. Hitler té un pretemilent jora de les fronteces i aixd sempre és una minva de
força. Els homes es poden fer la illusió que un canvi de règim els proa
varia. Si mireu les organitzacions patribtico-apallissadores de la me ya terra, tts adonareu tot seguit que estart
unificades. Entre els germánica, cada
capitost té una colla de "bravi" abillats d'un color earacteristic. Es impossible que aquestes bandes no ser"tin un dia o l'altre ganes d'entredevorar-se. Ara ha tocat el torn a les seocions d'assalt. Eren tan poderoses
que feien por als altres grups. Suprimides, n'hi ha uns o altres que deuen
fer ombra. Ja ho veurem; però la
violencia in gairebé inevitable. En
dernocrácia—i consti que no en sóc
de demócrata, per tal com cree Ihnme dolent perque és fet aizci — Farrna
és el rot i alguna garrotada o treta
escadussers. Però si en comptes de
paperetes poseu punyals a mano dels
electors, les votacions seran, tard o
d'hora, trets i punyalades."
1 el vell Maquiavel torna a somriure i resta embadalit en actitud consirosa.

i

17E2' "

thineeres,

LA PUBLICITAT

4

oe JUlI01 05 1924

ELS ESPORTS
La 'rolla a França
AHIR ES CORREGUÉ LA PRIMERA ETAPA, LA QUAL FOU
GUANYADA PER SPEICHER
—
Ahir con/enea la XXVIII Volta
Ciclista a França, la qual constitueix
la mes gran manifestació ciclista
mundial.
Enguany, com sempre, hi ha instris un bon lot de corredors internacionals, entre els quals, formant
part de l'equip hispano-suis, hi ha
els nostres Canyardo, Trueba, Montero i Esquerra, dels quals rafició
peninsular espera una bona actuació.
Heus sei la nieta dele corredors inscrits en aquesta celebre compctició:
Equip francés
Francesc Ezquerra.
Georges Speicher, Roger Lapebie,
Raymond Louviot. Antonio Magne,
Charles Pelissier, René Vietto, René
Le Greves, alaurice Archambaud.
Equip belga:
Gaszon Rebry, Alfons Schepers,
Lluis Hardiquest, Ro n/ a i n Mace,
Franeois Bonduel, Edgard de Caluwé, Frans Dictus, Romain Gijssels.
Equip hispano-sois
LValter Blattmann. Albert Bucchi,
Kurt Stetler, August Eme, Vicenç
Trueba, Llucia Montero, Mariä Cafardo, Francesc Ezquerra.
Equip italià
Josep Martano, Antoni Folco, Jean
Cazzu:ani, Vasco Bergamaschi, Adria
Vignoli, Rafael Di Paco, Bestri,
Gotti.
rquip alemany
Kurt Stoepel, Ludwig Geyer, Hermann Buse, Willy Kutzbach, Rudolf
Volke, Kurt Niszchke, Rudolf Risch,
trufo Wolke.
Individuals
Joan Wauters, Silveri Maes, Frans
Herchkenrath, Fellcié Vervaecke,
Ambrosi Morelli, Ettore Meini, Dante Franzil, Eduard Molinar, Lied Level, Joan Bidot, Sylvain Macaillou,
Gabriel Viratelle, M arcel Renaud,
Eugeni Le Golf, Ires Le Golf, Gaspar Rinaldi, Vincent Salazard, Faba
Galateau, Pere Pastorelli, Adrià Buttalocchi.
"Paris Soir", referint-se als espanyols que prenen part a la prova, diu
que Cafardo i Montero són dos corredors de qualitat que poden destacar-se en les etapes planes i que
Trueba, meravellós escalador espanyor, constitueix una atracció que
augmentarà l'interés de la cursa.
La prora tindrà vint-i-set dies de
durada, dels quals se n'assenyalen
guatee de repòs i vint-i-tres per a les
clanes ,. detallades a continuació:
Dimarts, 3 de julio]: Paris-Lille,
262 quilórnetres.
Dimecres, 4: Lille-Charleville, 192
quilòmetres.
Dijous, 5: Charieville- Mete, 161
quilòmetres.
Divendres, 6: Metz-Belfort, 220
quilòmetres.
Dissabte, 7: Belfort-Evian, 293
quilòmetres,
Diumenge, 8: Repäs a Evian.
Dilluns, 9: Evia n-Aix-les-Bains,
207 quilòmetres.
Dimarts, lo: Aix-les-Bains-Grenoble, 229 quilómetres.
Dimecres, ti: Grenoble-Gap, 102
quilórnetres.
Dijous, 12: Gap-Digne, 227 quilämetres.
Divendres, 13: Digne-Niea, 136
quilärnelres.
Dissabte, 14: Repòs a Niea.
Diumenge,
Niea-Cannes, 126
quilämetres.
Dilluns, 16: Cannes-Marsella, 195
quitärnetres.
Dimarts, 17: Marsella-Montpeller.
172 quilòmetres.
Dimeeres, 18: Montpeller- Perpinyà,
777 quilòmetres.
Dijous, 19: Repòs a Perpinyà.
Divendres, 20: Perpinyà - Aix-lesThermes, 158 quilämetres.
Dissabte, 21: Aix-les-Thertnes-Ludon, 165 quilómetres.
Diumenge, 22: Luchon-Tarbes, 91
quilämetres.
Dimarts, 24: Repós a Fas.
Dimecres, 25: Pau-Bordeus, 215
quilämetres.
Dijous, 26: Bordeus-La Rochelle,
183 quilätnetres.
Divendres, y: La Rochelle-Nantes,
164 quilòmetres.
Dissabte, A: Nantes-Caen, 275 qui.
Itimetres.
Diumenge, 29: Caen-Paris, 221 quilinnetres.

finalment la Bu/la per la prima va quedar reduida a Alisos i Pallas, guanyant- 111
la aquest darrer rnolt oportunament.
Per la baixada a Sant Boi va sol PaUNA DESFETA D'AL. BROWN.
llas amb força avantatge, i tot i Podent
El aassat dia 1, a Zuric, el negre Al.
fugir sol, no ho fa, i dóna lloc a que els
mes immediats seguidors l'atrapin, pas- Brown, cainpio del mon del pes gall, va
resultar Lana per punts, en deu represant junts per Mollet tres o quatre
després a Santa Perpetua fino a vuit, ses, per Edwards, campió de Suissa de
roe són Pallas, Corma, Prat, Sandoval, la categoría. Aquest reäultat lis fet senlniesta, Itoasla, lbafiez i Sanuy, que f07- sació en ésser conegut en els cerdeo puricen l'escamot capdavanter, que ha Ma- giiistic del món sencer. La victoria
nar ja al davant tota la resta de la d'Edwards ha estas considerada con/ a
regular per la crítica. Hom fa remarcar,
cursa.
Per Samiga i Sabadell va encara al no obstant, que la forma que palesa Al.
davant Corma, emprenent junts la costa Brown en aquesta Iluita no ion ni de
de Can Viver, la prima de la qual és bon tros semblant a la que li ha valgut
/volt disputada i guanyada amb molta tants d'exits. El combas va començar
e/su-lenta per Prat, seguit de Corma i amb certa monotonia. Passats un parell
Boada. i els altres a pura distancia de rounds, el negre, millor
aconsegui adjudicar-se un clar arantatlote ells són molt aplaudits.
ge de puntuació. Perd passats tres
Despees es pausé Ren, Papiol i Mo- munde més, Edwards, que conservara
:ins de Rei sense cap alleració, fins que intactes les seres qualitats de fons i
5. .....nen les escapados a la costa de Sant d'eficàcia, va entrar en acclá, i aconseFeliu, que puja al davant Prat, seguit guí desbordar el seu adversari i obtele Corma i Alfon s o. Ja tots ple g at s es nir, finides les des represes estipulades,
llancen de cara a Barcelona, a tren molt un avantatge més que suficient perque
i entren a In meta. en una esprin- els jutges Ii concedissin la victória per
tada molt vistc an. Antoni Prat, del punts. Al. Brown, en els darrers rounds
Club Ciclista Gracia. entre els aplaudi- d'aquest combas, es mostré cansadíssim,
mente del pUblic per a tots els guanya- i fins va anar una regada al tapis en esd075.
ser arreplegat per U11 dret al mentó.
UN TRIOMF DE FERRAN L'arbitre, perd, im va haver d'interveTRUEBA. — A Ramales de la Victh- nir per comptar els segons, ja que Alria es disputa una prora de 53 cl on - Brown va aixecar-se tot seguit.
meces sobre terreny accidentat i MunPETIT BIQUET, BATUT PER
tanyíts.
PUNTS PER DEDICO, CONSERResulté vencedor Ferran Trueba, el VA, NO OBSTANT EL CAMPIOqual efectué la cursa en 1 h. 5 rn. i 7 s. NAT D'EUn'OPA DEL PES GALL.
— El diumenge passat, a Lió, Dedico,
campió de Fratsea del pes gall, aconsegui batee Pttit Biquet, campió de Bélgica i d'Europa de la categoria. El com.
bat era valid per al campionat d'Europa, perä Petit Biquet resta en posde
premio
dels
CamRepartiment
pionats de Catalunya d'enguany.— La sessió del Mol, ja que en el mornent
FederaciO Catalana d'Esqui invita els del pesatge el sen oponent passé de 125
es q uiadors i entitats al repartiment de grams el límit méxim de la categoria
oremis dels Campionats de Catalunya, del pes gall.
q ue tindrà lloc avui, dia 4, a dos
LA REUNIO D'AVUI AL NOV
ouarts d'onze de la nit, al local de MON. — Heu-vos ad el programa de
Federació, carrer de Santa Anra, combats que se celebraran aquest vesnúm. lo, primer.
pre al Nou Món:
També es repartiran els premis de
Hilari Martínez - Kid Yansour.
les altres proves organ:tzades i 1rSantandreu - David Cuesta.
tades a can Per la F. C . E.
Miró - Ferrandiz.
Tuses - Gori.
De mis a més, un preliminar a guatee represes.
PRAXYLE GYDE VA VENCER
ERRE RUIZ PER PUNTS. — En el
Puntuació deis Campionats matx
de campionat d'Europa del pes
mosca, celebrat diumenge a Ni/nes, el
de Catalunya
francés Praxyle Gydé. en vencer per
punto l'espanyol Pere Ruiz, aconsegui
L. Federació Catalana d'Atlet:sme
fa pnblic que la puntuació dels Cam- restar en possessió del seu titol.
p ionats generals de Catalunya, desores de cclebrades les peores corresció
p onents a la p rimera /ornada. que ho
foren el diumenge passat, a l'Estad/
Un nou pitos aviado,. — Darrerade 151ontinic, és la següent:
Printer, F. C. Barcelona. 52 punto. ment ha passat les peores, obtenint
Segon. Barcelona Universitari Club el titol de pitos aviador, un altre aluno'
37. Tercer. Badalona E. C., 33. Qua/1. ne de l'Escota d'Aviació Barcelana.
Aquesta regada ha estas el jove
G. Excursionista i Esportiu Girori,
12. Cinque , Junior F. C., to. Sisé Alfons Orollitg Millat, conegudíssim
Ardits. 9. Sete. Gimnàstic de 1 arra- entre els elements que componen la
nostra aeronautica, per militar en ella
gona. 6. Vuité , Aire Lliure,
L'. G. E. de Badalona. 5 , Dese. RAC des de fa tenms, el qual ha aconseDeportiu de Reus, 4. Onze. PeusaInent de Sabadell. 3. Dotze. Una', A:létiea Nurmi. 2. Tretzè. Centre Fir- Frontó Principal Palace
cursionista de Terrassa, 2, Catorze
Centre Excursionista Natura, t. Qu:nze. Club Atletic Ilartinenc, 1.
\ vui, dimperes. I arda. a les 4' 1.5
En la Primera jornada i en :a pret.:,
(Jets 100 metres final l'atleta del JuAreitio II - Alberdl
nior F. C. ha nassat a la categoria
Uriona 1- Guridi II
de senior per haver assolit la marca
d'II se g ons 2 quints.
Nit, 1025
El vinent diumenge. dia 8 , contiLarruskain
- Gutiérrez
nuara al mateix Estadi la segoaa
darrera jornada dels Campionats geJuaristi I - Gómez
nerals d'atletisme de Catalunya.
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CICLISME

dició, i es forma un grup capdavanter de catorze llames, entre els quals
Speicher, Magne, Le Greves, Dictus,
Maes, Louviot, Vervaecke, Martano,
Ardisquet, Borelli, etc.
Per Beaume, a dotze quilòmetres
de l'arribada, el grup del cap era
integras per deu corredors, e ls quals
marxaven a fort tren, capitanejats
per Antonin Magne.
Arribaren deu corredors en grup.
Vence a l'esprint final el francés
Speichers amb el tenme de 8 h. 16 su.
i 50 s.
Despees entraren Maes, Berganias.
chi, un belga independent, Kutspach,
af artano, A. Magne, Vervaecke, Louviot i Le Greves.

LA VOLTA A CASTELLO. — La
primera etapa d'aquesta prova, sobre sm
recorregut de 200 qUilermetreS, fou guanyada, en magnifica forma, per Escuriet.
Abandonaren durant l'etapa Elvir Rodríguez, lsidre Figueres, Antoni Destrieux, Alexandre Rodríguez, Manuel
Segarra, Vicenç Clareil, Basili Nava1.5n, Ramon Robert, Ricardi Navarro i
Artur Tallada.
La classificació de l'etapa fou la següent:
— Escuriet, 8 h. 5 ni. 42 s.
— Didac Chafen, 8 h. 6 in. 37 s.
3, — Lluis Estere, 8 h. 19 m. 24 S.
4. — Jaume Arenós, 8 h. 19 ni. 30 s.
3. — Bautista Sabio, 8 h. 19 m. 32 s.
6. — Manuel Capella, 8 h. 19 rn. 33 s.
7. — Albees Forner, 8 h. 25 ni. 45 S.
8, — Ramon Palomero, 8 h. 30 m.
42 s.
9. — Francesc Vicent, 8 h. 3.0 ni. 53 S.
10. — Francesc Marco, 8 h. 37 m.
13 s.
— Amador Arrando, 8 h. 39 m.
27 S.
12. — Salvador Molina, 8 h. 39 in.
34 s.
— Vicenç Molina, 8 h. 39 ni. 55 s.
14.— Joaquirn Caixal, 9 h. 2 m. 16 s.
15. — Saturni Becerra, 9 h. 15 ni. ti
segons.
16. — Agustí Querol. 9 h. 25 Pl. /1
A la segona etapa preneusreo sortida 14 corredors, i en comuns resulta
molt disputada.
Escurict confirmé novament la seva
excellent forma, triomfant netainent co
pron.
En la classificació genera' y o l i i La
variació en els tres reir/lees 1lc. els
quals s'adjudiquen Escuriet, D. Chz.fcr
i L. Estere.
CL'RSA "TROFEU DF, LA BENZINA" I "TROFEU CONSTANTI Amb l'entusiasme i animad/5 de consuetud entre els principiants es va celebrar diumeruze la important cursa patrocinada pel Grup de la Benzina de l'Esport Ciclista Català, l'organització de la
qual a arree de l'esmentada entitat va
assolir l'excellencia de costum.
Els corredors van sortir a bona marxa cami de Badalona, i en cernenear
la pujada de La Conreria va estirar-se
l'escamot formas per uns 8o hornee, fins
que la dura costa, plena de sorrenc, va
imposar la iniciació dels endarreriments.
Es va formar un grup més destacas
que, a mesura d'anar pujant, encara
s'estiré mis, veient-se en cap lbariez.
Frasquet. Prat, Pedsola. Alfonso. Sandoval. Canina, Pallas, Iniesta i Puig.
Abano d'arribar al cim es van avançar
a tot tren mitja dotzena d'ells, fins que
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guit, en forma brillant, el "brevet"
d'aviador.
L'amistat i simpatía que gaudeix
aquest nou pitos entre els aviadors
catalans ha fet que fos molt celebras
el seu ingrés en els rengles dels esportius de l'aire.
D'altra banda, les excellents qualitats que reuneix aquest modern pilot el conceptuen com a una esperança de l'aviació catalana, de la qual
és un entusiasta cooperador.
Una altra regada ha correspost a
!a degana Escola d'Aviació Barcelona
l'aportació d'un nou valor a raeronam
tica catalana, pel qual foren efusivament felicitats els seus professors.
Festival aeronàutic a Reus. — Amic
ocasió de celebrar, la ciutat de Reus.
la sera festa major, diversos elements
de l'esmentada localitat orgar.itzaren
un festival aeronäutic per a la diada
de Sant Pene, reeecució del qual anä
a cap rec de l'Estola d'Aviació Barcelona.
Els pilots senyors Josep M. Carneres i Antoni de Gaztaaondo, conduint
avions cl:aquesta Escota d'Aviació.
efectuaren diversos vols d'exhibició
algunes provee d'habilitat, que entusiasmaren el nombrós públic que va
congregar-se a l'Aeródrom de la reina
cintas.
També realitzaren eis esmentats piloto infinitas de vols de hateig de l'aire
i de turisme. amb els quals contribuíren a refermar l'ambient aeronàutic
que existeix a ralludida ciutat i que
molt arias donaran el seu fruit.

FRO'»TA rAn'.;TTATS
AVUI, DIMECR.118
Tarda, a les 4:
NARRU II - VILLARO

••nte•
CHIQUITO BILBAO - ELORRIO
PM
,ae 10.15,
SOLOZABAL - JAUREGUI

•ontra

NATACIÓ
Diumenüe a Terrassa

El primer festival internacional
entre el Toulouse O. E. C.
i el C. N. Terrassa constituí
un gran èxit
El festival internacional celebrat el
diumenge paesat a Terrassa, entre el
C. N. Terrassa i el Toulouse O. E. C.,
va donar-nos el gust de bescanviar
algUnes paraules amb els amics terrassencs i d'admirar una regada més
el gran entus:asnie que regna entre
ells per les coses de la natació.
Gracies a l'activitat i ferrnesa d'uns
quants esportius de bona fe pogueren construir una magnifica piscina.
i avui compten amb un grapas que
ja podem dir bons nedadors i un gran
nonsbre d'incondicionals. La piscina
de Terrassa és la piscina de lora de
Barcelona que reuneix en qualsevol
festival el major nombre d'espectadors.
L'hem vista en guatee o cinc ocasiono i sempre ens ha sorprès la gran
quantitat d'entusiastes que animen
aplaudeixen els seus nedadors, peró
sempre conservant la més gran correcció envero els visitants.
Amb piscines cono la de Terrassa,
on a l'entorn seu vis tot el que es
necessita per enlairar la natació comarcal, nosaltres que hem fet sempre
el que hem pogut en la campanya pro
piscines catalanes, en resten/ satisfets
d'aquest resultat.
En el festival internacional de diu-

ARAQUISTAIN - URZAY
Detall. per Ganan.
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Cainpicnats de Catalunya
en outriggers i skiff
Amb motiu dels Campionats de Catalunya en outrig,gers i skiff, que Ihn
dran lloc al nostre p ort el ProPe,
/Ea 8 del mes que sons. el Club de
Rem Barcelona ha fet construir un
q uadre ele senvals mitjançant el qua:
nodran ésser apreciades les incidències de les Iluites, pels invitats que
assisteixin a aquestes regates des del
lioc que s'arranjarà a leimte a ressació marítima.

"Club Femení i d'Esports"
El Club Femeni i d'Esports, recorda a totes les seves associades, que
el prop er dissabte, dia 7, organisza
la seva pista de patios un magnifiz
amb orouhtra, com a Sanca:sien
del curs esportiu.
Qtteden invitats tots els simpatitzants del Club.

Excursionismo
Centre Excursionista de Catalunya.
Club Alpí Català.— La Secció d'E s
y an y a fa avinent que el-DortsdeMu
Droiessor txecoslovac scnyor Horoki
esta a p unt d'arribar i per tara el
dia 7, irrernissiblement es tanca e ä la
inscrinció Der al campament per/nonent a Sant Maurici.
Per a inscri p cions a la Secretora
de la dita Secció d'Esports. ( Pata Jis, so.)

menge, els terrassencs demostraren la
sera auperioritat en ;es curses, pub
en water-polo hagueren
davant l'experiencia deis jugadors
franresos, els qual fa moits mes anys
que fuguen, i per tant estan mes hregato que ells en un joc de vetermia
com és el water-polo; amb tot, els
terrass Ics es defensaren molt be en
la viniera part.
Va cooperar a l'esplendor del festival la secció femenina de! t., N. Bar.
celona, la qual va ésser molt aplaudida en totes les proves
ELS CAMPIONATS DE CATA.
LUNYA DE JUNIORS I VETE.
RANS
La F. A. E. E. T. que. sota els aus.
picis de la F. C. N. A., és la que cura
de la realització d'aquests campionats,
ha començat ja els treballs d'organització. Amb aquest motiu s'habiliten 7
uns nous vestuaris, fins ara insuf:ciento, i es va a la renoració de II
installació eléctrica.
Els organitzadors han cursat les
cartes d'invitació per aquests campio.
nats, que se celebraran els dies 21 1
22 del corrent, a tots els clubs adhe.
nits a la F. C. N. A.

