Any

Dijous, 5 de juliol de 1934

56.—Nú m. 18.689.—Preu: l5 cèntims

A BONAMENTS
Catalana& territorio de la nepübusa
/merma nanna t Portu g al, trimestre...
Paians

PUBLICIT

8130 Eses.
Ir —
1M110`—

cormern pos JI. ti

Pisan mavlsoi 1 nOrMtga
asm'acia

litECLAA13 DIEGO:43

TARIFES

El pobre Hitler
En la cornposició de tots els episodio
de :a vida pública alemanya hi ha un
factar amagas; qui l'oblida no pot fer-oc
ira/ cap análisi satisiactori. Aquest es
e: poder dels prínceps. N'hi ha prou ant
recordar la famosa i escandalosa corresPindencia de Stresemann amb el I:ronpeine, divulgada després de la mort del
gran politic de Locarno, per adonar-se
de la veritat del que diem. Els prínceps
representen, amb lexercit. la vigoria del
a ulls de tot bon ciutadä de Gers
gama. No els coneeptua homes, de la
mateixa manera que el patriota mai no
pcsjra resignar-se a anomenar un drap
la bandera patria. Hi veu una grandcsa
inistica, mitológica. Cal que pertanyin a
una dinastia els capdavauters d'aquella
terca. I en això, ralemany no fa sitió
assemblar-se a totes les nacions de mea
-mänka Són monàrquics fino al mall
deis cosos, ells i Ilurs cosins escandisaus i anglesos, àdhuc quan el rei no
ts sinó una figura decorativa. La raleas, hi constitueix una superstició. Sense
re:, emperador o PrineeP, eis sembla que
han perdut la sort d'ac,uest talón. Un
mincea allà és un personatge que té mig
de del/ mi; de mascota.
Ara be, a Alemanya els princeps setUdivins i llar peanya rexercit es trobaren, l'endemä de la Gran Guerra, córnp:erament barallats anib el peo. Havien
perdut la guerra i la contianca del poble.
Tenien encara la gran propietat i la gran
irdústria, que mai enlloc no seran demos
critiques; pera, els faltava una gran
massa del noble i de la c ' asse mitiana'
v.:e es el nervi del poder, con, a única
veritablement nacional. Eis calgué transigir amb el predomini del marxisme,
iormat principalment d'una burocracia
jueus de posició modesta. Fou per
amsell temps que s'iniciaren les prediques
s. A.Salf Hitler.
IIsn aviat la mä oculta de la Política
aUssanya veié en aquest borne cridaner,
hmea:C j tot el Cple es vulgui, però dotat
4'7 pocs del sentit de les masses, un
isarument eficaç de captació de la classe
r.Sjana. I els princeps, grano senycrs
l'exéreit el secundaren i el subvencionaren en la seva campanya contra el ma r x:srne per una banda, i de l'altra contra la
gran indústria i la gran finança, CO:1y ,,,,uts que el marxisme n'aria de vai les altres formes ja es defensarien
r, elles mateixes. Ajudant-hi també una
rUc a l'esperit del temps i la humiiiació
de la derrota ; no gens menys donant-hi
sma de mä el creixent desgavell económic
¿Alemanya, el nacional-sociaiisrne erroqué i esdevingué formidable. La mä
omita adhuc se n'inquietä. Sembla que
'..aotual y:ce-cancel:es Von Papen t el
eassral Schleicher. suara assassinat, s'encar:sgaren de recluir-la a limito racata
Calla, abans que res, desprestigiar-i.e
r„,,,,ent Hitler i el seu equip. Vingueren açi:eilcs tres successives dissolucions
C- siu.es tants Reichstags favorables a
E.M.r. obra directa de Von Papen / el
gmaral Schleicher, i aquell no solament
es peseta prestigi, sinó que a: capdavall
ragué donar-li el poder, tot el peder
ore demanava. Hitler ja és canceller:
Goering, Goebbels i altres per l'estil,
grans personatges dintre la gran jerarsua oficial. La tnä oculta, pero, no es
Mnsidera pas vençuda. Idea —la necessitat la fa tornar rnaquiavellica—, idea una
a:tca maniobra mis ambiciosa, nascuda
cabalment de l'entranya del mateix iracas.
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Ha mort
Madame Curie

git per aquello dies de parades nocturnes
amb autorices i de nazisme delirant, haver llegit a la premsa estrangera un
assaig critic delatant la táctica nova dels
princeps i de l'estiren. "Corn que els
principals interessats en una restauramd
monärquica —escrivia l'assagista— comprenen les enormes dificultets que dins
l'ordre internacional alcaria l'entPresa,
havien pensat que era millar desencadenar les aigües dun nacionalisme foll que
xocaria el sentit conti i el sentit moral
de tot el nido culte i que a la segada
posaria en perill la pau del min. Pesó
aquesta ratxa de bogeria, corn més cínica i estrafalaria fas, mes facil seria
que es destruís ella mateixa. Llavors els
princeps i l'exércit podrien ocupar el poder sense por de trabar cap opos.zió
entre les potencies. Al cdntrari, hi veurien un retorn a la normalitat i a la
convivencia.mternasional."
Sigui COM vulgui. el cas és que Von
Papen. l'agent de la mi oculta, no es
morí del costas de Hitler: assisteix aparentment impävid als espectacles me;
grctescos o terribles que li dóna el s Führer" — persecucions dels jueus, assassfnats, campe de concentració, mas,:arades,
invencions o restauracions de culte alemanys , etc., i espera pacientment que les
coses arribin al punt de dalt. I de subte
esclata en un discurs provocador contra
el deliri "nazi".
La resta Es la boira d'aquests dies.
El menys sagas s'adona que Hitler, en