Per t e 1 è grat
TENIS
El torneig de Wimbledon. — Wimbledon , 3. — Resultas des partits de
campionat de tenis:
Crawford ha reneut Steefen per
7-5, 2-6, 7-5 i 6-0.
Perry venç Lott per 6 -4, 2 - 6 / 7-5
i io-8.
Sidney Wood verse Kirby per 6-5,
6-4, 3-6 i 6-o.
Shields verte Austin per 4-6, 2-6,
7-3, 6-2 i 7-5.
Dobles mixtos, segona volta: Jones
i Mistress Dyson vencen Arten i Pond
per 6-1 i 6-4.
Doble d'homes, segona volta: Collin i Wilde vencen Boussus i Gentiel
per 6-1, 3-6, 6-4 i 6-1.
Stoefen i Lott vencen Hecht i Sien.
zels, per no haver-se presentas aquests
darrers, degut a que Menzels ha hagut
de tornar al seu país per assumptes particulars.
Dobles de dames, segor.a volta:
Godfrey j Scriven vencen Baungarten i Chavarri per 8-6 i 6-3.
El jugador espanyol Maier esté
perä es creu que podré jugar
arui el partit mixt, que ha estat ajornat, contra Stoefen i Babcock,
MOTORISME
Récord batut. — Milraukee (Estas>
Units 3. — El famós corredor Vylle
Bonthron ha hatut el record dels tapo
metres en 3 minuts 48 segons 5/to.
L'anterior record era de 3 minuts
4 ) segons, i pertam ta a Beccali.

TES

Es acabat el Concurs de Primavera. — Amb :a tirada exclusiva per a
ernnleats de cases comercials, que va
tenir bloc el diu:nenge passat al can:p
de tir de Montjulc, va acabar el
Concurs de Primavera d'enguany.
Les condicions d'aquesta tirada eren
les se g üents: Arma, carrabina del calibre 22; 20 trets; posició Iliure
les re g lamentaries; blanc, circular de
0'20 na de diarnetre, dit internac , adal1 distància, 50 Metres.

Va quedar guanyador Narcis Martf,
arnb una bona p untuació que no pot
ésser de g uda a l'atzar i si a la sera
p reparació per la qual va aya,cant a q uest tirador cao a les primerci
reneleres.
Els cinc p remio del p rograma va:1
ésser g uanvats p ele tiradors següents:
Primer. Narcis Martí. per 184 punta;
segon. Cicene Rochel, 177; tercer. Tr..seo Gabernat, 170; quart. Francesa
Llach, 147, i cines/A. Miguel Rosr.e116, 147.
De l'Escota de Matxeurs de Barco.
lona.— El vinent diumenge. dia 8,
t'inda lloc la prora trimestral d'almissió de categories per a tiradors
d'arma curta de guerra a 50 Mer - es.
en 6o trets. Puntuacions exigides:
mestre matser, 4,50 punts; expert. 4zo:
aso:rant, 360.
Pro p erament estara acabas l'artístic
banderí de l'Fi. 51. B. 1 amb aquest
motiu es Droiecta un homenatge al
Comité Olímoie per a lacte del Iliurament oficial. En anuesta festa , que e;
titularé "Diada olím p ica" es faré una
tirada sota el programa de Tes 011molades.
També es nroiecta un gran matx
Catalunra-Castella a tres armes, que
hauré d'efectuar-se el dia 13 d'octubre. Per a anuest mats el president
del Tic Nacional de Barcelona ha
ofert un raluós trafen.
Repartiment de premio del Concurs
de Primavera.— El vinent divendres,
dia 6 , a dos nuarts de vuit del vespre,
tindré bloc el repartiment dels Dremis
corres p onents al Concurs de Primavera suara acabas. Cal q ue es presentin
a restatze social. Escudellers. 5 , oral.,
les p ersones interessades o delegades p er a recollir llurs premie.
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LA PRIMERA ETAPA PARÍSLILLE, 262 QUILOMETRES

LLIBRES II
1

A les deu del mati, a Le Vesinet,
el famós corredor Louis Cluron, vencedor del Gran Premi de Franca, dona la sort:da als PartiriPants.
A tren moderat els corredors es dirigiren a Beaunet, on Lapebie i Speicher intentaren la fugida, perä per fi
Cazzulani neutralitzã els intents dels
corredors francesas.
Fins a Beauvais (70 quilòmetres)
els corredors marxaren en escarnot
a tren moderat, car es reservaren les
energies per als darrers moments de
l'etapa. L'escamot en aquesta població el comandaren Louviet i Pelissier.
Per la costa de Doulens l'escamen
es fracciona, i catorze corredors passaren junto, entre ells Speicher, Magne, Martasio, Verbaecke, Dictus i
alguns altres, si be entre ells cap
d'espanyol.
Durant el trajecte cap a Betune.
Archambaud sofrí un greu defalliment, degut a insolació, i Pelissier
s'endarreri uns vuit minuts.
Despees els grans "usos" aconseguiren. fraccionar el gros de l'expe- 4.44444"."+"~".44~44444~~,....~.4.44.644~4~..4444444.0.4.~ 4444+.444~44444,4~~
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ADVERTIMENT IMPORTANT
Eis particulars 1 entltats que
ens trameten notes per a la selva
pubilcaoló. sitin ur_gats que ttnguln present que la rodaccló
esportiva de LA PUBLICITAT
al carrer de Barbarä, 11 1 13, que
ás on cal adreçar tota la correspondencia destinada a aquestlit
secció. La publica lió deis orIglnals que no vinguin amb aguaste'
adreça, sofrir, d'ara endavant,
un retard minlm de vint -l-quatr•

1

e

Daeee c e e , 4 de jalicei au I es,

LA PUlaLIGle

INFORMACIO D'ESPANYA
LES CORTS DE LA REPUBLICA
El Censen de La qüestió és evitar Es tan plena la Sembla que el
la crisi
ministres
sessió d'avui, que senyor Gil Robles Es eoneedit el suplicatori per a
El senyor Samper esta dis-

Un d'ells opina que un posat a exhaurir totes les
govern, encara que sigui
fórmules jurldiques
feble, ha de salvaguardar Madrid, 3. Aquesta Me persona de
confiança del senyor Samper afirmava
la dignitat del Poder públic que el cap del Gevern esta molt interes(re de la frimera pagina)

En aquest cas no es tracia de suspensea Nicle, de clausurar el Parlament fans
a l'ectubre. peró com sigui que el reterit article 81 admet les dure interpretacions. jo he deeidit posar això a deiiat en el prexim Consell, que se celeUrarà demà, per tal de veure la lates,setaciii que donen' a aquest anide, i
calgués proposariern a la Cambra
roe acordes la sena clausura fins al mes
Coctulare. Demä, a les dotze, ens retairem a la Presidencia, i tractarem
•
i d'alises qüestions que han queda: cense resoldre en el Consell d'asase
ELS ARTICLES 81 I 58
DE LA CONSTITUCIÓ
lartine SI de la Constitucia diu que
ti President de la República podrá suspenare les sessions ordinsiries del Congrés cada legislatura, solament per un
en el primer període i per quinze
die; en el segon, sempre que no deixi
ae cornplir-se el prezeptuat en l'anide
53.
L'article eS de la Conetitució diu:
"Les sessions es rejrendran, cense necessitat de convocatòria, en el primer
(1:a feiner deis mesos de ¡clacr i octutse de cada any, que funcionaran, almenys, durant tres mesas en el primer
periode, i dos en el segon."
LA INTERPRETACIO
DEL SENYOR AZAÑA
Madrid, 3. — Els periodistes han peegent al senyor Anea la sena opinió
:n 'ere la interpretacie de l'article Sr
Le. la Constitució referent al tancament
eei Parlament, j el senyor Anea ha
entestat:
—Es una veritable ximpleria interpretar aquest article en el sentit que les
C- 7:S no es pirasen clausurar més que
ea mes. Les Corts, després d'haver
acomplert exactamera el primer perioee, és a dir, d'haver funcionat durant
tres meses com a mínim, poden sesteenere les sessions tot el temps que desitFi el Govern. sense més limitada que la
reprendre la vida parlamentària el
erimer d'octubre.
AMPLIACIO DEL CONSELL
En el Consell d'aquest mati el se ir a amper ha dosnat compte del
d'impressions que tingué ahir
eis senyors Alba, Lucia, Cambó
nstínez de Velasco. També sala
a la visita d'ahir dalguns di, radicals des/saneas-1i la reta
ss de! projecte de Hei sobre la
eetstió catalana.
Desates el cap del Govern ha exla situació política
iaat
situació dels diversos grups ssodavant aquest problema. El ses Samper ha dit que el Govern
a de presentar-se avui a les Corts
- tal de discutir uns quants pros pendents. També ha parlat el
ini Go':ern de la conveniencia de
rc ner els cap , de les minories goeernamentals per tractar de la clausura del Parlament sense tractar a
tomas la qüestió catalana. El cap del
Govern ha explicas la seva posició,
1 ha dit que es ;imitarla a explicar
ansh poques paraules la retirada del
psnjecte i a demanar a les Corts un
nos de conlianea per a resoldre la
reeestió de Catalunya (le manera que
ro quedi perjudicada la dignitat del
poder central. Ha indicat que aquest
rot de confianca es discutirà en la
sessió de demà.
El ministre de Comunicaslorts va
donar cempte del descobriment des
autors de les sostraccions que es venien registrant a Correas. Va exposar
els antecedents de la nüesti e , i va
posar de manifest la influinc , e, caercada en aquest sector del seis departament per la no existencia d'un CoPr s tal adenuat.
Parlant de les notes ampliaterice
del Consell en relació amb la Miestio
catalana un ministre ha dit q ue no
ha d'oblidar que el Govern
farä front al conflicte, p uix q ue ninge
ha de pensar ene un Govern. per deba q ue sigiti. nu gui mai perdre :a dignaat del Poder públic. Tot l'ocorregut té un niel d'origen del qual quas:
ningú s'adena. El suceeit its suc quan
la proclamació de la Re pública a
Barcelona. els d'Estas Catalä. ven proclamar la República Catalana i una
narria, de coses mis i va cal dre ase
es trastladessn allí tres ministres del
Peder central.
No es va aconseguir més tue fer
eesestir d'aquests nropesae i es clar
que nn
ha q uedas un resfau
e nnt oblidar. Pera, no olastant. tot
e e nse neceseitat d'arraser
2 7'1 . 5'IreS extrem^3.
res

Telegrames d'adhesió al Sr. Maura
Madrid. 3. — El secretari de la
rninoria conservadora ha facilitat la següent nota-telegrama
que el Comile provincial del partit de Badajoz ha dirigit al senyor Mauna:

'Sorprendido por la carta publicada por el beilor Dfaz Amhrona separándose de usted, censuramos su conducta desleal al
jefe del partido y al Comité proairicial que desconoce tan extraña resolución. Nuevamente le
reiteran su adhesión fervorosa.
Por el Comité provincial, Santos
:Cocos y Arturo Alvarez."

sat en resoldre el problema catará reme
recórrer a cap violencia.
A tal circe, hom ii atril-me:e el propeeit de donar a segnent fórmula: anua
lar la Ilei votada pel Parlament i publicar immediatarnent decret reformen/.
earticle 22 de la Reforma agracia en el
Senlit d'ampliar les fan/1ms legislativas
de les regions autanorne; en materia
agraria.
Si aquesta fórmula fracasees, el se
nyor Saniper en cercaria una alisa, puix
que el cap del Govern está disposat a
esgotar tot e h que ell considera fórmeles
juridiquee abans d'arribar al plantejament de la crisi,

autonomistes
valencians posen
el senyor Samper
Els

en una situació
difícil
Madrid, 3.—Avui s'ha publicat
a Valencia una carta trastrueca a
la Junta nacional del parli d'enió Republicana Autonomista, i
que motiva que èl dissabte dia 23
la dita Juntes prengues
per unanirnitat, de dirigir-se al
cap del Govern en el sentit que
expressa la següent, proposiciú:

"Siendo en los momentos actuales uno de los puntos que
mas preocupan a la opinión el
asunto de Cataluña, y dado el
canicies de nuestro partido de
republicano autonomista, y pensando en un inafiana en el cual
si consiguiéramos nosotros el
Estatuto podyfarnos necesitar
lamba del apoyo de e p a región,
y considerando que el presidente
del Consejo, como militante de
nuestro partido, debe estar asistido por la opinión del mismo y
por los acuerdos de su organismo director. sometemos a la
aprobación de la Junta municipal la siguiente proposición:
La Junta municipal del partido rniGn Republicana Autonomista de Valencia, solicita del
presidente del Consejo que, en
bien de la República, resuelva el
conflicto de Cataluña en términos de la mayor cordialidad entre el Estado y aquella región
hermana.
Esperamos que por el buen
nombre de España y de nuestro
partido, sea aprobada por esta
Junta defensora de los idearios
de libertad y de la República."
Segons s'afirma v a als passadissos, aquest escrit colloca el
senyor Sainper en una situaci6
dificil. puix cal tenis present que
la Junta municipal del parta de
la Unió Republicana Autonomista es la que el Vr1 elegir candidat
per a diputat a Corta.
La carta que van trametre els
senyors Valenti. Mitre Miranda i
Just al cap del partit Autonomista Valencia, senyor Sigfrid
'Masco. deia en sintesi que presentara a les Corts un dictamen
relatiu al ronflirte de Catalunya,
els siznant e consideraren neceesari anunciar la seva nposiciA al
Govern i esperaven que Pis nitres
cornPanYo alltonornistes valencians fessin el mateix en be de
la República, i tenint en compte
la derisió del partit que de no
complir-se perjudicari en la tinhl
de la C. P. A.

potser no es podran tindrä un mal
tancar les Corts viatge de naces

Els incidents
a l'Hospici de
Saragossa
Saragossa, 3. — Despees de
l'expulsió de ele den 'ricos asilats
a I'llospici, continuen els inridents. Després del passeig l'o
han comparegut 15 asilate.
Per la Cornissió pedro .le In
Diputació es prendran energiques mesures.

cessar els cliputats Srs. Lozano
i Primo de Rivera

Sembla que d'una forma El grup popular agrari, Passa a la Comissi6, per al sen estudi, una proposiei6 perqn
o altra es plantejarà la mentre el seu cap viatja,
s'aeordi suspendre l'actutzei6 judi,.• r al Lns que acabi el
es troba desorientat
qüestió de Catalunya
periode leelis!atiu
Madrid, 3. — En acabar la secid, el presidentde la Cambra ha
mani testa 1 als periodistes
—El programa per a demä
el següent: Funcionaris, aiguns
assumptes dels que figuren a
l'ordre del din, com són el relatin al dictamen de la Comissió
de Comunicacions sobre el projecte de hei incorporant els cartees urbans ei l'Estatut de chisses passives, informe de la Coinisslú de Pressupostos; dictamande la Comissió de Marina sobre el projecte de Ilei modificant les plantilles del Cos
l'Armada; vol particular dels senyors Basili Alvarez i Carranza;
informe de la Comissió de Pressupostos; dictamen de la COIMSsió de Guerra sobre el projecte
sie Ilei concedint la Creu del Marit Militar pensionada al comandant d'Artilleria Antom Watts( rez
Orellana; dictamen de la Comise
sió de Guerra sobre el projecte
de Ilei concedint beneficis per a
l'edat del retir i càrrecs honorifles als caps i oficials que,
procedents de l'escala de reserva. passaren a formar part
l'escala activa de l'exPrcit; dictamen de la Comissió d'Instrucció sobre el projecte de hiel concedint a l'Ajuntament de Sant
Sebastià una subvenció de pessetes 2.635.000, amb destinació
a construccions escolars; informe de la Comissió de Pressupostos; dictamen de la ComissiO
de Pressupostos sobre la proposició de lei concedint un cradit
extraordinari de 50.000 pessetes
amb destinació a l'aeabatnent del
monument a Jacint Renavente;
dictamen de la Cornissi6 de Guerra sobre la proposició de hei relativa a l'ingrés als Cossos auxilian; subalterns de l'exareit i
dels obrers filiats d'artilleria:
informe de la Comissió de Pr ps supo st os.
Després vindrä el relatiu a la
qüestió catalana. No sé eneara
ele

quina manera es descabale-

liaría aquest debal, pesque denla, es reuneix el Consell de Ministres, en el qual ha de decidirse el procediment a seguir sobre
aquest particular, causa per la
qual no pile ésser mes coneret
en aquest moment.
Tal com vaig oferl al senyor
Menéndez. al final de la sessió,
i en sessid secreta, donará comple del resulta( de la Comissió investigadora w.menada ja fa
temps per aclarir la conducta
d'alguris diputats en relaeisi anih
assurnptes de guerra. i encara
que no hi ha res de greu contra
n asp, vnll que es doni compte a
la Catabre.
Se Ii ha preguntat:
--;,Es tancara denla el Parlamont ?
ho sé encara. Per a
Murria hagnt de parlar amb
Preside nt , i com que la sessi...
ha acabat tan tard, no he VOlglit
visitar-lo per tal de no entreteNaturalment. creo que en
p f Consell de Miniseres que SP
e p lebraris densa s'acnrclark que!'om respecte a si han d'avahar
si n e les sessions. Jo cree que.
ile toles rnaneres, per a acabar
(lema s'Intu y a d'accelerar mull
rd /p i e queda.

Madrid, 3. — Des de primeras llores hi ha hagut la major desorientació als passadissos del Congres. En
divulgar-se els acords del Consell,
han causas la natura! sorpresa. L'absència del senyor Gil Robles Ira ;c ingla a augmentar la possible discärdia en el gua) popular agrari.
destacas /siembre d'aquest partit ha
dit que havia vingut a Madrid amb
la idea de trabar el cap de la Ceda,
i que Huata disgustas que no fos
abrí, encara que suposava que no tardaria a arribar. Se li ha preguntas si
aquest viatge repid era degut a la
possibilitat de la crisi, i ha contestas:
—No ho cree; pera em sembla que
ho requereix la necessitat que Un.
posi la seva autoritat perque demä
es disposi dels vots necessaris per al
vot de corri ja/sea al Govern.
Els periodistes han acudit al virepresident de la Ceda, senyor Lucia,
per tal de saber si ell tenia la clau
de la situació.
—jo ib tinc la clan de res—ha
contestat—, però si la lingues me

Madrid, 3. — El senyor Alba obre la
sessió a lee e'oe. Al baile blau lit ha
ministres de Marina i Treball. Ese 1552
animache ale escons; en canvi, les tri•
bunee seis plencs de públic. Es liegida
¡ aprovacla l'acta de la scssió anketar.
Es despatxen alguns assumptes de trama i seguidament s'entra a l'ordre

diaEl Sr. SUAREZ DE TANGIL defensa una proposició de hei relativa a la
dessecació de la Paseana de Nava. Poca
de relleu els beneficie que repurtacl,
aquesta de5..ecació, puix que aeuells terrenys produirien treball i frisas per a
d on ar vida a un gran nombre de tumilies. Es presa en consideració la dita
prupesició de I:ei. Després es voten deSinitivarnent diversos projectes de hei
pendents daquest requisit reglamentare
(Entren a la tribuna de presidencia diversos moras netableee S :aproven sease
discussió diversos dictämens de Marina,
entre elis un establint ,ancions per a la
risca
altraemdbicteaxipelonsidues.
Caond,
pe
—En cas de crisi, ¿serieu vea el sobre adquisició d'un vaixell tatie per a
pruveiment de combustible dele vaixelis
que acudiria a Pelan::
—No crec que n'hi hagi, pene si de la nostra ilota. Per a discutir aquest
n'hi hagués evacuaria la consulta el projecte de Ilei ten ia demasiada la pasenyor Gil Robles, que demà estada raula el diputas senyor Bruno Monee,
a Madrid.
el qual havia de defensar un vot parti—sTractareu avui del problema ca- cular; pera co1/1 que no es troba a
i enemicicle, fa la defensa del vot el setala?
—Cree que no, potser densa.
nyur PRIETO. Aquest diu que tal proJede sign ifica que l'Estat compra a la
—Peda sobre l'antic projecte?
—Més aviat cree que sigui sobre la Canipsa un vaixell tanc que está acabaat
peticie de confianea.
de construir la Lene Naval de Llevant,
--a Enserien que aquell ha perdut a l'objecte de concertar la construcció
actualitat?
,e'un altre vaixell identic. Considera l'o—al'atenc a circumetincies, i cree radar q u e aquest vaixell, rsa- la sena esneue han varias per l'actitud de la Ge- cassa cabuda, no té capacitat iii serveas
neralitat en preparar-se a establir el Irr als vaixells de la nustra esquadra.
reg:ament de la Llei de Conreus.
Totes les flotes estrangeres serien jer a
—11i halla debas?
llur proveiment vaixells nah grans. His—Qui he cap. Avui, segons sembla, toria la construcció de l'esmentat vana
o
10 hi hacia monte peso és sabut que p rainl saerC
viabuleineaperi iir
aleisitieixalqugewdrds-sted.-:
els debate s'originen per qualsevol r are
cosa. To crec que estan desproveits vol dedicar.
de ionament els rumors de crisi.
Acaba dient que si es vol ajudar una
empresa nue nraessita l'auxili de l'EsELS DE LES MESURES
tat s'Ira de tenir en compte que tots
ENERGIQUES
nezessiten, i la construccie daquest vaiEn un grup formas pels eenyors xell s'Ira de treure a concurs.
Goicoechea, Honorio Maura, Fuente.
El MINISTRE DE MARINA: No
ra es comentava el moPila i Rey Mo
Ira cap race per suposar que agaea
ment politice
projecte ha vineut a la Cambra ara!,
El senyor Rey Mora ha alludit a la P reci Pitacia excessiva. Aquest projecte
visita, en companyia el'alises parla- era iniciativa de la CAMPSA, pera el
mentaris radicals, que havia fet abir nünistre censultä abaes amb elSstat ataa la Presidencia al senyor Samper.
jer de l'Armada, que dona un dictamen
Nrsaltres —ha da— exposarem cla- favorable. En aqueas projecte slia rerament al senyor Salames l'opine', qua- baixat ell 200.000 pessetes el CO31 del
osicigoestarerlaal vde,dalacin.,rineloeriqauderucnoinspiedreraari vaixell que es porta a cap. Es ciar que
es tracta de remeiar la asumió de la
projecte de Catalunya, en vista de la Constructora Naval de Llevant. Aixe
clara rebellia de la Generalitat. En no és un secret. Com a ministre de Maconseqüència el procedinient no es rina em correspon precisament
altre que altar de cara ale problemes Peral es féu amb les Drassanes de Sananal) mesures energiques i decidides tan cler i ami) les de Celia
del Govern.
Aquest vaixell te les capacitats tecniEl senyor Goicoechea, que coincide'
precises per als fins a que ha de
amb aquestes declaracions, ha afegit: ques
dedicar-se,
i
—1:1 Govern, despees de vint dies rara un mes. . pot proveir els vaixells dude gestione, rnaneigs i conferències,
El
seres ir PRIETO: I si esticteessin
cense aconseguir que allí cessessin
en la seva rehala i intransigencia, parats els podria proveir durant dos
ceta, absolutament carregat de ra6 i any,.
E! MINISTRE DE MARINA:
110 té altre remei que anar al problema ande decisie i gallardia. cense L'adquisició d'aquest vaixell as avalada
tenir en compte res que atenti a la eer l'informe de l'Estat Mejor de l'Armada, que él terminant.
eolsirania del Poder inahlic.
El senyor ALVAREZ (Tlasiliol, ereDesprés s'ha parlat de la noticia
sident de la C.Inissió, explica les via
Madrid
el
que dernä es trobarä ja
senyor Gil Robles, i el senyer Rey cissitials del projecte cnincidint asrh el
Mora, dirigint-se al senyor Goicoe- manifestat nel ministre: (Entren el; ministres de Justicia, Finances i Comuna
dice, li ha dit:
convé molt al senyor Gil Ro- cacions.)
Rebutja el, arpe/nulas del senyor
eles estar detnä aquí, car es ven (larament que els senyors Lucia i Aiz- Prieto, i acaba maniiestant que el val‚seil
is bo per a l'objecte a que se'l vol
pun no colma carregar amis respondedicar.
sabilitat s . A més, la seva abeencia
El senyen af APTINEZ .9.1LAS- (aula Cambra podria donar lloc que
molts diputats de la Ceda seis am e s- tonomista valencie i autor de la iniciasin les mans aplaudint a Goicocchea. tiva del prniectel e • mlica la matarle
El senyor Goicoechea, dayant d'a- d'aquest assumpte d : ntre la Camissih.
questa presuncie del diputas radical, .1(irma que si ea s'aprovés el nruierte
quedarien !eme faino macas dealsrers
somreia en to dubitatiu.
eintre de s mesns, Contestant 1 sciss se
P siete, de, que ame la mateixa ras ') que
ELS IMPACIENTS
en impugna el dict amen, acttsant de la
Ma ctrid,-3. — Entre els dputats de Manea
de deterrninats interes s es als
Renovada Espanyola i tradicionalisseus contraris, es test pensar nne ell
tes ha causas disgust el retard a
cutir la güestire de Catalunya i el era- 9, el criteri contraer per a ciefensar
pesit del Govern que tot quedi reduit inaestria hiscaina.
El censar PIS1F.TO rectifka, 1 din
a una votarle, dämplia coniianea. Estan disposats a no concedir aqucst Orte ne, es mon per simpatia ni per asemaversie
envers co,, ree ,.n. dit nne
vot de confiança al Govern, que no
annest vaixell pndria raveear ver la
eaccepta quan ells se Ii oferiren.
atalaerrenin, ner at l eatie i pee la
GIL ROBLES ENCARA NO HA Centábrica : dones ro faltara mes,.
Es perillas el sistema d'anar adju
TORNAT A MADRID
dicant construccions a une; c, atuses
interrogat cl vire-president de la entitats, encara que siguin per un moCeda, senyor Lucia, si era cert que fin just Arme s ( innccessael senyor Gil Robles havia tornat
ri I es van a despendre den tuilions de
Madrid, per requerir-ho ami la situa- pessetes sense cap militas. 1 fa hincid politica, ha manifestat que no,
ca; de la tinstra marina de cacera és
in he parlas amh ell —elegí— a des defensiva, i les n os tres unitals no P a
quarts de cine de la tarda i la es troactuar lluny de les bases navals,-sten
baya a mate quilemetres de N'adra A per la miel cesa el mes premia en
les once de la nit tardada a parlar amb l'ordre de la marina de guerra set-la
el senyor Gil Robles. Per tant, poden, la eeva coeinleta supressie. Per a les
desmentir-110 en absolut.
finalitats defensives ena eernhla concretense/1f inefirae *crea( vaixell.
tracta únicament sie fer tina adiudicacee per uns milions de pessetes a
.ma entitat constructora. sertse obliM adrid, 3. — Avni a Madrid gar a les formalitats de enhilaste.
la temperatura ha littjat Pitraur- Acalia manifestant que en tot ras ha
,1;11a,.ta.
fer-se la consta/cae; De
ilinäriatiMML. A les (1111111 . 9 de la
FI ,en y nr ROMF.R n RADIGA1 arda els terrnOmetres inarcaven
32 grane. A 1..1 lesna nyn se een- I.E`e (ce rsrari) dia sme clespres
emita el aencer Prieto, eersona,ment
len forts valora, ¡ s'Ira registrat
(1 ;, 1nn,Pt o V ,. lar raro., el ,feti.
la temperatura inexima a Cä1117. ,rer. No sé el que 'entre en als diennlh 37 grane, i la mlliima de te e ems de 11/44 ari , 11. que s'anroven ri12 graus -a León i al Teso!.
ruclur-ent, a pesar de la situazió ecocd

L'abstenció deis Congres del partit
comunista
conservadors en la
votació dels sup l i- Madrid, 3. — Al teatre Barbiela s'ha celehrnt el Congras del
catoris
partit comunista sota la presiMadrid, 3.— Ele conservadors repta
blicans justiiicaven la seva abstence.,
en la votarle del suplicatori centra
el senyor Lazona, dient que stieblava
:mellcit en anuests moments hacer
',lente j as aquesta niiestid, i. de t!l.'S a
/11.5. pes q ué el Gas-ere no tenla autoritat per a aixce, pes q ue a ciencia i
Paciénria seva estava tollerens cine
semposin les dretes enemig res del
retzim.

pro-

dencia de Dulcera Iba mira " La
Pasionaria". Slan noinenat persitirmls d'honor a deslacal a elemente comunistes estrangers, i
després a'ha procedit a relecció
de la Presidencia definitiva.
S'han Ilegit nombroses
sions d'elements comunistes de
tot Espanya.
El secretari general del partil.
Josep Diez. ha prnnunciat un
discurs dient que Europa és favorable a la revolució comunista, perit en canvi, Espanyn no
esta preparada le r a la consti-

lució deis Soviets.
.Mentre 'eslava celebrant PI
Congrés han arriba' el diptitat
comunista senyor Bolívar ¡ la
senyoreta Fuyola. stiara posada
en Ilibertat. Han estat objecic
d'una gran ovacjó.

La calor

s'arrnin lea milleies d'Acció Popular.
Assenyala la impossibilitat que les
mases obreres es moguin dintre de la
legalitat. d enaaa l'actitui del ministre de la Governació. (Rumors.) Et
tat nue es permeti earrnament de les
¿retes amb cnmplaenea i protecció del
Govern. (Protestes i denegacions deis
radicals.) No ern refereeao a les iorces
de! senyor Primo de Rivera. s'net a
d'altres.
El senyor COMIN: No ens armem.
Pesó en vista de les seves rnaniiestzcions ens armarem.
El senyor PRIETO: Cita el cas
,l'un detirtgut en una Comiscaría de
Madrid, d'un efe:as d'Acció Popular,
per hacer comes un atemptat i Per
portar armes sense Ricé/se:a, i oresia
la gesta', d'un dinutat de la CEDA.
va ésser posea en llibertat el dta següent. S'estranya que diáriarneet
la Direcció general de Seguretat es
despatxin 150 Ilicencies d'armee. i
re p eteix neme els elements dretistes,
arnb la protecció del Govern, s'estan
arman?. (Denegacions a la CEDA.)
El caaita de la guardia civil senyor
Doval, que figura processat el ro d'agost de 1932, entrena les joventuts
d'Acció Po p ular. (Ru mor e 1 deeega
de les dretes.) Es va celebrar-cions
un partit de fustes,/ en un ramo, pesó
no va esser el p artit TréS CP,, un
pretext , pergue es tractava d'una tearea d'elements dretestes prote git s Per
la guàrdia civil. Seeas treu de la
República i es vol Que romanguem
indefensos. pesé, si s'armen els nostres
enetnics ho tindrem present i ens defensarern en tots e:5 v (Aplaudiments dels socialistas i rurnats als
altres sectors.) Vàreu venir arnb nosnitres ala República i ara ens en traieu.
En vigilies del tancament de les
Corts. potser definitiu, es presenta
ES POSEN A DEBAT ELS DIC- aquest stnalicatori en tanta contra
TAMENS DE LA COMISSIO DE nosaltres. Ene defensarem i defensarem la costra terap ia vida. i ja. S e sao
SUPLICATO RIS PER A PRO- entine mitjans s'empren per a aquesta
CESSAR ELS DIPUTATS SE- defensa.
Amb motiu del suplicatori contra el
NYORS LOZANO I PRIMO DE
Fenyor Lozano, un cap de la guardia
RIVERA
civii, processat també per l'aixecaes burla del
nient d'agost de IQ32,
—
El PRESIDENT DE- LA CASI- di
diputat processat. no afirma el seBFA pregunta a la masona soc.alists nyor Cimas Leal.
el seu criteri de si la discussió ha
El senyor PRESIDENT DEL
CONSELL: Per aguces telegrama
d'ésser pública.
El Sr. PRIETO, en nona de la mi- estä compiles dos mesos d'arrest.
noria socialista, diu que el seu criteri
El senyor PRIETO esmenta el cas
es que la discussM sigui pública, mes que els governadors de les provincies
encara quan l'altre dia el senyor Cal- frontereres donaren ordres als seus
ves Sotelo digné que amb motiu da- subordinats perque sampedis la eortiquest suplicatori poclria discutir-se la da d'Espanya del diputat senyor Lonostra posició en el rnoviment poli- zafio, en cas que ho intentes. La metic actual.
va actitud en aquests nrornents no esEl PRESIDENT DE LA Claf- tä solament relacionada amb la deBRA llegeix els preceptes reglamen- fensa d'un conmany, perque jo vaig
tari s sobre el cas.
de:cnsar la no concessi6 d'un supliS'acorda que la discussió sigui pú- catad contra un diputas que comete
blica.
en atemptat a la Camhra, i en les
El Sr. PRIETO comença manifes- Corta Constituents vaig defensan
tant que es congratula que estIgui aquesta no concessici al diputats seprescnt a la Cambra cl cap del Go- nyor Oriol.
vera per a poder-li dir que Si desEl senyor CALVO SOTELO: 21
pees (llaves pressionat %yergue es el rneu cas? (las/moral
concedí; el suplicatori, si ara s'abstin.
El senyor PRIETO: ¿Corto vol
gues de votar, per no ésser come- comparar la V. S. un cas histhrie
girent amb el fea hauria de qualiticar amb elia fet purament histaric? Es lala conducta del senyor Sarnper
menta del tracte diferent dorsal al segran hipocresia. Ha eeercit toles les neor Primo de Rivera, corn ho deseres pressions per maja dula
mostra el cas que. el ser/ procés los
tres de Justicia i Governacia perque posterior al senyor Lozano. La mees processi un diputat. Cal reman- va defensa en aqueet cas ha volgut
tar-se a l'any tata, en el cas det se- esser (rala i objectiva donat el meta
nyor Marcelli Duminno, per a recor- temperament, i a pesar que en Ist' 'st
dar la descache d'un diputas. Etat per- cas del senyor Lozana [tomes hi ha
metra el senyor Primo (te Rivera que
contra no galEalludeixt en discussia del COMPOrtd- una persecució política
tres, persecució que s'adverteix a la
ment del Govern amb S. S. i ansb
nostre cnnipany, per tse que el nostre Cambra i que farä aire nosaltres provot :sera igual: contrari a la conces- redint en conseqüencia. (Aplauda
ments en les esgrimes-)
sise d'ambdas ettplicatoris.
El senyor PELLICENA defensa
Llegeix sentencies i disposieions sobre la immunitat pariamentaria i exa- el dictamen de la comissia de suplicatoria
i s'opnsa a la denegacia del
mina la Constanci a en la part que es
refereix a aguces eximia i diu que suplicatori contra el senyor Lozano.
les Constitucions de la monarquía i Crea que si la Camera es deines porde la República en aquest cas san tar per un sentimentalisme reo comidèntiques. Cita casos de Ileis (le l'any phria ands el seu deure. La comissi6
1 st/8. que tot i no estar derogades han me ha armas peliticament, com
estas oblidades pel Sumen i el Go- prova el fet que dernana el euplicavern. Es vol concedir el suplicatori tnri per al reputat socialista i per al
per un suposat flagrant delicte. El dieutat feixista.
La comissia ha concedit aquests
senyar Lozano ha fet tuanifestacions
de amas eche un pagues que contenia dos suplicatoria a pesar que el ras
armes. i fins en et stmesit que sabia del senyor Loeana sigui més desfaque eren arme, i ncs proclames, no vorable per la farma en que sala prohi ha delicre flagrant de cap mesa. duje el fct. No considera admiseible
El senyor Primo. de Rivera concorre- la doctrina sustentada pel senyor
gua a nua reunie a eaereetrems d'Ex- Prieto, puix que en aquest cas es
drien trobar derivacions politiqueo
treinera acuse autnritaacia especial, i
s'Ira fet responsable del delicte davant en qualsevol note d'un dienttat.
El senyor ANDRES MANSO inl'auto/Mas. No cree que pugui sec3 r-se un cas de MiS nagrAlliia tervé en noni de la rni”oria socialista,
no m'explico cont no sala protestat i s'adhereix a les manifestacions letra

nämica de l'Estat. Fa pan s'aprovaren vint-i-cinc inilions de pessetes per
a construccions navals, tot i saber que
no hi havia temps material d'emplear-les, i ara es despenen . deu milions de peesetes solee cap necessitat.
Per atea, jo vetare contra el projecte.
El senyor BOSCH alARIN (drena
valenciana) defensa el dictamen, i
afirma que si tse s'aprova quedaran
sense feina alguns centenars d'obrers.
(Entra el cap del Covern).
El senyor PEREZ MADRIGAL,
de la comissió, diu que el senyor
Romero Radigales isa deixat traslluir
quelcom que no pot deixar-se sense
contestar, molt mes tenint en compte que és diputat de la majoria. Les
coestruccions p avees sisan ccakedit
perquè era de necessitat absoluta
fer-ho. La comiss16 ha estudias deti/aguda/1km els problemes en ella
plantejats. S'estranya que el senyor
Prieto trobi tan impossible el que es
deepeguin den milions de pessetes en
un vaixell necessari, i al mateas ternas
per donar tema a molts ntalers dobrees, quan ell va despendre rnilione
cnt aquests disteis sulsterranis de Madrid, de duldosa elicäcia.
El senyor 'PRIETO: Tots ele túnels san subterranie.
El senvor ROMERO RADIGALES rectifica i diu que ell sosie que
hi ha una desigualtat evident entre
la Marina i la defensa que es presta
als interesses agraris i industrials.
El MINISTRE DE MARINA intervé nos-amera, i insisteix en les cenes anteriors manifestacios.
El Sr. PRIETO tandsd rectifica.
liegeixen algunes esmenes al
projecte.
Acaba la discussió de totalitat i se
euspen aquest debut.

ist

la

pe! senyor Prieto, que repeteix gaireigual co els dos casos.
La Comissia considera el delict e be mtegrament.

comes p cI senyor Primo de Rivera
cnni un delicte polític; pera trabe
un abre delicte en el censor Lazan°,
Der la qual cosa p ropasa la concessaa.
També s'acusa d'un adiete de unenca
d'armes al senyor Primo de Rfvera
perque es van trobar cine armes eme
va declarar el senyor Primo de Rivera que crea seres. En actuad cas.
analeg al del senyor Lozano, es do
mana lamba el suplicatori, Perú 1-1,,
s'actua amb tanta rapidesa i ii, tan
sois e'assenvala el dini'ifeit d'arme,.
Si la Cotnissii5 té el eritema de denegar
els sunlicatoris p er de tectes nolitice.
Ira (le denegar el del senyor lee-tino,
lar g ue /singla nat sospitar que nl rices're cninean y Lozano gUardavl les
armer cser a una altea cosa que per
a una lluita política. (Forts eurnurs.)
Acusa el Govern que perra« que

El PRESIDENT DEL CONSELL
declara que 51 el Govern re deixes
portar pel primer impuls, el suplirla
tori no C3 concediria, perquè rlsi oposaria, perb sisa d'estudiar defines/Idatnent el ras i obrar en justicia, dona(l es les cirrumetäncies que Id ha harot en el fet.
L'article 5O de la COnfitin1Citi tutpura que un diputat pedrä ésser detinant orinare i quan sei trobi en flagrant delicte, i en aquest cas es troha cc-mueres el senyor Lozano. Atan
no ha ha pogut negar ningú. En nto.
menta diffells i quan hi havia una
vaga grell, es troharen al doinkili del
senyor Lozano, no unes guantes armes, sitió una gran quantitat d'armes,
i d'iguals se'n trobaren a diversos indrets de afadrid. Cita una aérie de
residencies per a treure la concluida
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Berlin, 3. - El president del Cansen de Prússia, senyor Goering, ha
publicat un decret invitant els cao
Immediatament després de termi- dels grups i esquadres de protecció
nacional-socialista i el general de porat el Consell de Gabinet, el seeyor licia de Prússia, senyor Daluege, a
liitrer ha marxat cap a Neudeck.
reorganitzar
els grups i seccions d'asLa sort del vice-canceller son Paren cenen actualment de la voluntat salt de Berlín, larandeburg, comarca
oriental i Silésia d'acord amb els ser'del mariscal Hindenburg. Als cercics veis competents del partit i les espolítics berlineses es creu que el prer¡aent del Reich mantindrà la sera quadres de proteccia.
ronfianea en el vice-canceller.
Recerca d'un oficial de

Papen posa el càrrec
c la disposició del Govern

Heines

Bresiau, 3. - La policia ita efecper tal de troLondres, 3. - Comuniquen de Ber- tuar actives gestions
bar el senyor Schmidt, oficial d'orin a l'Agencia Reuter que el vice- dres
del senyor Heines, prefecte de
tanceller, von Papen, en el Consell
cap de la S. A. de
tle Gabinet celebras avui, ha posas el policía de Breslau i
Silésia.
que foil mort a Munic el dia
rea carnc a disposició del Govern.
juay
darrer.
0
de
3
Sembla imminent el nomenament
Sembla que la policia ha sabut que
de Goering per a la rice -cancelleria.
senyor Schmidt ha aconseguit fuLonservaria, no obstant, el cauce de el
gir
en autornóbil.
president del Consell de Prússia ¡ la
cartera d'aviació.
Fins ara ha ocupar la viceg ance- Rumors desmentits
Berlin, 3. - La concelleria del bisarria el senyor von Papen.
S'indica que, accedint a certes sug- has de Berlin desment categimicament
,rrestion s, el senyor von Papen no re- els rumor; que han circulat a l'esbutjaria el arree de comissari go- trangers en relacid al bisbe
de Berlín i afegeix que monsenyor
vernamental del Sarre.
Bares es troba en periecte estas de
ixecament de l'arrest
salut.
Es inexacte que l'ex-cap de les S. A.
da Von Papen ::
de Saximia, senyor Killinger, hagi esBerlin. 3. - Ha estat aixecat l'ar- tat afusellat.
rest al seu domicili de con Papen.
Bou simplernent internat en un camEl general Goering sostingue aloe pament de concentració de Henstein. i
lela 'larga entrevista amb el príncep alliherat poc desnrés.
August Guillent. i despres crhaver-se
El senyor Killiser no tornará a exerconvençut que no hacia eres part al sir les seres funcions.
complot, bou alliberat.
Ei princep August Guillers ha sor- Un oomentari aiemany
tjt cap a Postdam, on es troba fa
Berlín, 3. - En un anide de fons
des el Kroner¡ne,
titular "Conclusió". el "Berliner Tageblatt" s'ocupa dels darrers esdeveniVon Papen a favor deis
ments. Diu que la revolta de lea-cap
Habsburg?
de l'Estar Major de les seccions d'assalt costra el Canceller senyor Hitler i
'Vena, 3.- Als Circols legit;rni3tes la mesura de la conspira:epa, no s'has
e. desment categórica/seas l'acnsació posar en clar encara en tots els seus
s¡e¡ g ida contra el vice-canceller Von punts.
Paoen, segons la qual, durant la rosa
Fa ressalta r que el fenomen mes sorestada a Renta, va mantenir relacions
asn'a els Círcols monärquics austriacs i tint ¿'aquests darrers dies ha estat tal
negada l'absoluta tranquillitat del pava declarar estar disncraat a afavorir blic que, si be ha demostrat el natural
la ressauració dels Habsburg.
interès pels esdeveniments, no ha donat
mostres de la més mínima nerviositat.
INTERESSANTS DETALLS
Una prova d'aixd - diu el susdit diari - la ccnstitueix l'afluència d'eatiueSOBRE ROEHM
jants a e, estaciens del ferrocarril, que
no ha sofe et cap interrupció enlloc i que
Viüna, 3.- Censaat especiel rls1 no s'asir' assaltat Bases ni Caixes d'Es.sgrapi-... a Munic, din (rae ha talvi, com pagué observar-se en casos
ocasió de visitar la • vi g a del semblants l'any passat, tant a l'interior
t
Reehm on es va des:alsdellar com a l'estranger.
CI ._171711il del dia 30 del mes parraat.
Es mobles de diverses haboacions Incidente a Baviera
esaven cuasi destruits, i ami) moites
•Vierta, '3. ,7 El ' p eriiid,d ''S rann' uhd
tenues de santa.
Montag Leitung" publica una rotorA l'habitació on va ésser mort el mació en la qual día saber que el
Prefecre de t' oli d a de Breslau. i un campament de legionaris del treball
er, jove, nur l'acom p anyava, s'obser- hitlerfans a Lechfeld, a Baviera, esta
esa senyals de moltes bales.
en plena dissolució.
Altres cine joves es trobaven en
El proveiment de queviures és més
acuesta habitació cuan van entrar-In nur miela i els legionaris no han estat
• senyor Hitler i el seu segteci.
pagats des de fa tres setmanes.
Lenviat refereix que féu aquesta visita acompanyat d'un dels caps de la Un comentari del VatIck
S. S. que prengué part en aquest acre
de depuració.
Ciutat del Vatich. 3.- Les InforAtirma que el dit cap manifestà que macions encaminades a complicar en
• senyor Hitler ordena l'execuci6 im- els esdeveniments d'Alemanva els dimediata de tres deis cinc minyons abans ri gente eatólics, han causas dolorosa
cementats. Els altres dos sofriren un nr.nressió.
Als circo); religiosos se Str:UtiX
atar de follia.
Els membres de la S. A. que eren a arnb gran atencib el descandellanicst
la villa foren detinguts i conduits al deis successos per les derivacien, que
camparscat de Dachau, perb la majoria podrien tenir.
deis foren morts a trets de revolver
samant el carni.
Afegeix el dit enviat que el cap de
/s. • S. A. de Berlín, senyor Ernst,
mort a garrotades.
Quant al capita Roehm, diu que li
fou lliurat un revólver perque se suicides en e: termini de deu minuts. El capita prega que re Ii permetés de comparèixer davant un Tribunal, per& no
es fea cas de la sera petic¡6, i en transcarrer el termini que s'havia marcar
Praga, 3. - Davant del Parlament,
s'engegaren contra ell diversos dispars reunit en sessió plenaria, el senyor
erre li causaren la mart.
Benes ha iet una exposició de la po.Refereix per intim el corresponsal que litica francesa des que es constituí
el capita Roehm tenia un sou de 30.000 el Govern nacional, alludint a la conerarcs mensuals, i que havia reunit una aolidació de la Perita Entesa, i atriic;rtuna considerable, mitjançant confis- buint també iemortáncia considerable
a FEntesa balcánica.
cacions arbitraries de bens.
Després ha exposat àmpliament la
ganesi dels esdeveniments que premort
de
de
la
Detalls
pararen la reincorporacid de la U.
Schleicher
R. S. S. a la política enropea, i ha
Berlín, 3. - Es coneixen detalle de declarat que una negada firmar e; pactorn trabaren la mort el general Kurt te oriental - d'assistencia mútua contra
l'agressor, será possible tornar a la
von Schleicher i la seca esposa.
El general von Schleicher riba en un Conferencia del desarmament a fi de
aalet als abres de Berlín. Dissabte al buscar usa nora base per a la Conmati arribaren en automäbil uns indi- venció del desarmament i l'Entesa
vklus, un dels quals va baixar, i va pe- amb Alernanva.
.
Parlant, per últirs, del . recent viatcerrar al domicili del general.
Se sentires diverses detonacions, i ge del senyor Barthou, ha dit que
1 . ,ralividu que moments abans havia pe- Frasea baria vist clarament que els
netrar al seu domicili sorti precipitada- Estats de la Petita Entesa representen una torea, que persegueix a Eus-ese
Els que penetraren al dorsicili del se- ropa el mateix ideal de .pau i treball
ra) només pogueren veure el cadàver que la mateixa Franca.
lvi general i la seva esposa amb trenendes ferides, a coneeqüencia de les
• ' encaja tole després.

Benes parla de la

política exterior
francesa

mort d'Ernst

Berlin, 3. - El cap de les seccions
assalt Ernst baria fugit amb la
reta esposa i s'ignorava on parava.
Com se cap, Ernst és un dels ex .e:W ats arran de la repressió, i s'assegura que els seus executors t'eres
els S. S. (guardia de seguretat espe c ialment afecta a Hitler).
Ernst havia fugis a Bremen. on fea
deting ut pels S. S., que hi arribaren
en avia. Ernst frm traslladat immediatament a Berlin, on en un lloc
Proper a l'aeródrom Lichterleide fou
sonejat violentament.
Lo cop sense sentits, l'arrossegaren
,1 ins me d'una paret, on fou atusesense previa formada de Causo
cap altre requisit.'

Crisi ministerial Un dehnt als Comuns sobre
al Japó les forees navals i la ma-

NOVES DISPOSICIONS

DE ROOSEVELT
Washington, 3. - Abans sor.
tir per efectuar el seu creuer, el president, senyor Roosevelt, ha dictas
una ordre creant el canee d'adjunt
del president dels Estats Csits i designant per a execir-lo el senyor Do'
naht Riebberg, que nctualment és
conseller de la N. R. A.
També ha creat un supergabinet,
amb el nom de Comissiú industrial
d'urgència, la missió del qual Es con trolar i coordinar receló dele diferenta organiimes-del:NewdeaL

Lo crin ministerial japonesa ha estat
motivada Per la complicitat cralgrois
membres del Govern ea ojera finanzets
escandalosos. Però te també carácter politit. El harb • Saito olearia convertit
instmonent dels nacionalistes beilicosos,
gire obstacrilitzaven ¡co tend2ncies relativament pacifistes del cap del ovo% dsmissionarj i del ministre de l'Exterior.
H irola.
La solució ‚jr la crisi, donada la situaeid parlamentaria, no será fácil, pert)
HO fa improbable que el Mikado enea.regid al matriz la .lormació del 219:l
gorro).

Toquio. 3. - El president del Consell de Ministres. senyor Saito, ha presentas la dimissió collestiva del govern
a l'emperador.
L'emperador ha acceptat la dimissió.
Als circols patines s'assgura que tai
dimissió és deguda als recents escandols, en els quals es trabaren comencats ex-ministres i ministres de l'actual gabinet. - Fabra.

Un debut sobre la
marina mercad
francesa
París, 3. - El Senat ha abordas
aquesta tarda el debat sobre el projecte adoptas per la Cambia de Diputats encaminar a establir mesures
de protecció a favor de la Marisa
mercant francesa, a l'objecte de disminuir l'atur forçós, que tants perjudicis causa a les indústries i establi,
ments maritinis i ports.
El ponent de la consistió de Marina, senyor Rio, ha fet constar que el
tonatge de transport de la ilota carbonera ha di s minuit en un quaranta
per cent en dos anys, i que la flota
frigorífica está en camí de desapareiTren.

Amb l'objecte d'abalar resmentada
Marina, es destinaras iso nútrase,
que s'obtindran mitjançant felevació
en un 4 per cent del producte de tot,
el; drets de Duanes no consolidades.
El senyor Rio ha fet ressaltar que
aquest esforç serh inútil si no s'atorguen preferències a la Marina francesa per al transport de totes les mercaderies pertanyents a les collectivitate. públiques.
El senvor Lourties, ponent de la
comissió de Deanes, Cita mnstrat
Samba molt imprcssionat per la xifra que han arribas a assolir els vapors que es troben ansarrats.

Londres, 3. - Contestant a la
Cambra dels Comuns una pregunta sobre l'augment eventual
de les forres mulas britaniques,
el senyor Buldwin lut ro:debita
que les condleions mundials, naodifieades després de la darrera
Conferencia de Londres, fa necessari revisar bota la situad()
naval en discussions entre les
potencies interessades en el
'rractat, amb vistes a la nova
Co u feréncia.
Ha afegits que tota discussió
pública deis diver g os projectes
perjudicarle la unitat de punts
de vista en les discussions in•
ternacionals.
El senyor Runciman, durant
tuca deelaraciú que ha fet subte
l'actitud del Guvern reterent a
la .Matina mercara, ha la cenolar l'atener() profunda que el Govern presta al Inoviment maritiro que ha minvat en una tercera par!, del seu volum des de
1 9 2 9, essent interior al de 1913.
Afludint l'augment de les Marines mercants d'altres paisos,
grades a la concessió de subsidie i a la situad() del cabotatge.
el senyor Rtnncinoair ha declarat
que encara que el Govern no esta
en situad() de concedir subsidi
suggerit pel Contar d'armadors,
esta disposat a sotlieitar de la
Cambra .que concedeixi aquest
subsidi a Mol defensiu, i sempre
que no passi de dos milions
Ilitires esterlines fter rt aquella
aixells que transportin carrega_
mente en ügitu de cabotatge.
El dit subsidi seria atorgat
liontes a condició que els armadors elahorin un pla que satisfaci - el Govern, impedeixi la
dispersió del subsidi per una
comeeténeia intestina.

Aquest subsidi llama de tenir
per objecte augmentar la nia
d'obra de la navegad() de cabotalgo branica j només durar?!
L111

els estrangers elaborin projectes
que tendeixin a restablir els nó-

lile a un nivel( remunerador.
Ha afegit que el Govern continuara els seus esforços per tal
d'obtenir que es redlilzi un esludí internacional deis mitjans
que podrien emprar-se per a establir la Marina inercant sobre
una base económica, consideran:
que la cooperad() dels Dorninis
i de ¿'India es essenciat per a
l'objecle perseguit.
El senyor Runciman ha ricabat dient que calia que la maleixa indústria marítima fuel els
mes grans esforços per tal de
millorar la seva pròpia posició, i

ha indica( que no es considera
neceseari adoptar mesures ca pedale per al petit eabotalge, la
posició del qual es (Herencia
!non pm del gran cabotalge
transoceitnic.
La propera Conferencia
naval :

Lendres, 3. - Campionat de lasentennis.
El jugador espanvol Maier ha estat
eliminas dels partit; dobles i dobles
mixtos que li faltaren jugar per
continuar malalt.

VERSES ANGLO - ALEMANYES ACABARAN
AVIAT
Londre s , 3. - Els perits financers
alemanys segueixen esperant ordres de
Berlín. De momear no ha estat prevista cap altra reunió ares els perita an .
4le5o5. Hom té la impressió que aqueg
acabaran aviat.
-tesngocia

El món deis espectacles
Cinema

l• ilm cbmic Irc.t d'una notvlia de líttpert Huglies titulada
und
per Francais Martin, i usnb el
DETENCIONS DE POLIsegitent repartimcnt: Augustus, W. C.
1 . ;clds; Tillies, Alison Skipzz'ort;i; The
TICS CUBANS
King, Baby Le Ray; Mary Scheridan,
Jacque!irte Wells; Capita Fogg, Georgc
I;Havana, 3.- Amb mot i a del Barbier.
recent comelot, la noticia ha practiUna herencia que, grácies al marinescas molsissimes detencions.

q ue entre els cbmnlices hi ha atolle sor, que es un estafador, desapareix, la
tornar l'un d'Aiaska i Faltre de Ama,
membres de l'organització A. 11. C.
un matrimoni de jugadors que, ais
de la seva neboda, es fan passar per
missioners, i arriben ainb la intencirS
de fer-se la part. La simpatia, extraorCODOS I ROS!
dinaria, pera, del fill de la neboda no cal dir sisó que el paper el fa Baby
A LE BOURGET
Leroy - sobresea el trabar-se davant
d'un pocavergonya, els fa reaccionar,
El Havre, 3 - Codos i Rossi, que ho ian tot per protegir la nora i el seo
ambaren a aquesta ciutat el dia 30 de marit. \V. C. Fields, amb el seu cómic
juny, seran rebuts oficialment a Le clownesc, en contrast amb la finar extraordinaria de la comicitat d'Alisan
Bourget pel ministre ¿'Aeronáutica.
Skipworth i les monades de Baby Leray mantenen l'interès del film, d'un
argument molt senzill, potser massa, que
ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES dnna la irnpressió d'ésser incomplet o
be retallat per reduir-lo a la longitud demanada per un programa doble. No obsDe Catalunya. - Bisbe, 3 ere a 13) tant i aix6, és interessant i té escenes
Joventut Socialista de Barcelona,- flash bones, com per exemple el comenRambla de Santa Mònica, ag, segon eament amb el traveling de foca, que
(Oberta al públic tots els dies feiners sembla una parödia de les primeres esde set a nou de la nit. Diumenges cenes de "L'home i la bestia", de afamoulian; el preces a Alaska i la regata
¿'once a una del mati)
Acció Social. - Amadeu Vives, 3. iris dos ferri-boats, arnb el truc dels
Acaderma de Bones Lletres. - Car fixs artificials cara a combustible.
ren del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i Cirurgia."Lucha de sexos"

Carie, 45.
Colúmbla
Pedagògic F.xperimental.-Tra Collseum
vir ssera de Dalt, 74.
Film titulat en ang14 "Ann earver'3
logia.
profession", dirigit per Doddie BruzAcademia Catalana de Belles Arts
i interpretat en els primers papera
de Sant Jordi. - Casa Llotja (de Per Fay M'ay i Gene Raymond.
nou a una). Especial d'Art i ArqueoEt conflicte de l'abandó de la dona

Social s Industrial. - Utgell.
número 187.
D'Arqueologia fenilo Pelen de
les Arts Gràfiques del Pare de
alontsirie en cura d'insIalliterer).
D'Història Natural.- Rambla
dels Estudis, 3 (Aeadarnia de
Cibnciest.

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en català i amb un
limbre o signatura coneguda

"Ortopbdia Moderna"
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QUE MAI NO ACABA D' E VAPORAR-f E

Parle, 3. - El ministre de
Marina, senyor Pietri acompatiyara el senyor Barthou en el
vialge que efectuara a Londres
el día 8 del tnes que som.
Duran t la so y a p elada a la ca- LES ESTRENES
pital anglesa celebrara diverses
converses relatives als treballs
"Un par de tíos"
preparatoris de, la propera ConColiseum
Paramount
ferncia naval.

e-••• n•

noticies

any.

Una altra de les condicione
per a la seva concessió sera que
els arinadors aconsegueixin que

Londres, 3. - El periódic 'Daily Herald" assegura que el senyor alacDonald aprofitarh la seva estada al aonti.
nent americä per a entrevistar-se awb
el President Roosevelt.
Alguns diaris politice del mati discuteixen aquesta proposicia amb intereso
Als centres oficials sembla que no
ha estat molt ben acollida aquesta proposició, "perquè -diuen-- molesta entreRESOLUCIO DE LA CRISI vista exigiria molt trcball de preparada
i obligara el Primer ministre a ileghMINISTERIAL CUBANA diáriament !largues bares. Rio Janeiro, 3. - L'aviador
Merrnoz que havia nnurxat aquest
L'Havana, 3. - Ha quedat resalta
cap a l'aeròdrom de San
la trisi ministerial. Per a la SecretaSenegal, s'ha vist obligat
ria d'Interior ha estas designas el se- Luís de
nyor Pelayo Cuervo: per a la d'E- a tornar a Natal.
Reprendrà el vol derna, si ho
ducacid, el senyor Eduard Vitler, per
a la de Tresoreria e: senyor Gabriel permeten les condicione atinosLanda: per a la de Justicia, el se- feriques.
nyor \romero, i per a la de Treball,
Annapolis, 3. - El president senyor Roosevelt ha embarcar a bord
d'un torpediner que l'ha conduit al
creuer "Houston'', en el qual realitza
la seva anunciada excursió marítima.
HA MORT EL PRINCEP
Marsella, 3. - Aquest mati s'ha desembarcar en aquesta ciutat el sultä del
CONSORT D'HOLANDA
Marroc acompanyat del princep Hassan.
El sultä viatjarà algun temes a FrasLa Hala, 3.-El erinte p consort,
ea, i descansara uns quants dies a Font
dux el darrer dijous va sofrir un atad
cardiac, ha mort asan als ¡S anys Romeu,
Lieboa, 3. - Ha arribas el non tic/sol
d'edat.
La princesa Juliapa, que es trabara emane& en aquesta ciutat, senyor José
Marín.
oessant una temporada a Londres, sorRio Janeiro, 3.- Es reben noticies
tira aquesta nit de la capital anglesa
donant rostete que el dirigible 'Conde
ca p a La Haba.
Zeupelin" va arribar a Pernambocc
Ir.•n•n
ahir, a les 845.
Buenos Aires, 3.- Ha entra' en la
darrera fase l'ellaboració de la neva
INCENDI A L'AJUNTAConstitució. S'han presentas nambro
ses esmenes.
MENT VIENES
Els p eriódics Preveuen que la Pr o
-mulgaciódenovs'ftuar,
enrre els diea 5 i 7 del mes e l-1x son,
Londres, 3. - Connmiquen a l'agenId meció -presidencial el dia seeüent.
cia Reuter que a les tres del mati sha
declarat un incendi a l'Ajuntament vienés.
L'incendi és ¿reas a qüestions poliEL DEFICIT DELS EE. UU.
tiques.
El foc ha comentan al pati interior,
Washington, 3. - L'any fiscal que
os es traben tapissos de gran valor.
ha
terminar
el
dia 30 de juny s'ha
Els bombers han pogut apagar el foc,
tancat amb un déficit de 3089.496.035
després d'una hora.
dòlars.

MAIER ELIMINAT DEL
TORNEIG DE WIMBLEDON
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rina mereant

Un decret de Goering

Hitler visita Hindenburg.
La sort de Von Papen

Ven
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per a la retenció absolut a de In trencadura
Falaces de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Falsea per a guarir estómacs i ronyons calguts
Modela moderna
COTILLES ORTOPED1QUES
per a guarir o cm-regir les desviarle»
de resquena
de50
an
y s de präctica ónla m:Ilor garantia
Mita
Caos fondada ea 5875

per les excessives ocupacions del marit
ess el presenta "Lucha de sexos" a la
inversa, plantejant el problema de la intromissió femenina en moiessions abans
exclusives de l'home a les quals la dona
porta sita la seva torea d'intuicia, deisane perd, abandonada la llar, de la
qual is, en realitat, el suport principal.
En el film ens traben, amb un xicot que,
en acabar la carrera d'arquitecte, es casa amb una sola que ha fet la de Dret.
Lnaisament, el marit és el que melé la
llar modestament, però l'afició de la
suya dona, i l'ambició, la porten a exeréNit
"
, , S CII.
i r, ami,
liares el marit, que se sent protegit, guau
a la laniversitat era un as del futhol.
i era admiras per la sera veta accepta
de cantar en tul cabaret. i ve la separacia, l.a cosa, perd, va tot segun cap
al melodrama: veiern una mort que des'ríe és atribuida al cantor. un procese] cinema americà és ple de tribunals
una patética defensa de la muller, la reconciliada final atril, la tornada d'ella
les feitres de la llar i el final exit del
marit en l'arquitectura. L'acció, ana)
tat i el seu dramatisme final i la bellesa
potser perc intelligent de Eay Wray, no
e s borra, pera, del tot la idea inicial que
l'autor es nrapasava de s calxlellar, encara que t ui acosta molt.
A. FERRAN

així que s'hagi resolt un plet que te amb
la productora que bilis ara l'ha retinguda.
* Paul Muni, que darrerament ha
reiusat diversos escenaris, n'Ira fet
sobre la Rússia actual, del qual es autor, i que hom diu que probablemeut
será acceptat per la Warner Be».
Ultra aquest film, Paul Muni en rodan cari altre, a Londres, sota la direcció d'Alexandre Ronda, que voldria
fer-li interpretar el papen de Nijinsky,
al costat de Charles Laughton, que
tindria el paper de Diaghilew en ItTla
produccia que es prepara, basada en ei
llibre de la muller de Nijinsky.
* Nancy Carral), desapareguda
llene fa una temporada, ha signat un
nou contracte amb la Colúmbia per tres
anys. El sea primer film sera "Transat',ántic Showlmat".
* El productor america Samuel
Cummings prepara una venció "doblada" en anglas de "Camises negres", film
original (!) i dirigir per Mussolini,
* E. W. Hammons, productor Ens
ara per l'Educational Pictures. ha contractat Buster Keaton per a rodar quatre filme cómics durant la temporada
1 934 - /935.
* Zoltan Korda acaba de contracta:- dos artistes negres forma coneguts,
Paul Robenson i Nina Mar Mackinney,
per al seu film “Saunders of tice Ria
ver".
* Show - Brot", film de la Uni.
versal, sera dirigir per Frank Borzage,
que. amb "Adeu a les armes"; guany &
el premi de la millar direcció en el cura
ta32 - 1933.
* "Lux" és la nora distribuidora
italiana de les pellicules R. K. O. Ràdio. El primer film que presentara és
"Little M'ornen", que será igualment
presentas a l'exposició internaciertal cinematografica de Venkia. "Lux" anuncia tumbé la preparació d'un ihm original todas en tres versions.
* La censura americana ha tallat
aquest any un 40 per crin menys d'escenes qu. l'any precederle
* La Metro ha clos un contracta
amb Lloyd George, segons els qual es
rodarà un film basar en les memóries
de guerra de l'estadista anales. Com
condicions Lloyd George exigeix la supervisia de 1-5,zenarlo", aUG com un
contracte formal per part de la proclustara de no falsejar la veritat histórica.
Es ves que a les cases americanes no els
fan por els recents processos, aun el
.!e "Rasputin" i de "Nana", entre altres.

l'UN FILM A L'ALTRE

!

* Es incessant l'emigrackr de tatests dramàtics britanies devers el
mas del g alerna americà: Heus ad,
per exemple, al ihm Paramount titulat "Casino del mar" diles estrelles
del teatre angles reincides per la
Paramount en una pellícula americana. Ens referim a Cary Grant, el joya
galant que ràpidament s'ha conegut
al mal' en donar el salt decisiu des
de l'escenari del teatre angles al lleno
del cinema america. Al seu costat
Retreta Hansen ens revela idéntica
trajectòria. També ella hi anä des
d'Anglaterra, procedent de l'escena i
despees d'haver obtingut a la seva
patria decisius triomfs.
"Casino del mar" és el filos que
reuneix rom a protagonistes tan notables artistes anglesos en una produccid extraordinaria que ell3 oon•
dtteix a l'ambient de luxe, de Ileugereses i de risc dels grans vaixella
internacionals.
Aviat ens será presentat per la Paramount ami) un repartiment formal,
Matinee Tourner aniri pròximament per Gary Grant, Benite Hume, Jada
a Rússia, on realitzarà un film francés, La Rae, Glenda Farrell i Rosco*
el primer d'una serie de penicules que, Karns,
egoris el nou acord franco-rus, seran
it sedes.
* Mentre els diaris americans diuen
que Lilian Harvey ha signar un non Llegiu
LA PUBLICITAT
contracte per quatre anys amb la Fox.
les revistes alemanyes asseguren que
l'esmentada artista tornara a Alemanya
Propagueu-la!
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Pels Centres Oficials
.SENERALITAT
La Instituoide d'Estudie Comerciaste celebrare el dijous vinent,
a lee set de la tarda, a la Cssas
dels Canonges, del carrer del
Bisbe, la seva festa de fi de
cura.
El secretari, senyor Andreu
Bausili, llegire la Memòria del
curs, i el director, senyor Pere
Coromines, pronunciara el discurs per a tractar de "L'estabilització dels preus a Espanya
durant la crisi mundial". En
aquest treball es cerca una explicacin de l'experiencia espanyola en els anys darrers que ha
interessat molt als economistes
estrangers.
El conseller de Cultura, senyor
'Ventura Gassol, cloure la testa
amb un parlament al $ professoca i als alunnies.
Lacte sera pública
Agraiment. — El Govern de la
Generalitat de Catalunya i la familia de l'ex-conseller de Governació, senyor Joan Selves i Carzier, traspassat el dia 28 de juny
darrer, ens preguen que fern
constar des d'aquestes Untes el
seu agraiment per les innomboibles comunicao'ions de condal
que han rebut. de Un Catalunya i
d'arreu d'Espanya, en la impossibilitat de contestar-les una a
una.
La Borsa del Treball de la Generalitat de Catalunya (Sant Honorat, 5, pral.) prega que se serveixin passar per les oficine
l'esmentat organisme qualsevol
dia feiner, de dotze a una del
migdia, per assurnptes que fan
referencia a la Carta d'identitat
professional, els senyors que a
continuad() s'expressen:
Residents a la ciutat.—Miquel
Rona, Gerard Walther, George
Rothe, Hans David Wolf, Jaume
Martín de Figuereido, Teresa
Moskovitz, Rodolf Moritz Brandt,
'Ana Eigen, Margarita Plet, Luigi
Pesarini, Enric Golderer, Heinz
Fugner, Pau Scharlau, Pere Larronde, Rodolf Schuch, Eugeni
Charrier Franz, Vittorio Mazzolini, Armin Ungar, Kurt Simonstein, Luciano Dolfini, Joan Rommann, Robert Lambrechts.
Residents fora de la ciutat. —
Erwin Grener (Sant Feliu de
Gufirols); Daniel Delcour Dupont
(Ruht).
Adhesions. — Entre moltes altres, s'han rebut a la Generalitat
les adhesions, per la posició presa davant l'actitud del Govern
Central, de l'Ajuntament de Arrigorriaga, Joventut Unió Republicana Autonomista de Valencia i
els agraria bascas.

CONSELLERIA
DE GOVERNACIO

la porteria del correr dz Casanoves, número 172, propietat de
Manuel Pastor.

OELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
Per conduele de l'Anibaixada
de la República Argentina ha estat sol . licitat a la Delegació esmentada que sigui posal en custòdia a la Comissaria el det111gut Joan MiclwII, argenti, autor

de diverses estafades, coineses
en alguns llanes d'aquell país.
PcI Govern argentf e'este tram
ant la sev:i extradicid.
El Butlleti Oficial de la Generalltat.—Pubfica, entre t'Alees,
l C5 eegiient a O isposaci ins

Llei de pressupostos de la Generalitat per al segon trimestre
de 1934.
Llei imsdificant rarticle 57 de
la Dei Municipal de Czttalunya.
Llei modificant
60 de
la Llei Municipal de Cal a lu n ya .
Ordre disposant que la Junta
Sindical del Collegi d'Agents de
Canvi 1 Bursa de Barcelona admetí a la contraclació i inclogui
al liutlleti de cotització oficial,
amb el caràcter d'efectes públies,
les obligacions del Tresor, que
es detallen.
Ordre donant instruccions per
al comerç interior del moresc
exótic.
Anunci d'haver estat
lada exempcid de la contribució
territorial, .anib motiu deis perjudicis causats per una calamarea, pels pobles de Llers i Babes
d'Emporde.
Presidencia. — Ahir al mati
van celebrar a la Presidencia un
canvi d'impressions amb el senyor Companya els senyors :Martí
Esteve. Santriló, Mestres i el diputat base senyor Monzón.

tat

dunavent compte en l'edien)

L'alealde, doctor Caries Pi i
Sullyer ele va rebre als aaluns
del'Alcaluia.
El doctor aloste el salude en
nom deis visitants i lj l'almete la
stilulació . de l'Ajunlament de
Berlín, cetina la 'mullida a la directora, seuyoreta Froinin, la
qual digué que, eme que son es_
tinliantes de cometa:, es congratulas-en mollfssim de trobar-se
en una ciulat essencialnient comercial, i ti tramete l'agraiment
lots els alumnes de la susilita
nivers it
Seguidament el senyor alcalde
els desitje una bona estada entre tiosallres, i que treguin torea
peofit de Hur viatge d'estudis.
Els visitants leven obsequiats
anib un lunch i recorregueren les
principals dependències de la
Gasa de la Ciutat.
L'arbltri sobre les taules do
cale. — Coni sigui que el dia 30
de juny darrer acaba el termini
cuneedit per al pagameni de rarbite' de taules de eafe a la via

Servei Meteorològic
de Catalunya
IIITUACIO 08 RRRRR ATMOSFERICA
D'EUROPA A LIS 7 HOCES OIL DIA

.

DE JULIOL DE 1934

Pereisteio el Molen d'altea prosalons ale palio. occidental. d'Europa, •Mb bon temo* gen•ral de c.'
airé, vente (tallos I calor a le PenMau la Ibérica, • la blediterrenla, a
Franca I • Anglaterea.
A Escandlnlivia I a Alemanes Cl ha
molta nebuloaltat I bufen venta forte
de ponent, deput a uns depressi6 barornütrIce centrada a le mar Beltica
I que tendel. • Internar-se par Lituénia cap a MIMA

IOTA, DIL T1181P11
A CATALUNYA. A LIS

(Les observoclons del tempt
Barcelona. a les set, van a la Cap
calero se la primera tsr.olua.)

tirades de la via pública pels
a gents de Policia Urbana les
tenles els drets de les quals no

Secció Primera.— Dos orals per
vartabunds i estafa contra Pece allí/tse i Josep Rodríguez.— Un divarci:
al. Ferneres contra A. Gómez.
Secció Segona.— Un jurat per rapte contra Carles Pruners.
Secció Tercera.— Continuada' 'le
l'anterior juras per homicidi contra
Guillen/ Liversey. —Un divorci. Joana Salvar contra Josep Tosas.
Secció Quena.— Un iurat per assassinat contra Josep Tigots.— Divorci: Júlia Castro contra Josep
Torres.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Ante j udicis a lea deu.— Reslainacid de salaris: Fraiicesca Tadeo contra Assumpcia Marti.— Reclarnació
de salaris: Maria Juncar contra
S. Parceren.— Judicis a dos riusets
d'onze.—Accident del treball: CarUrgeldes contra Ferrocarril', de
51. S. A.— A tres q uarts d'onze: Accident del treball: Ferran Merla contra "La Hispània".— A les ciase.—
Accident del treball: Josep Comisa
contra Feeder:e Arbbs.

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTO

E a virta il las lo Mapuestu pm el sentir Juez de primera instancia e Marras:en:in latIr Cnatro de los de esta ciudad, en providencia de esta fecha dictada en los autos de juicio universal de
qmebra de don Emilio llominguez, por
el presente consaica a les acreedores del
misma a Junta General que tendrá lugar el dia dos de agosto próximo y
nura de las cuatro y cuarto en la Sala
audiencia de este Juzgado, sito en los
bajos del l'alacio de justicia ala derecha, segundo patio, para proceder al
decretar el p rocss ,minent del reales,: nombramiento de Sindicos; bajo aperciAngel Esprä, per ha y a:- dirigir frases bimiento de pararles el perjuicio en deiniuriosco a les autorttals.
recho procedente ei no CoMpareCen.
* Al carrer de Banys Vells ya
Los acreedores de domicilio conocido
ésser detingut Joscp Pcrelde Gu- serán citados o convocados por el setiérrez, per haver-se insolentas amb fi ir Juez Comisario, mediante circular
els a g ents de l'autoritat. Li serà api:- que al efecto les será librada y por el
cada la llei d'Ordre Públic.
presente edicto se convoca a los acree* Id Jutjat numero caven ha es- dores de dianicilio desconocido, así cotas deixat recae cfecte el processament nio también a los que por cualquier
dictas contra Arman,' Badia, amb mo- causa no hubieren recibido la convocatiu de les estafes comeses per l'erran toria del Sr. Juez Comisario.
Zapato. El jutge ordena que no, apareiAl proPio tiempo y de una manera
xent cap culpa contra el senyor Badia,
especial se cita y convoca para la reII siguin tornades les maquines i objecpetida Junta al quebrado Sr. Domintes ocupats que liaria compras de boli: guez.
fe al liciingut i procesas Zapas°.
Barcelona, rein seis junio de mil na* Ha estas detingut i posas a clis vecientos treinta y cuatro.
pasició del Jutjat número catorce An
El Secretaria
mili Quintana i Medina, el qual está reclamas per resmentat Jutjat.
JOSE MOLINA
* Per al dia 3 del corrent s'ha assenyalat davant el Tribunal d'Urgencia
EDICTO
la vis ta.de la causa seguida contra Ra(el Pozuelo per injúries a les autoriEn Virttal de lo dispuesto por el setats en declarar en el sumad amb mafia de l'atracament al craste de la Ci- lisie Juez de primera instancia del Juzgado número diez de esta capital, en
nae t.
providencia de veinte y ocho de junio
ultimo, dictada en el juicio de menm
TRIBUNAL DE CASSACIO cuantía promovido por "Luis Zacarini
S. en C." contra **Transportes y AduaEl Tribunal de Cassació de Catalu- nas Mita S. A.", de ignorado paradero,
nsa, tot i no estar totalment constitnit, pur el presente se cita por primera vez
está tramitant nimia recurs que hi lia ii legal represen tue de la entidad deestat presentat.
mandada a fin de que comparezca ante
El da " [rial acorda que amb el, este Juzgalo. aito en el Palacio de Jusmagistrats nomenats ja componen una ticia, Salón rle Fermín Galán, el día
sala, i que pot molt be tramitar els re- once tel actual y hora de las once, con
cursos i fallar-los. El remira eamentat, objeto de absolver posiciones en meque fou presentat pel senyar Mirabel, ritos de los expresados autos, b a jo a acr
que-cibmentodparljuic
és el que está ja quasi acabas, a pum
en derecho hubiere lugar.
ae celebrar-se la vista.
Barcelona, des de julio de mil nove* El maeistrat del Tribunal de Cas- cientos treinta y cuatro.
sacia senyor Raliassa visiti ahir el cap
El S,c,rtnrin
de la Brigada Social, senyor Tarragona.
ANTONIO FREIXAS

Tribunals i Jutjats

procedencia de les quals aquell
detingut no babé explicar, j diversos atuells per a la fabrica-

d() de bombes.
—La policia creu--digue—que
la detenció d'aquel' individu per _
rrietra. trabar el fil per al deseobriment de tots els altres incendiaria.
* Al vespre no va rebre üls
periodistes al seu despatx oficial,
per trobar-se al Parlament.
El seu secretari particular, senyor Torres, digue als periodisles que eslava mancat de noticies.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC

•

* A la Secció Segona va acabar
la vista de la causa que va comenear
abans-d'ahir contra Ramos Gurisa i
Alemany, acusat d'haver mota la
aesia p romesa, anomenada Rosa leetrata i d'haver ferit el gertna de la
marta, ano:nenas Joan, a Mediona.
En la sessió d'ahir van informar
C fiscal i l'acusador privas. els quals
van solicitar del ¡lira!. que era mixte.
an veredicte de culpabilitat.
Despees va informar el !letras defensor senyor Roda Ventura, el qual
va analitzar el sumari i els seas antecedents. Va llegir les caries que van
Catee trobades al lloc on la morta
tenia g uardades les seres emes de
caràcter intim. Va rebane les proves eue nresentaven les acusacians i
en paràgrafs que van ter n' o r a r les
dones q ue assistien a la vista, va
demanar al jaral q ue dicté; un vereclicte absalutori.
En d'eme. va éster aisd. El fiscal
i l'acusador p rivar van imanar la
revise', de la causa. aeceitint-hi la
Sala.
* A la Secció Tercera va caen.
nuar la visita de la Causa per halla
Cidi contra Gualem Isiversey. ite
q ual en donem informal-jai a part.
* A la Secció Quarta i a porta
/aneada es va veure una causa eontia
josep Guisar: ner ahusas deahone•tos.
Va ésser alssolt pel tribunal, atesores
d'haver estat dictat pel jurat un veredicte d'inculnabilitat

Per trobar-se indisposat no va
acudir ahir al sexi despatx oficial
el comissari general d'Urdre Pú1)110 senyor Coll i Llach.
* Del districte de l'Oest comunicaren ahir a la dita Cornissana que en les febriques del
rana fabril tSxtil de l'esmentat
districte no s'hi treballa, degut
a que els contramestres no s'In
presentaren.
* Des de Terrassa fou trasVARIA
lladat a la Comissaria General
-d'Ordre Públic Salvador Cunyat
Altir
al
mata
el ititjat número qu i ni Ferrando, que fou detingut en
a e es va trasladar a la presó p er a
un Hotel d'aquella població,
el qual s'hostatjava, perque no
va saber explicar d'una manera
fatisfactbria els motius pels
!vals bi sojornava.
El detingut esti reclamat per
an Jutjat de Sevilla, erran d'un
-obatori de joies. En PI mornent
i'esser detingut nlu foren (Tute ados algunas.
* També fou detingut Antoni
Marque. Nocclano. Pera aquest
)er haver furtat una bicicleta de

vurr

El cal estä tompletarnant se-e I
els venta ida flatosa I variables, I
dominen lee calmes a l'Interior I
terral. I marinad., a les comarques
de ta costo.
Les tomp RRRRR ron •xtremse han «Un les sepUents: ma y ma, 35 gesta,
a Seres, 1 minina, 8 pm., a Baria.

pública, ¡ tenint en cumple l'agiUllieraCi0 de gent que es piesimia a pagar el darrer dia, el
Negociat d'Arbitris, Passeig
kSSENYALAMENTS
Pujades, 1 i 3, fa avment als
dilstrials que linguin collocats
PER A AVUI
vetlladors a les voravies de Hura
establiments, o be als voltants
AUDIENCIA TERRITORIAL
dele quioscos, que s'lia leOnCedit
tnla prórroga per a fer efectiu
Sala Primera.— Interdicte: L. Feraquell pagarnent, la qual
rer contra J. Bru.— Executiu: Jose.p
el sha 1 O del mes que som, i que Garcia contra 13a s ans i Rubio, S. I. ,
Sala Segona.— No te assenyalatranscorreguda aquesta data seran cobrades les quistes amb re- menta.
cite/ve per la via d'apremi, I reAUDIENCIA PROVINCIAL

haguessin estat satisfets.
Subhasta d'obres.— S'Ira fixat
el tInt lo del corren per a la
celebrad() de la subliasta de les
obres de censtruccid d'una elaveguera al correr de Villarroel,
entre els de París. i Buenos Aires,
sota el tipus de 45.22929 pessetes, acte que lindre lloc a la
Casa Consist o rial, de confurmiAJUNTAMENT
la' amb elS documents que es
Comtat del mlnIstre plenipo- iroben exposats a la Secció d'Eitenolari de França. — Mi c al xampla (Obre Públiques), i
migdia l'alcalde. senyor Caries Pi d'amar() anda Panunci inserit al
i. Sunyer, a rebre la visita de Butileti Oficial de la Generalilat
Coniiat del ministre plenipoten- de Catalmiya del dia 18 de juny
passat.
eiari encarregat del Consolat
Material per a la Pollcla UrFrança, 31. Moravieeki, 'tetinapanyat del nou cónsul de Erario, bana. — Per al servei de la Policia Urbana és necesseria l'adM. Georges Monjou.
Visita a l'alcalde. — L'alcalde, quisició de diversos materials,
senyor Caries Pi i Sunyer, tau les condicions per al subminiscomplimentat ahir per la Junta rament dels quals seran expusede l'Associació de Mestres Pin- des al Departament Centre' tots
rilis dies feiners, de cinc a set de
torsEstudiantes berlineses.— Ahir la tarda, durant el termini de
al metí visitaren la Casa 11e la cinc dies, a tots els induatrials
Ciutat uns grupa d'estudiantes que desitgin concursar-hi.
Aquests suhministraments fan
de comerç de la Universitat
Berlín, en nombre de vint, a les referencia als segiients anides:
quals acompanyava el director,
1.—Petit material d'oficina.
doctor Mosle, j la directora se2.—Reparacions 1 subminisnyoreta Gilde Fromm, de l'arri- trament a per als vehicles tIto mobada de les quals a la nostra ei n- t n-,r.

Ahir al migdia, en rebre els 411!
periodistes, el senyer Denees els
manifesté que la policia comínuava assolint èxits. Anit, amb
motiu de la detetició de dos malfaelere , i al matt amb la detenciO
5 l'escorcoll efectuats al domicili CAUSES VISTES AHIR
d'un individu afiliat a la F. A. I.,
del qual se suposa que és un dels
A la Secció Primera es va remenincendiaris de tramvies. Al dit are la vista que estava anunciada per
domicili foren trobadea armes, la manca de testimonis.
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BARCELONA — PLACA D'ANTONI LOPEZ, 15. —

a,u4

rads EDICTO
Ei i virtud de lo dispuesto por el sefior
fuec de primera instancia del Juzgado
ri li t n ero <Dei de está capital en providencia de veinte y siete de junio ultimo, dicta-ta en el jinete, ejecutivo m'Omovido por Don Antonio Nabarra
contra Don José liotoiá, por el
presente se anuncia por primera vez y
termino de ocho días la venta en Ap lica subasta de los bienes siguientes:
Clia caldera de so H. P. - Tres heraiaores con sus acceaorios. - Un caballete alimentador. - Un inyector. - Un
nutro extractar con su cuna de cobre. Otro hateo extractor con cestos de hierro y cancha. - Una maquina de lavar
seda con diez y seis corrones de los
cuales quedan doce por rotura de los
restantes. - Nueve barcas mecánicas para teñir piezas (diferentes tamafios). Once barcas de madera para tefiir madejas, dos de ellas forradas de cobre. Un electromotor A. E. G. de tipa 1-1.P.
Otro íd. id. de in H. P.
Todo ello con sus correspondientes
correas, embarrados y transmisiones illherentes. Valorado en junto en diez y
(Kho mil pesetas.
El remate tendrá lugar en la Sala
audiencia de este Juzgatio, sito en el
Palacio de Justicia, Salón ae San Juan,
el día treinta y uno de julio actual, a
las doce, advirtiéndose:
Primero: Que los relacartadas bienes se encuentran en 's'alee y aepósito
del demandado Don José Hotola, domiciliado en esta ciudad. calle de valencia, número 551, donde podrán i er enalimados por l os que euieran tomar parte en la subasta.
Segundo: Que no se admitirá postura
alguna que no cubra las doe terceras
partes del avala°. Pudiendo hacerse
aquellas en calidad de ceder el remate
tercera persona.
Tercero: Que para tomar parte en la
subasta deberán 1,s licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado o en el establecimiento dessasaao
efecto el diez por eie:.10 en efectivo del
valor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serail admitidas.
Cuarto: Que todos los gastos de sts
hasta y demás inherentes a la misma au
como el pago de derechas a la Hacienda. vendrán a careo del rematante.
Barcel ema, dos de julio de mil nave
cientos treinta y centra.
El Seet.eturo
ANTONIO FREIXAS

L'activitat_ política

Butlleti Pedaüóüle
ESCOLA NORMAL
DE LA GENERALITAT

versitat es crida ando tata urgencia
els estudiants estrangers senyors Jaume i Joaquim Animó; Ponce, de Bolivia;
Caries Pacheco Benavides, del
ESCOLA D'ESTIU
Pera, i senyora Carmelina Rubí, de
CONVERSES PEDAGOGIQUES Mancada, d'Efondures, als quals el
inisteri d'Inr • -uccia Pública ha canLa Comissi6 Organitzadora
cedit la canear
i ä d'estudis que soll'Escala d'Estiu d'enguany ha tractat licitaren a f¡
ianifestin en quie
d'establir un nexe amb l'anterior, i centre desitge , miar els seas esha cregut d'utilitat que s'aportessin tudis.
experieneies escolars respecte a l'apliCreta a un
te del Magisteri.—
cació del tema central de la darrera Per la Secret,
general de la UniEstola d'Estila en que fou tractat eersitat ni nt
:s s a la presentació
ampliament el problema de reduea• d'un alumne presentan! dela estació moral i cívica a les escotes de la diants riel alaaisteri, ensenyança !huRepública.
re, que tenen tornades les paperetes
Es per aboi que figura al pla d'en- d'examen de rassignatura de Quiraica
ea/ami una Conversa ami, el tema de l'Estola Normal de la Rambla de
"Exe,eriencies sobre l'Edu c ada) mo- Catalanya a fi d'aasabentarlo d'un
ral i cívica" aegons les conclusions assumpte que els interessa.
aprovades a l'Escota d'Estiu de 1933.
Ni acidia, per), negligir de cercar
ELS MESTRES
un tema de suficient abast que servís
de nucli als treballs de l'Escota d'EsEls mestres de Sant Feliu de Llotiu d'enguany. Cap no pedia treure
tant l'atenció de la Comissia com el bregat — L'habilitat dels mestres
problema de l'Escota Unificada, que partir de Sant Feliu de Llobregat
ps.igarà a Barcelona el dia 8, de les
tot i essent danteras internaciona/.
s'escau la circumstància que 21 nos- onze a dos quarts d'una, al lloc de
tre poble constitueix postulat peda- costurn. L'Associació de Mesures del
ebeje per prescripció de la Consti- partit celebrará reunió general el rnalució de la República i de l'Estatut teix dia i lloc, a dos quarts de dotze.
de Catalunya.
Per tzl de lee l'estudi d'una qüesMí tan cabdal, ha estas designada la
ponencia següent: Senyor Cassiä. Costal, professor de l'Escala Normal de L'ACTUACIO SOCIAL
la Generalitat i 'siembre del Canse!!
de Cultura; senyor Reman Casares.
ELS JURITS MIXTOS
mestre del "Grup Escolar Baixeres-;
senyor Alfred Gisbert. mestre nacioCanvi de casa. — Els Jurats
nal de Sant Joan les Fonts; senyora
L'arme Romea. mestressa nacional de Mixtos de Treball de les IndúsVallmanya de Pinas, i senyor Rarnon tries Textils de la Confeceid,
Perelló, mestre nacional de Móra la que fins suara tenien el seu don
Nova.
mieili al carrer de Claris, 38. seAquesta ponencia ha estat realit- gon, segona, queden des d'avui,
zant una labor assidua de preparada traslladats a la Via Laietana,
i ha formalitzat les conclusions que Milller0 16, segon, Iletres F. G.
a seguit s'exposen. Cal esperar que la H. I.
transcendencia del tema será prou
Les cartas d'identitat profesper a atraure l'interès del Magisteri,
el qua l s'apressarà a preparar inter- sional. — Els Jurats Mixtos del
vencions plenes d'entusiasme i de sen- Corneta; i de Banca, Asseguranti hurnanístic, alai cona a presentar ces i Oficines interessen ara urles esmenes que estimi adients per gencia dels súbdits estrangera
a ter més encertades les conclusions que conté aquesta relució que es
definitives.
presentins els interessats a les

PONENCIA SOBRE L'ESCOLA
UNIFICADA. — MITJANS PER
A ESTABLIR-LA
A.—Fonaments legal; de la qiiesti6.
1) Constitució de la República Es-

panyola.— De l'anide 48:
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la
escuela unificada."
"La enscianza primaria será gratuita
y obligatoria
Comarcal
de
Barcelona-Ciutat
Comitè

"La República legislará en el senAmista divenares. a dos quarts
veis es reun:ra el Comité Comareal tido de facilitar a los espaifoles ecoir Barcelona-Ciutat.

POLITICA ARAGONESISTA
Estas Araaonés prepara per al dia
12 clel mes que sons. un arte d'afirmacia aragone s ista d'esquerra re p ublicana. en colaborad/S arnb els elementa del Centre Catala Republiaa
del Dialekte IV, i el qual aete se
celebrara a la sala rractes de l'esmentat Centre (Cerdees. 12, pral.)
També en prepara un altre per .:
dia 14, a la ciutat de Terrassa, i que
tindra lloc a la Casa del Poble
la veina ciutat

Cursos i Conferències

nómicamente necesitados el acceso a
todos los grados de enseranza, a fin
de roe no se halle condicionado mas
que por la aptitud y la vocacian."
-La ensef unza será laica, hará del
trabajo el eje de su actividad mesadológica y se inspirara en ideales de
solidaridad humana."
a) Estatut interior de Catalunya.—
De l'article
" L ' e nsenyarnent primari será oblipelad, gratuit i catala per la lengua
i pel seis capeen. Sanspirarà en els
ideals de treball, libertas, justicia social i solidaritat humana, i es desearotIlarà mitjancant institucions educatires r e l acionades entre elles pel
sistema de l'Esccea unificada. En tots
els graus será laic."
"La Generalitat facilitare Facces a
tots els gratis de l'ensenyament als
escolars mes optes de mitjans econó-

sevesoficines. Passeig de Gracia, 75, entresol, qualsevol dia
feiner, de sis a vuit del vespre.
menys els diesabtes, per tal da
recollir la "Carta d'identitat professional", sollicilada per conduele d'aquests Jurats.
Senyors Caries Reina Garcia,
llenes- 3f. Reis, Ernest Friedricis
Reynolds, Llorenç Ricei Rossi,
Erna Richter, Paul Rickenbacher,
Antoni Roquer Pesque), Erancese Rudolff Tannert. Felip Sabatee Galbany, Albert Sacarrera
°tirana, Erich Schallen, Antoni
Schuermann, Caries Schiffer.
Albert Schmid Denzler, Rudolf
Schuemberger. Ernest Schneider
Subirana. Sune Sehroder, Joan
L. Schul de Burdel, Enric Schuss
ter Klenmp. F. Enrique Sena
Pa p i, Leopold Sena Dasi, Joan
Serre Foy, Gerard Siebert, Pasmude Silvietti Stanguini, Otto
Sinnigaohn, Jamen° Smilovieh

Carranza. .elhert de Sola Quintana, Artur Stein, Manfred Stievier, August Struchi Zacco. An'tenia Struuck Mas, Filibert
Struuck alas.

FETS MEMOS

UN CURSET D'HISTORIA UNIAl carrer de Sant Climent un
VERSAL A L'ATENEU POPULAR
auto atropellé el nen Franceso
Bm.k-I'Prin
Hera definida:
DE GRACIA
Sales. de 6 anys.
a) L'Escola Unificada és l'escota Rodrignez
causa diverses fendes cocieses.
Organitzat p er l'Ateneu Popular de
noble: és l'escala per a tots els
Gracia (Salmeron, 6), el dirnarts co- 1del
Fit auxiliat al Dispensan de
1 1 j2.111S de la Nació.
lumnata un Curset d'História Univerb) L'Escota Unificada ha d'ésser la Universitat. i despres bou trassal a carrec del professor Sebastia
Iladat
a l'Hospital Clinic. •
Corredor. Les classes es donaran e:- una institució educativa, docent i
— Ahir es declare un incendimarts i divendres, de non a deu de: treball , que eompl-eugui tots eta gran;
di al taller d'ehenisteria que Jood rgáu
el'ei,o as.en yaent,
m
ve s pre. La inscripció és gratuita.
des del: párvuls
filas a la Universitat, en una totalitat sep TAtri:AS ti installat al tercer
pis, escala interior, de la casa
PER A AVUI
Entenem per trehall escolar sota isómero al del Garree de Tallers.
Ateneo Popular de Gracia (Stirne- funcic. "activa . ' de reclucand. Per tal El tos fou sufocat ràpidament
en. 61.— A les 21 . 30. conferencia que l'alumne semi
esti lllulada la pea- pela bombees. Les pèrdues són
Pel doctor Mestre i Puig. Tema: pia iniciativa de
de rc•gular importancia.
"sEducació Contra /es malalties ev:ta- Peta possihle, la manera mea caen— 1-2ii un taller d'ehenisteria
caldea crear un
bles".
bient escolar "natural" anib am- Id l carrer tle Tontera caigu4
r i al de la mes gran rarietat. mate- des d'una escala l' o perare Eranc) L'Escala Unificada será crea- ;ese Valles i Muntades, i reda i sostinguda per l'Estat i la Gene- sulta amh la fractura de la base
ralitat, i dirigida en la part teanica del crani, quedant mort a Fa-te.
i a dministrativa per un Cons t a so_ El julge
de guardia ordené el
Perlar format per persones represen- trasllat del cadàver al dipósit jutatives
de
rota
els
graus
de
tenseEl Gremi de Ssrrallers i l'erren'
dieial.
de Barcelona celebrara CIMA, (ideal nyament.
d l L i Eseola Unificada ha (Visad
— Al carrer de Londres ea
a les c:nt de la tarda, al stu estatge
g remial. Assemblea general eXtrjor- co mpletamen t g ratuita en tots als barallaren els germans Josep
us gratis.
cUn,ria per tractar de les Bases de
Atittul Ayala.
Ir aban.
e) L'Escota Unificada no vol pas
El primer, amb un objecte punEl passat dissabte va tenir lloc a dir eseola uniformada, escala igual- Lint ferf el eell germa, i Ii eausa
tar
j
a. L'Escota Unificada p odrá ad- arena ferides a distintos parts
l'Ateneu Enciclopedic Puntar, Caeme, 30. l'anunciada Assemblea gene- rnetre diversos proc ediments, horaris del ros.
ral ordinaria de cada any. Van essen i maneres especials de der i d'enseL'agressor Mg!. i el ferit fou
eiegita els cartees vacants del Con- nyar: pecó ha d'exigir renquadrament trasIladat a l'Hospital del
Stset l el red i va resultar elegida la de totes les activitats docents
i esco- grat Cor.
se g iient candidatura: Víctor Colomer. lars dintre un mateix sistema,
que
p resident; Manuel Llebot, Joan Bae , obeeixi uns principia. L
_ A l'Hostia:O de Sant Pan
'Escota UnidRanion Carreta Josep Balaguer i cada suposa una
ha mort 31anuel Villantteva,
co ntinintat docent
ISibert Estartúa.
escolte; meré, el pus de la primera a de -72 anys, a ronsequancia dei
la segona infancia: l'entrada a la pu. lesions sofertes en ésser atro-•
bertat; el pas ile l' a dolescencia a la pellat ah
per un auto.
j oventut. obeeixen a unes caracteris- al carrerans-d'aliir
sie Pere IV.
.
tiques biológiques i psiquiques que
3lontre es trobava en una
reclamen uns procediments i mi'•
mis
de la Sorieté Genétrates adients a cadascuna de les eta- dependencia
rale de Banque, de la Plisa de
pes escotare.
foren soetrelee cinc
t.Çcguird n
till peseeles al slibdit frrinces
Hu go, Molla AMI. En cursar la
UNIVERSITAT AUTONOMA ae rrespenent (tenencia, la- víctima manifesté que sospitava
Convalidaci6 d'estudis estrangers.— Ocie individu que estaven al sets
TELEFON 16556
Per la Secretaria genera/ de la Un)" costat discutint,

VIDA CORPORATIVA

Dimecr es ,

4 'de julio' de

1934
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ia 1 Comiere de Catalunya
Indústria
,
.AE
M ERC D I
Tiratge räpld de circulara
COPISTERIA FORNER
Canuda, 35, principal. anona
Teläfon 20458

.044444444.9.44444444.4444.4044.9414444444.944~4•4+4,

3. MATEU

U'
QELLOS

. Constructor d'obres
i Carrer de Pulgcer dä, número 5 - Telefon

old11111111111111111111111111111i1101111411111111111111k.

josE? ileFiti

Gremio, Germandats,

Corporaclons
COPISTERIA FORNE

I

Canuda, 35, principal, segona
Teldon 20458

Lampisteria
Ja ha diu l'adagi: "Roda el m6n i
no la man iga del neme esplendor indastorna al Born". Fi català, bon cataia
trial i comercial, va estroncar la conti Joaquim Costa, 57
:44-4 4 444444444 44444444 ' »e. e ,:-..›:»0 4 4 44.44 4 4 4 44 4 4 4 e 4 4 . amere, ha anat rodant pel nil ón penaant,
cuitat i àdhuc els fruits que, a la 'larga,
, adonant-se cada cop que ho pensara,
havien de donar les Pires de mostees.
que lestimacid que sentía pel seu Born .
Teiefon 22301
La primera se celebra l'any ip2o, al
creixia cada vegada mis a mesura ve
mes d'octubre. La segona l'abril de l'any
corria mén: i en tornar ad per a insBA.RCELON.4 1921; la tercera, el meS de maig del 22;
tallar-s'hi definitirament, ha volgut cen•
46 pesantes. Ferreteria i Bateria de Culpa.
Nevezes des
la marta, el mes de març del 23, i lis
vertir el seu petit Born en un filón pePre.sentam, alatest anunci tindrou el 5 per cent de reoinquena, que va ésser la darrera, el mes
tit,
industrialment
parlant,
reproducciii
91111111111111411111111111111111111111111111111111Z111111111111V
baixa en tats amsarticles.
miniatura d'aquell altre, tan enorme, cae de maro, tumbé, de l'any 1 9 2 4. essent
nstallada aquesta darrera al Palau d'Art
DIputacló,
(xarntrit Girana , . — Teltfon 18006
ell haría tingut Uras16 de veure amb els rega d i u de la banda de Mataró, que és i
lees ells i de palpar, diriem, amb les el ¡Ion de Cataiunya un es cull, en ar- Mod ern de la que aleshores havia d'eaBARCELONA
seres mans. ribar el bon temps, la quantitat de pata- ser la futura Exposició Internacional. i
L'explicació d'aguesta dualitat que ha ta tendra mes important de Catalunya,
empedrada de xemeneies, Trobareu BaCeples de ponencles I Estat
dalona, que é$, rnés aviat que no un 'daun mostrari perfecte de la diver- COPISTERIA FORNER
Traduccions del oastellä al català ble,
sitzt d'indústries que es fabriquen a cota
COPISTERIA FORNER la resta del país, i algunes de lea Ouals. Canuda, 35, principal, segona
Telefon 20456
Canuda, 35, principal, segona com els teixits, la fabricació de •vidre i
Lampares metall
la de productes quimics, es troben en en
Teleron
20458
Carrer de la Diputacló, 197 - Telèfon número 35673
estar de desenvolupam e nt formidable. LA
casa Cros des un exemple, La fabrica
BARCELONA
magiiiii,:s jardins del Parc de Motude cristall número cinc, que es una de als
juic. 1. ou la Inés important de totes,
convertir Catalunya , rail agricola per les més importants d'Espanya, tant per amb ella les nostres fires ja s' llavien P o
excellénzia, en el tros de la Peninsula la quantitat de vidre que fabrica, com
celebren pe--sarlniedqu
ibérica on s'acumulen una major quanti- per la qualitat del c r istal!, que és fi, riúdicament a Paris, a LM , a Marsella,
tat de maniiestacions de l'ordre indus- transparent i dringant, coin per la seca 51iI5, a Praga i a daltres capitals imtrial i fabril, és aquesta.
ció de talieria, en la qual es dibuixen poi-tasas del centre dEuropa.
tota mena de motius decoratius damunt
I si mes no, recorreu la costa, i
Muelles Sres, si més no, tren l'exn'adonareu amb els vostres propis ulls. d'aqu el l; aquesta secció is única a Es- ponen rnés viu i niés convincent del
constructor d'obres
qui bt i ques de teixits n'hi ha magnific desenvolupament comercial i
Ii! i Tindreu ocasió de veure la plana de cp aatncyra2., Odefänz
Garree de la DIpLtacló, 288
Telefon numero 10732 ••,
idustrial assolit pel nostre poble, en un
I us n'aneu a l'Hospitalet, a Sabadell.
B ARCELONA
.131111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111311h, a Terrasaa, a Mantesa, cap al Ter, et- interregne d'un; cinquanta anys; per
aquest =ríe, no g ens negli g ible, cas
britrobareu la fa
cétera; a tot arren
is*
ffl
"
" Ws
hem pres la llibertat de dedicar-hl alca. arnb la teva xemeneia negrosa, es- gune i estiles.
copint fum, installada o bé al ring d'uTots els nostres industrials, tots els
na estesa de regadiu. al costat d'un riu. sastres comerciants, tots els nostres fao prop de les vinyes: perä gaire1,e sernbricants ial acudien esaantäniameal i
pee al mig del sembrar.
bona gana —no pas ernpesos per l a pres sido atEial, com quan la dictadura-Joieria
1
plateria
Drogues
8444,11444
trasplanta/u un trocat de la sera fabrica o de la sera indústria ; arrencant-la
Passeig de la Indústria, 36 - Telèfon número 16364
Corribia, 2 - Telf. 13679
del niig del paisatge catala, on eren
B ARCELONA
enclavades, al cer de Barcelona, per tal
que tot el paii pegues donar-se el pi;
,444.44+4444444444~'4ee44-K 4444444444+44444444444+
BARCELONA
de constatar que els catalana, els quals
si per una banda som una gent aferrada
a les nostres coses, no volem altar a rernolc, comercialment b industrialment par:ant, per l'aitra, deis altres paisos d'Europa.

4

Blauterla Sempre Nou
Rambla de les Flors, número 17 - Teléfon número 23243
BARCELONA

número 55374

BARCELONA

JAN

A GUERA

JOAN MARTE

Suc. de Vicenç

M28801118

Carear del

N. Matas i Martí
Joierla I Plateria
Carrer de l'Hospital, número 94 - Telefon número 10306
B ARCELONA

1

JOSEP MATEU
°arree de

i nerviosos
Brusselles, torre
Telefon 51253
Accés: Avinguda de la Verge de Montserrat I carrer de Génova
Garree de

Hotel Restaurant Tibidabo

Teléton 76232

B ARCELONA

Claris, 74 - Telf. 72089
BARCELONA

Fabricacló pròpia
Vendes al comptat a termInis

OLYMPIA

O.

44444414~444444.4444444.

III

.-1:eshores veleu la paradoxa —remeteu el rnot— viva que es Catalunya.

El pairalisme i la pagesia. al costar de
'internacionalisme industrial, agermanata
fraternalment, per virtut (Vaguen taran;la cataä ntetre que en tots es ordres
de la vida económica i espiritual dels
'nemes sap acollar les valors i les ba-

RICCI
Telefon 34693
Carrer d'Aldana, 11
les novelats rra;i s selectes per a la

Direcció: J. SUGRAÑES

R.

SUNYOL

Rellotger ¡ joier
Reparació de renotget. g ramòfon. compta quilhmelres i aparen.,
ee pefita reecanira - Reparacions en joieria - Maxima raranlia
Abonaments en rellotges de paret
Placa de Lesseps, 6
Telefon 74152
BARCELONA
-

FRANCESC MAWICK
tripes
106 - Teléfon

/Magatzems de
al. AvInguda d'Icaria,

número

B ARCELONA

número

53567 2
-

i l'Aire

-

BARCELONA

COPES

-

Teléfon 74082

D'ESPORT

Medalles per a concursos
VIDUA E. SEGURA
Fabricació 1 Venda: Claris, 19 - Telèfon núm. 10782
BARCELONA

SASTRE

Confecció de vestits i abrics
a preus económica
Sant Pau, 63, segon - Telf. 19260

TALLER ARTISTIC INDUSTRIAL
PRIMER A ESPANYA

MAllANTINI DAHL
Telefon 12430
Passatge de Font, 9 (davant la Sagrada Familia) -

CASI INTINEZ

M. M.

C.

Josep Bargues

Fàbrica de moneders i

MA11211 de MIS

MAGATZEMS DE VINS
I OLIS
Telefon 23401

l' ,-ses de la terra arnb els progresan s Ve:cles al
Scrve{ a clAnlic/N
de la ireíntria i de la fabricació o de
l'esperit. La xemeneia negroaa que egup Sant Pacté, 4 - BARCELONA
un furn espes, rlevat de voires verme- Descompte de den eentima per
:les, de foc, es, en aquest cas. tot un sim- litre en oli i vins als individua.
bul; ella agermana, ella acobla aquestes del Cos de Seguretat de Barcelona
dues peculiaritats del castre taranuà en
a na de sola, t dóna an sec de civilitzaciO
al nostre pais.
1••

I, naturalment, quin es déna al cas
ENCENALLS
opte en un país. corn és ara el nostre, e;
moriment
industrial i fabril es tan in(palla i llana de fusta)
tens, el comerç tumbé assoleix un deíARENA DIAMANT
enroClanient enorme. El comerc va setoore a la rerassaga de la fabricació i
Paqueterla de serradures
:a indústria. Amb ella assoleix momerrs
París, núm. 20 - Telefon 31292 d'esplendor
formidables, i amb elles, nto.
ments inevitables de crisi i de dearess.5BARCELONA
corriere
és la brúixola que marca,
EI
amb una precisió cronpmkriea, els altS i
baixos de la balança industrial i fabril
Treballa ttionics 1 científics
cielo pobles.
cop i8TERIA FORNER
La dictadura, en muntar aquella famosa Exposició Internacional, la 41341
Cantada, 35, principal, segona tenia una punta de portuguesada o, si
Telefon 20458
volee, de ganes d'estirar més el braç que

1.1101U
MIRADOR
QUE SURT ELS
tOT

DIJOUS

Josep Maria
I Montserrat
1

Exportador de tabacs

1

CTS.

J04111111 Müller
Perruqueria per a

senyores
Passeig de Gràcia, 73
Telèfon 71215
BARCELONA

Sants, 276 - Telf. 32351
BARCELONA

4.44.0.9.444+44.14+0' -'-‘4444

Molí polvoritzador de farina
d'os I vegetal per a pInsos - Banya I ungles trituradas I serradures de banya per a adobs
.

30

A les 1315 sortí l'avió cap a
Nova Park i Lisboa, typso". amb cärrega general 1 ce
amb earrega general i de tränsii. tränsit, cap a Génova i escales, Marsella amb corren, mercadeel motor normen -Estrella", ae tate dos dels senyors Talavera i ries j 8 passatgers.
l'Agencia Marítima Delgado; de Fills; el iugoslau -Sa y a", ami)
A les 836 sortí cap a
el ya r ht an g les 'Fleur de Lys": Vallcalea, en Hast, el vaixell es- carrega general i de trànsit, cap Casablanra amb corren, mercaSEMAFOR DE NONTJUIC
de Bilbao i escales, amb carrega punyol -Morisea", del senyar a Valencia i escales, dels senyors darles u 3 passatgers.
—
Tortellà i Figueres.
"Axpe Fi d'Emili Basat,
El carren aeropostal que scrti
Observacions meteorológIques: general, el motor espanyol
• avilera Seta
día !l del mes passat, a le:Vela. — El pailebot
- ixent ‘ent al N. u Bita, 31endi - , de la Cia. S
Vela. — Els pailebots el "CarNlharLS. atab carrega gen e - men Picó - , amb càrrega general. 7'30, amb destinaci ó a l'Am è rica
lar i horitzons boirosos; 11/ a Aznar; d'Avilés, ainb carbó mi.":ia S. S. 0. trece, cercle clac, neral, ei Naixell ".Mieres - , deis 1.21.
cap a Mao; el "María liosa", iimb del Sud amb carreu i mercadeRio ‚Janeiro el
a sol ponent S. O. lambe fresc, senyors Coma 1 Pibe. S. L.; de
e iment, Cap a Vinaròs; el "lla- ries, va arribar a
goleta
berganti
Al
Dic.
—
El
carrega
man Freixas", arnb carrega ge- dia 1 de juliol, a les 8 llores; a
m ar Marejadeta del S. 0. i el Genova j Marsella, amb
"Átiella".
dalia
bageneral i de transit i s mb 6 pasneral, cap a Valencia; el -San Buenos Aires el dia 2, a les 3
tercie queda clar.
a aquest port i 4 de
Barónietre, 756. — Terrnerne- satgere per sortits.
Valxells
Lestänett Antonio", arnb carrega general. res, 1 a Santiago de Xile el mapolacru gn- !el dia , a les 12 hereu.
ii änsit, el motor corren "Cabo lia .segada del, vaixells que Itan cap 3
tre, 25.
Santa Taras", deis eenyurs Fino sortit: lora dllurItzu eä troben lela -San Antonio", amb eärrega
Aeròdrom de l'Aeronàutica Nade ROniul Bosch; de Calcuta, Co- els espanyols el -Cabo merwr.-, general, cap a Alacant; el paiMOVIMENT DEI. PORT
lombo j Suez, amb càrrega ge- arnb carrega general ¡ de transo, lebot "Virgen Dolorosa", amb val. — Procedent d'Estutgard,
o mb escales a Ginebra i marneial j de tränsit, el vaixell ;in- cap a Btlbao i escales, del .eny.q. càrrega general, cap a Sollar.
Moviment de vaixells a Posta gles
de l'Agència Ma›ella, a les 17'05 arribir l'avíe)
"Media",
de
el
"AnoFin
Itäratil
Bosch;
de sol. — Demoren a lE. un
Witty; d'Oslo i escales, purdäti", arnb jute, cap a Pala-ROHRBACH D-AHOL" amb corMOVIMENT D'AVIONS
bergantí goleta gana que va en rítima
a mb 5 pas b-ntgers de transa 1 irlOt‘, de la eity..,ra Vidua
ren. inercaderies i 8 passatgers.
P apa - P el 8, Ull P a ileb ni t a inoter
Procedent de Madrid, a les 13
que va vera la wateixa direceita amb cärrega general ¡ de trisa- C. mart,ren; el correu "Ciudad
Aeròdrom de l'Alr France. — arribä "FOKKER 11 ECde Palma'', amb passatge i calj al J. 0. un pailebot, un ber- sil, el niütur noruec
619
de
'[alosa,
a
les
Procedent
gantí goleta i una balandra que dels senyors Talavera i Fine; de rega ;t enerlo, cap a Palma. de 1;1 arriba l'avió amb corren, mer- PPA" amb correu, mereaderies
pasiratsters.
van de bolina, un pailebot e WO- Casablanca, 5Ialaga i Cartagena, Cia. Tranerneditbrrdlliii; el anee
amb càrrega general caderías i 3 peasalgera•
tür que ve al pon ¡ dos que Vall amb careega general i de triresii.
A les 7'10 snrff l'avió "ROHRa
a
Tarragona
de
Marsella,
Procedent
vers la rnateixa direeci0; de vela el vsixell Italia "titovinezza", clei de tränsit, cap
B.ACH
D-1727" cap ;a Eatutgard.
amb
correu,
l'italià
"Giovinezza",
632 arribé l'avió
¡latina dos faitaxos envere di- senyor Tornés Mallo! 1 Bosch; de escales;
escales a Marsella i Gineamb
transit,
general
de
corren,
inercaderies
carregii
m'ab
mereaderles
Palma, amb
1 c e nse PagsatRer9.
‘erses chrecclons.
Procedent de Casablanca, a les bra, amb corren, mercaderies
i 394 passatgers, ei inator corren cap a 'Marsella, lote dos del ceVaixells entrats. — De Gibral- -Ciudad de Palma", de la Cono- ovar 1. 0111ä8 3141101 i Busch; ele 1304 arriba l'avió z.nlb corre'', 10 passatgers.
tar, amb el seu equip i 3 passal- panyia 'Transmediterränia;
A les 9'30 sertí l'avió “FORholandesos el' "Pinto", alab vär- luercaderies i 1 pssAalger.
gers de tränsit, el yacht angl."‚s Palarriös, anib dirrega general, regar general de iränsit
A les 1317 sortt l'avió cap a KER 8 EC-AKK" cap a Madrid
O Mi:18;1401'3 de transit, cap a Tolosa ami) corren, inereaderies arca) cnrreu, tnercaderies i 6 pes"Alice"; de Tolö, an b el seu el vaixell "Arnpurdan", de
satgers.
4 passalgers.
Kiwi) i 3 passatgers de transa, senyera Vídua de C. Martorell; .Ainslerdam j escales, i el "C a -

La Mar

TIbldabo

B ARCELONA

articles de viatge
Aragó, 30 1 - Telf. 71723
BARCELONA

Vegeu l'Exposició i preus

GUE

II

BARCELONA

B ARCELONA

i

BARCELONA

31064 - BARCELONA - Carrer de Sans, 73
LA CASA DELS DORMITORIS

Sastrería
Paesen'a

Massó Ihretis

Representació
de maquinària tèxtil

MOBLES ORFEO
Telefon número

1 1.

Advocat
Simit 011er, número 1 - Telèfon número 15767
B ARCELONA

Muntaner, 183

Tractament i educació de nens i nenes endarrerits

Notarlat, número 9 - Telèfon número 15834
B ARCELONA

19311) ilillE111

institut Mädico Pedagògic

rabet

Fábrica de sobres

RANION M ES T R E

I MEDIR FERRER I C' I E.

i

CASTILLO

,10311 N1 0111 11101
Granja
Aragó, 379 - Telf. 55502
BARCELONA

VIladomat, 7 - Telefon 33906
BARCELONA

'fflee~reee44t$'te4+4+•+ele4,

Noticies

Soltes

celnna, S. A.", "Compañia GeneDmegació d'Hisenda
assenyalat per a avui els se- re! de Tranvías" i "Tranvías da
glients pagaments: Administra- Barcelona a San Andres y Exjuny pasdor prineipal de Correus, pes- tensioneä" oil 111e5
setes .0.1- 0 : 03 '01; cap do Telègrafs. sal, i que catan a disposicid debe
5.325'an ., clip de S p ce1.5 Agrroih - qui acreditin esser-ne els amos,
mica, 1:;.06 Sementals Hospi- a l'oficina de la Randa de Sant
talet, 7‚.970; Hecaptacia Artntris Pau, 41, primer,•Seteiö d'objec,
Ajuntament, 1.031'86; Casita Pen- tes perduts: 22 paraigiies.
sions per at la Vellesa, 986'a1; torre bocee:: i portainsmedes
Merce Artiga V. Montal, res. (ante parells de guante. Den ven..
selle 3.064'93; Garles Aguado. talls. Documente a nom (1961ej(;
946'30; .1c,sep de Cavan, 370.125; Remero. Un cercle amb vidre 6
Josep Pl Castellví, 74783; An- i• ellotge. Dues oruhrelles, l'n engel Cornella i d'abres, 2.833'23; renedar. Una boina. Una agulla
Ildefons Herrero. 49350; Euge- imperdible. Una petaca. Una
fli LÓiuIo, 1.249 . 99; Miguel Llo- crenela amb cadena. Una 111brepis, t :a973'47 Vieene Mont al, la d'apuntaeians. Un tras de tul
5.48221; Alfa ed Munt. 37.2116; de gaina. Un moortdor gran,
per a radio. Un maleti,
Monleerrat i Merce Ragull, pes- aparell
Ilibre de lleis. Un portaflasceles ilt1'95; Pläcid Rey, 320;
Unes talleres, Un zäfir
1.742; Trances(' 13a- sacies.
loen l . ' o
tt ii paquet contenint una tovabellas, 500; Pere Soler i Babel).
Hola. un paquet contenint uts
3 O: BaniOn Marques, NI'd7;
%Tata de bany. un paquet contes
Casimir Manzanares, 49219;
nint colla planxats. 1'n paquet
Josep Mafia, 40208; Daniel Mor- contenint
guardapols. Un paque‘
Infles, 2.1 68'1 5: Jaume Pooh. contenint paper. l'n paquet con.
210; Manuel Vilches, 39.08017. tenint carpetea. Uts paquet ton,
Servei HidräUlle P11'0110[ 1 Orien- tenint un vestit bien. Un paquel
tal, 941'38.
contenint uns chreols de gomas
Un paquet contenint botaras i ury
Relació deis objectes frobal altre objecte. Un paquet gamtea
als ceities de "Tranvías de Bar- nint roba t'ella,
La

r
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Dimecres,

FINANCES Els Espectacles Programes d'a vui
borsari
Toatres
MERCAT LLIURE

'Les sessions (Fallir del mercal d'espoculació, que se celebraren en les hores normals de contractació per ésser
segon dia hàbil del mes i, per tant,
el designat per portar a cap la liquidació general de fi de mes, es desenvoluparen en un ambient de fermesa quelcom remarcable.
En la reunió del Borsí hom notó millor disposició que no la desplegada en
la jornada anterior, i els canvis aconseguien Ileugers avanços; a la tarda la
contractació fou Inés considerable, i
jaconseguiren nivells forca falaguers:
després de la tanca prossegui aquesta
tendencia, i es milloraren algunes posicions. La baixa que es maniiesta en els
Petrolets és produida pel cobrament de
capa
•• Cal ven c e si aquesta tònica tindra
cOnsistencia, i encara que és aventurat
ei ier pronòstics, podria molt be esser
que en successives reunirme es constaté, una millor disposició que no l'observada aquests darrers temps, ja que
hern de convenir que els valors es troben a nivells en extrem depreciats.
Tanca fixada pe! Mercal [diere de
Valors en la reunió de Borsa:

3

Volees

Dia

Nords
Alatants

49.95
4310
2500

Tanta Ara O
anterior Naira

se registrar fluctuacions remarcatles
De les accions modifiquen més: Electro-Metallúrgica de l'Ebre, 104 ( 4-);
Filipines primera serie, 289 (-4) : In-

dústries Agricoles, 182' 50 (-17.50);
M aquinista Terrestre, 38 (-2).

La sessió d'al/ir en aquest
mercat fou forca concorreguda,
si be les vendes de poca imporfäliCia.

Wats: Davant

TEATRE NOVETATS
Illemormyle 1Irlea LLUIll CALVO

LUISA FERN AN DA

per Vlia, Moreno. Llanos, Miras,
Gutiérrez, Royo, 11.11z Paris, Baraja,
etcétera

la laxa decre-

COLISCUM
Tarda, a les 410, I n'E a les In:
I REVISTA. LUCHA DE SEXOS, per
l'ay Wray, I UN PAR DE TIOS, per
\V. C. p elas I Baby Le( oy

Don N de Alcalá
pel Govern Central, els
per la gran diva
preus slan presentat una mica
MARIA ESPINALT
mes tivants que no en dies an1 el gran tenor Ricard Mayra, amb
teniors; el compradors, perä, no
Gutiérrez, librar:Mor. Palacios, Sabat,
Dlumenge. tanta: LA DEL SOTO
demostren gaire inleri, s a fer
DEL PARRAL, LA VIUDA ALEGRE.
negocis, i, per tant, bein de dir
:so, NO FALTA NAIDE m LA VIUDA
ALEGRE
el mateix que hem remarca( amb
Despatx a eomptadorla
anterioritat, o sigui que no lit
ha possibilitat de fer prevaler
cap disposició mentre hi hagi
l'iteres a remire. El poe que Os
portà a terme ho fou en nou del TEATRE ROMEA ;
Celaren lana
Valles, a 45 pessetes, posat faf
Companyia H
-Mardern
brica.

•

Faves I favons: S'ofereixen fa-

ves d'Extremadura a 3250 pessetes darnunt vagó Origen.
En favons l'oferta és de 3150
pessetes, vagó línia general, i a
34, bord Sevilla Amb tot, les
vendes gairebé nulles per manca
de compradors.
Moresc: Sembla que a darrers
d'aquesta setmana O a prirners
de
l'entrant hi hauria quelcom de
BORSA AL COMPTAT
Els rotttes de comptat donen mostres disponible i per a repartir entre
els
compradors que en demanin.
cie gran cansament, sense que es tradueixi aquesta pesantor sobre, els canvis, El preu, no cal dir que serà el
els quals en general manten g o nivells mateix de 44 pessetes, daintml
anteriors.
carro moll; però per a oblenir
Els deutes de l'Estat. no gaire solli- genere cal sotmetre's a les dischats, queden en general ben sostinguts, posicions dictades pel conseller
1 s'observen bon nombre d'avanços co- d'Agricultura de la Generalitat,
loro d'un vuitè d'enter.
les quals- es (roben exposades al
El diner es mostra favorable envers
les Oblicacions Tresoreria Generalitat. lloc de costum, o sigui a les taules quals avancen en aquesta jornada tetes de Llotja, disposicions que
anotem tamhd en un altre llor
mig enter. 1 0'30.

Els Ajuntaments, tot i no remes pi- d'aquesta edicid.
re actius, queden a nivells sostingut s , a
Els altres
excepció dels que no operaren ahir. i cap novetat. generes no 2fereixen
ell tallar cupé entre les dues contractacions, registren la balsa normal de l'intetes cobrat.
Les Diputacions i cèdules, no gaire Totes les notes pregades
efectives, queden a nivells {me modificats.
han d'ésser trameses
El grup ferroviari tampoc no es veu
gaire a ravorit per la contractació. i pre- 2.atalà i abans de les nou
serna tendencia sostinguda en posicions,
llevat d'un escàs nombre d'emissions que de/ vespre, a la Redacció.
registren oscillacions entorn de mig enter en alca i baixa. Tramvies de Barce- Corts Catalanes, 589, Le=
lona emisei6 octubre 1925 remunten a
Les d'esports, a Barbará, 11
(2-0'751.
▪

SOLER i TORRA Germans

Temporada trestio. Totes les butaques
tle platea a 2 pessetes. El teil 'e me,
ti ese t barat de Barcelona. Dellciosa
lerrassa. A les 530 i a les 1015. LOS
CABALLEROS, In tiou clarnords San de
vinatero 1 Guillen 1 d'aquesia companyla.
L'obra de la gracia per iones. Gente, larda I oil: LOS CABALLEROS. Aviat, estrena tic la emérita en 'res artes ‚MAYO Y
ABRIL, iliOn gran Salt de Quintero I
Guillen al 'reabre atarla Isabel, de Madrid

TEATRE BARCELONA
Companyla de comedia CARMEN DIAZ
Avui, dimecres, tarda, a un quart de
sil, darrera representarle. de la comedia en veis, de Fernandez Anlavia,

AGUA DE MAR
N11 a un 1111,111 (Forme( extraordlnart
eadt de l'obra dels germano Jordi 1
Josep de la Cueva

MARIA

JULI012

CAMERA CUIRASSADA

Compartiments des de 22 pessetes anuals

Remei cientific
contra la calvicie
04,11111111111111111111f

Film Warner Breas - First National

CINEMA

Sessel cOntInua, de 3 larda a 1 mallnada.
Soleta, I 1113. Aval, a les 4, ran y l de programa. Els senyors especladors podran.
pel maleix ¡tren. vellrft Pis programa d'estrena. CURIOSITATS MUNDIALS, intere san/5 reitr,rht gr.; Fis aloviclone. EL RITME DE LES RITSK A S,
Slagica de
NOTICIARI FOX, natales de
tot el nala. El EIIS gran esclevenlment
h1p1C a Alemanya, festival glinnastic a
Txrcoslovaquia: 11/1 ca,ament entre
putencs; lea testes de la Gran t.ttelMalla a
Parlo. 1 canuplob 'ulO.r flabo/ a M e tnatlya, 1 altres. KRAKATOA, el mes gran
documental de l'any

TE QUISE AYER

TEATRE

COMIC

SPLENDID CINEMA

EL MES FRESC DE BARCELONA
Espió/D:110 jardi
tie eee fl de Cent. 517 • Telera 50515
Cla. de revistes del Romea, de Madrid
Local dotat de temperatura agradable
Frase natural, sanee aparells de cap mena
A1111. 111.14,11 . 111 pt,-,grarnr,
Non, dIrnecres, tarda, a lost'
MURALLAS DE ORO
filies a 1 Eta.; general, 060 pies.: A hui
per
Sally Eilers 1 7iorrti.111 Foster
a rtur,l A ttettre • s el maltanner:. mnb
La gran produccie.
Laura Pininos, Mault, Alady I Lepe, en la
graciosa rel isla del meslre IlasIllo
SANGRE JOVEN
gAL PUEBLO!, ¡AL PUEBLO1
Spenrer Trary I Ralph Reamy
Nit , a les 1012 . I cada nit: la revista T'e
DIBUIXOS SONORS
s'IntpOos, la que no pode fleta:ir
veu.
E3tr,na
de la superprodurrld 0. G. M.
r'', representada
per la primerlsstrna
supervedette de la revista

Laura Pinillos
els grarlasisslms artors

Alady
LAS CHICAS DEL RING

D e nla larda, a pues jopulars: ¡AL PUEBLO!, :AL PUEBLO! Nil, i rada rat:
LAS CHICAS DEL RING
Es despaixa als centres de Mealltats

OLYMPIA
n , rnä. 1 110 1 10. 5

de ,1111101. A /es 10 de la
nd, el famas VEDRINES presentar un
grandiós programa de

NIrio de la Huerta, El Americano, El Divino Palanca - Niño Alcaraz, Niño de la
huerta, Nuls ','une, Esteban Sanlúcar,
Patena (111/0t. Los Chavalillos Sevillanos, etc. (Per una sola vegarial. Tot el
caii1, lora l'Apera, flamenca.
Preus populars

1.

"El cuerpo del delito", "EI rey
va g abundo" 1 -La telicided no es el dlerro".
Avinguda. — "El Urce se rinde", "El
abuelo de la criatura"; a mes, a la
larda: "hoy o nunca".
Barcelona. — "Tomaste en la careel", "oc
acabó la gresca", "Charlot tramovis•
ta", "El tren del placer", "Una
r.atta
al aire", -Noche de duendes" I "Pobre Tenorio".
Bohbrai , — "Nuestros amores" "Par',
Montecarlo" 1 -La sellora no qulete

01111%

cIMffl
omPAN A TR
as le Castel

lana, 14. — BARCELONA; Vis Laletaua.
oi nant,U. Camele
LIADA RAMA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADM-CANARIAS

*CIUDAD DE SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID*
LIN1A IMPIDA CM GRAN LUXE BARCELONA-PAL TA US MALLORCA

SorlIdes cada die (excepto el. cliumengee). de Barcelona 1 Palma, a ira
nores. per leo moto.naLs
« CIUDAD DE BARCELONA 1 -CIUDAD

18 REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT 1
MALLORCA, BARCELONA-Nao 1 MARCELONA-Em1138A
LIMA COMERCIAL AMI. LocALES A roTs El_O g uitTb DE EA MEDITERRANt4,
NORU D'AFIIICA I CAMARIES.
Sortidei QuIrmeals de Barcelona ele 1112591
LIMA LU 1ERCIAL BILBAO-CADIZ•CANAPIES, A146 ESCALA A TOIS ELS
EMITE DEL NORD D'ESPAN Y A. — SortIdes qu'incoan; de Bilbao elli dibaug
UNIA RANDA ilEGULAP ENTRE ESPANTA I TEdittEINI IRS DE LA GUINEA
ESPANYOLA trcarlAson P00), sortiae, el culi 17 de cada mes. amb escales a
Cedle, Las Calnlu,
Valencia, Alerant (facultativa), Cartagena (facultativa),
Santa Cruz de Tenerife. Rlo de Oro (racultative). Monrecrla o Freetown (racuita.
Uva), Santa /label de Peinando roo, Bate (ficultat1W). X010 I RIO 3T11110
tracuitstivat, pelo vapor.
*PLUS ULTRA" I "LEMAZPV.
LINIA IMPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
BOrlidef de Barcelona ele dEluns I Micos, a les 20 borra
"CIUDAD DE VALENCIA*

i

"Rasputln y la zartna". en capa •
▪ nyo/, 1 "ror el mar viene la
Broadway. — "Hampa dorada", "Con el
Irte de otro" 1 "Manos culpables".
Capital. — -Hubo que rasarloo" 1 "En
la gloria".
Coaeeurn . — t• LUcha de sexos" I "En par
de llos".
Comedia. — "Todo lo condena", "El rey
de los fósforos" 1 "La canchas de
GrIente".

Comtal. — "Amor de estudiante", "En
l%(:: 1b r e. de :a ley"
"santa", en es

p 3 ol

-

[bonetes. — 9 peillcules «amigues.
Diorama. — "El hombre que se reta del
atnor", en espanyol. I "Con TdrVI I I
me basto" I "Paprika".
Esplal. — "Su propia culpa", "Marta" I
"1.a mascara del otro".
Exeelslor. — "Hola, hermanita" (antra•
lle g a tarda), "La ley de Talión" I "El
rey de la plata".
Fantasio. — -Vuelan mis canelones" 1
"Toc10 por el amor".
Frägoll. — "El agulla y el halcón", "Los
húsares del amor" 1 "Una hora contigo".
Goya. — "La fruta amarga", "Tarzan de
los monos" 1 "El hombre mala".
Intim. — “Bunnos filas", "Los calaveras"
i -Oran hotel".
Irle. — -Erase una vez un vals", "El da:
nublo azul". "Capricho de pr i ncesa
"Ittntelo con nalsIca".
Laletana. — "ESrällrl al0 en Budapest",
Las ocho golondrinas". "MilSica y asnieta" 1 "La gran carrera MIrkey".
MaJestic. — -La locura del dólar", "La
consentida" 1 "Una mujer como n'a-

Mudial. — "El agalla y el halcón" t "El
asesino diabólico".
Monumental. — -Al compasde las horas".
"El corre misterioso". en espanyol.
1111rIa. — "Amor de estudiante" (únIca•
niel tarda), "Carlomagno" I "En nombre de la ley".
Nala — "El loco cantor" Gintcament
tarda), "El amor y la suerte", en espanyol, I "Bésame otra vez".
Parla. — "Te quise ayer" 1 "Pecadores
sin careta".
Path6 Palace. — "Hola, hermanita" en espanyol, -La ley de Talión" I "El rey
de la plata".
Pedró, — -Nuestros amores", "Parts.
Montecarlo" 1 "La señora no quiere bi

torr.ada e pe g ue redulte
QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTARRICA

Prou a coserla: 750 pies BIlila.e Penada

ßrcb escala a lote els porta de la Peninetne. Escudes de Barcelona els Cilmeerell
LIMA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN - MELILLA • VILLA
ALHUCEMAS - CEUTA I VICE• v E119A
Ser:Idee de Barcelone ceda diumenye, a les a « nore0; Talaran: ele dimana,
d'Oran ele dimeerei. d'Oran Cap a A'aCttnt ele d/Waril 1 d'Alacanl cap
Barceione ehe dirrwcrea.

Elissa Landl

Casino Sant 8M:bestia. —

Pecadores sin careta

p , r Cerote Lombard I Chester Morrls
(Sessiel continua)

els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,

que es taanifesta amb 1'aparici6 de la

caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la seborrea que el sobe. 1 no es coneix mes que
un medicament aue permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULF0P1LOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, donc g , un producte empiric, casolà, o de perfumeria, preparat sensereponsabilitat científica. Pelcontrari,
està fet per facultatius catalans 1 basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu met-

ge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demis, sempre
1 perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera iii faci Ileig I
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Gerència catalana

i meres 'especilics, al ;re

y

de 7'50 ots.

ens arribin més tard d'aquesta
o vagin adreçats 8 la irapremta
hora

11111111111111111111111111111111111111111111111111n11111113111111MIM

Vaiter,. ami) preferència al salp a, s tote;
les formes sabonoses (veis * Manual de
Cosméticas. Je Saafelcl, traclucció Jel,
Dr. Peyri,"pigina 86),
En ere totedel ies7creroc,.1_ida?

rP,AsTA NIX
La "estat elatoract.--)
aIperGa
nt-'"en'''

- • ••0•t•
'
El seu ü's cura
irrita
cions,i_
•
-r
"..
r
• ‚1
picors, srans. etc. C La cara, oesprcs •-•
J 'afairar-se, Ii 4-utclarà fin-a. fresca, suaul
* case aquel' encarcarament9 clue - ii fa;
-setübtai que te eis muscles d 'una sola pecaf4
ni aquella (Temor tan molesta, Je 1 'afai2
tat a ranrisa.

de la pell.

MUSIC-HALLS
Pompeya. — Varletats 1 Mercedes Alva•

rez.

11 1.1 S ".

Dancing Edén. — Varletals.
Escoten', — vartetaus
t. el

arenas

Derariu-ho en Clrosuertes a perfurneriC 4

Stambul. — Varletats 1 ram i lla DoMinnuez.

.1Gle 5 .50 pedieres fut.

DIVERSOS
Casa

al preu

_

Llibre — Aval I cada ama, Tbe dan

sant

El que diuen els guarits

SALONS CINAES

CAPITOL: 4 larda 1 10 nit. "Hubo que
Casarlos" I "En la gloria", Chester Mor5, tallarines a ris I Halen Twelvetrees, PATHE PALAI'ft(1 pi-orles: la revlsiti del mestre 1 titlIlla CE: Continua 4 larda, "Hola, hermanna".
CON EL PELO SUELTO, per Margarita s n espanyol, "La ley de Talión" I "El
Carbol/ti I tom la eompanyia; rnt, a un res' de la plata" 1 Nollelari. - EXCELquart d'onze: la revista de l'any
SIÖR: 4 tarda I 930 nit, "Ilota helnianita" (anIcament larda), "La ley de Talla" I "Cl rey de la p/ata". - MIRIA:
4 tarda 1 930 11 11, "Amor de estudianie"
MARGARITA CARBAJAL
thnleament larda), "Carlomagno" 1 "CO
10 bellissimes tiples - 40 Paleto GlIrs
nanthre de la ley". - GRAN TEATRE
dijous. tarda I lid: LAS MUJERES COMTAL: Continua 345 larda, "Amar de
DEL ZODIACO. /a/ver/res, grandias festi- esradia»le", -En nombre de /a ley". "Sa ll
val amb nediu de la 7,0 repreSentartO de
eapanyol. I Documental, MONU--ta".en
la revisla LAS MUJERES DEL ZODIACO, MENTAL: Continua 345 larda, "Al romprenentLit part emita-mis amistes. Vegeu pas de las horas", "EI cofre misteriosa",
en espanyol, -1100pia", Clara Bow, I Noiln1.1111:15 especlals
Stall, • ROYAL: Continua 345 tarda:
a rhornlatertta", "El cofre Misterioso".
en espanyol. i "Hoopla", Clara Boto. . BOHEMIA I PEDRO: Contintia 345 tarda.
NitleStras amares'', "Poris-alianterarl0",
GRAN
"La seffora no quiere hijos".
Companyta de comedios valencianos del
NOSTRE TEATRE, de V•lencle
ftlitterrett . tardr. BulatpieS a I pta.:
LES XIQUES DEL BARRIO I LA FAMILIA.
Nit, a un quart mono,', s'ensarto.' estrena de l'obra de/ xofer taxista, Pealt de
Pany a Valeria,
RATOLINS DE CASA RICA

Guarit

lo SOf u l
per les

elen,

piantes

del

Gutre. Mnr et

reproduim a contumacia

Er,rert.m.r.

tfillo-tt 05 ts 5,

/te
1.4

Diversos

MARICEL -- PARK
L'únic paro de Barcelona amb emocionante
l'uncid). cada lila do 7. a s•a0
1 des de les 10 de la ME Entrada al pare.
TEATRE NOU •traccione.
50 retiras. Funicular I entrada, t pta.
Gran companyla Urica
barrer Funicular, a les 2 '30. Per fresca
.\vnl, larda, a les 7, 141113411W, a 1 pta.;
I diveralons, MARICEL-PARK
general, 0 . 611

t'ergo
Ilemlor•c•det

Diputar:Id, 202, lon g Muntaner
Cada Ala, de 7 a O I II 1 a
ballables
per l'Orquestrina MODERN STYL

Atraccions a la pista
50 elegante anyoretea

fuel

1

son la medicarló natural. Nana, Inofensiva 1 segura que Caerceix una enérgica depurartó 1 renovaria. restablint requintar,
de la salta sense produtr ele estrena que poden causar les
drogues. No requerelx regirla espectal ashmentactd.

s'envca el Iltbre "La Mediana Vegetal"
1 e/ BUTLLETI MENSUAL "E/ que.
111~ et curats" que reproduelx les
ca r res que rebem. demostrant Pencacha d'aquest meravellós métode vegetal. Demani'l V. personalment o enviant aquest anuncl eti sobre obert ami, setter/ de
2 centims.

GRATUIT
netrn

artlstl e úneles actuara-0.s de

LES 20 CURES

•

AERI DEL PORT

TEATRE BOSC

``''`

"El que subscriu, ferroviarl de la linia M. A., pana
/eta tres anys de edites hepätics i avui, desprès d'haver
pres 4 caixetes de la CURA N.' 16 DEL ABATE HAMON
estic completament guarit dels esmentats «ales, el
qual comunico a V. per a coneixement de moltes persones que ho ignoren."

DE L'ABAT
Ut l e//r e an Ase

pies.: LOS DE ARAGON
EL MAESTRO CAMPANONE, tue le ione
ro Farras. Feriel 1 IteRO,
LA VERBENA DE LA PALOMA
NIt, a les lu: la binara mes cara, a tres
pessete, primer arte de EL PA.JARO El s'Auge
co l'AERI és com un val en
AZUL, per 0. Ferrel. Primer 1 segon ac- asió atIndratit
, se panorarneS espiendias.
les de LOS GAVILANES, ia'r 1'. Gorge.
Oriol rho a la militada
Denla, grans programes

CABARET HAWAY

feije

amb la Cura N.' 16 del Abate Hamon, Don
Josep Lorenzo Narros, Ferroviari habitant a
Madrid, Carrera de San Jerónimo, 10 pral.,
que patia feia tres anys de Còlics hepàtics,
sha dignat comunicar-nos la sera curació en la carta que

TEATRE ESPANYOL

l'Espectacle FANTASIO

de les nou del vespr.t. Els que

ls derrnatóless aconsellen

,. FilIpo nernlay".

Avtd, dimecres, tarda, a les

amb l'orquestra Fatxendes, ntimeros
revIsta 1 Varielels Pipo Orquestra Planes

rigir-se tots a la Reducció, COTtle
Catalanes, 589 , r.er pis, abans

E emplear les cremes o pastes per a

Smart

MARGARITA CARBAJAL

vol, tarda 1 nit, gran esdevenlment

vien que els originals han de di-

4, rue Mont-Thabor
Molt cèntric - Prop de l'Opera
Ampliat en 1932
180 habitacions :: 100 banys
fil trobareu tota nena
de facilitats, per esser

Las mujeres del Zodiaco

AIREBE tots

Advertim a les persones a lei
quals interessi la publicació immediata de les notes que ens en-

HOTEL MONT-THABOR

Puell Cinema. — Reportatges d'actualltat
Principal. — "Rasputin y la melca".
eopanyol, I "Por el niar vlene la Gustan".
Ramblas. — "Dos buenos camaradas" 1
"Pecadores sin carera".
Royal. — "La rhorolaterlta", "El cofre
misterioso", en espanyol, 1 "ilactatiVi.
Select Cinema. — "Noche tras noche", en
ot sintl y nl, 1 "HOOpla".
Seleet Cinema. — -Noche tras noche", en
fspanyol, "Ana la del remolcador" I

M,1
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ADVERTIMENT

PAR IS

Apolo. — Vuleials 1 Merrerles
yp_ap,
Vartetats. Bella Manilla 1
Carmelita Palacios.
Cabaret Françal. — Ball Masset t 'Les

CINE RAMBLAS

estibo.

nao
leal.
Mateen Doré. — °muestra ezcentrtca
fhe Ilappi Jazz
Triana. — fuma cara riamene dIrIglt per
Pope Hurtado,

PRINCIPAL PALACE
PALAU DK L'EsPECTACIA
Companyia de revistes da

Tos ,Tcur

J.

Hotel RuSa — Arta 1 cana als. t he

Ba

Rambla del diantre.
Tal?. 185711
Aval. NATURAL I COMICA
DOS BUENOS CAMARADAS, comedia, per Paul Horal ger 1 Fritz kamPUS

t

e44444.41-'

los".

La máscara del otro

nr

ie .ttgecires-Ceute, buen sortICes
entre ~mg* 1 Memo.
ha ri n ..
cada din des de rada Dora — Ser., Algeclraß-Tenger. 1,1‘r1 — Ser•el hulettnenal
liarvII re ju:i, CAdix-Larralx. Serrel &Amena' Barcelona- Cartagena
Driegacio de ta compa g ina a Iota ele Porta

CINEMA ESPLAI

en espanyol, per nonald Colman 1

g

MOUCles 'incitan/0e eis clissables. a les /A Efectuaran el ser•els lea rato -5as

Cinema. — "Anny se divierte"
-Gloria".
Splendid Cinema. — "Murallas de oro",
aran creara) de Ma gide Evans
"Sangre joven" 1 -Belleza a la venta".
Emir, ll r,lnItt S. Denla, la gran produrrló Talla. — "Ondas mustraies", "El sarFox MI DEBILIDAD, per Lilian Harvey
gento X" 1 -La tragedia de Lourdes".
Triomf. "EI collar de la reina". "POfaros de noche", "El misterio del cuarto amarillo" 1 "El mantrera",
T ipppp. _ agulla y ei trilrAn t. , "Los
!lo s ares miel amor" t "Una hora Contigo".
Urqulnaona. — "El pequeno gigante".
801184114. sane Mantear I Arrean
Volea. — In relluloble ranri. "Se necesita un rival". -La última novela: a
SU PROPIA CULPA, per Alchard
mes, a la tarda. -En profesor Ideal".
DIA MARIA illeg,n(la hongaresso,
XII.. — •' La ruta de los cielos" 1 "Sima ne es a:4".
per Annabella

BELLEZA A LA VENTA

Opera flamenca

ei; millors Osos, (loos 1 figures

5,

Padrlinua".
rr.— "El collar de la reina" "Pals
ma
de nocne", "El misterio del' cuarto amaelo" 1 "El ma ch -ero".

Pecadores sin careta

Angelido - Guerrita

SULFOPIIE

gigante
per Edward RohInson

í'.: :t, I 1111,
gr.Int/UtS prograAval, larda, a les 515.1 ME a leo /0'15:
grandiós -sucres": MARO VON REIN- uta: REVISTA. Caro! Lombard, Chester
alorrIs t Atinen Ammrs en
HALT, lOniv pOSieidOr del sise seniii,
ainh la celebre medium de les Muslo',
TELMA DEL SOL. Preus populars. 100satine, dia 7. brea arinaric de la rompaTemar d'El iss i Lan:11 en
nyia ralatana XIRGU-BORRAS, amh la
repos1c16 de /a formidable obra de l'immortal GUiliterá TERRA BAIXA
In111 %l'arriero lia xter I Victor Jory. Dln:
mese I ches /estilas, ma g na!. a les tiran

an.lt

EL

El pequeño

TEATRE POLIORAMA

CAIXES DE LLOGUER

per a guardar valors, documents, joies 1 altres objectes
de valor

Grandiós kalt de

t arda I I, It
DEL VALLE

MAURI - LEPE - CASARAVILLA, en

NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT

UfellIMIOna

MARIA DEL VALLE
Denla.

CINEMES
Amanita,. — Reportatges d'acto/0nel.
Arndrioa. — "Dos segundos" "31111111Y
"1 "UnIdOs ea la venganza", e n
,,,,,e/12,:n5.0
Arenes. —

PUBL1

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

DE

Relnhalt.

Tarda: "Con el pelo
suelto"; 'lit, "Las mujeres del Zodiaco",
Romea. — Tarda 1 nit: "LOs rabaneras".
Principal Palmee. —

LA VIEJECITA

crearle) de Concertó Banyuls, amb
Maria Teresa Moreno, Palacios, Baraja, ele. NIL a les 10: NO FALTA
NAIDE, 1 a precs del püblic, segona
de

tada

49 204-075
±l'Io
42'00
--o'50
25.50
Transversal
M. Rif
4-1'75
00
55'75 54'
116'73 ris'oo +175
Explcssius
+025
44' 00
4425
Colonial
——
328' 00 3 2 8.00
Çhades
—025
Petrolis (e. c./ 680
7'05
La tanca anterior dels Transversal i5
dia 27 del passat juny.

1.er

Tarda: "Agua de mar"; nit:
"Merla del valle".
Cdmie. — Tarda. 'Al pueblo, Al pueblo",
MI: "Las chicas del ring".
Eapanyol. — Tardali "Leo xlques del
barrio" I "La familia"; nit, estrena de
"Raicitas de casa rica".
Nautilo. — [Avenares, nit, a lee 10:
"Don 611 Ile Alcalk".
Nou. — "Loa de Aragon", "El maestro
Campanone" 1 "La verbena de la pa/oTemporada de rep
Tarda, a les 5, I
nIti "El pajarea azul" 1 "Los eama";
nit, a les 10:
vtlan'es".
TODO POR EL AMOR
Olympla. — "Opera flamenca".
I VUELAN MIS CANCIONES
Pe can:trama. — Tarda 1 nIti Dará von
Barcelona. —

Inauguració de la temporada d'estiu,
a proas populars. Tarda, a les 430.
Butaques des de 2 pesselesi

Mercat de llalla

444,44+46114444+4144411+044+11e44444.444444444444.444+11+4

TEATRES

El sector d'indústries diverses també

dóna mostres de gran ensopiment, sen-

oviment

4 de juliol de 934

Sen yor Olor. de LabOratOrla Botànics 1 Marina, Ronda de la Unlversitat, núm. 6, 13ercelcna
Serviu-vos enviarme li ltalf t IE. 1 3IENT 1 sENSE CONIPRONIIS el butnet1 mensual "Lo que dicen los c
nidos" I el ¡libre "La Medicina Vegetal".
Nom
Carrer
Clutat
e
ProtIncia

le

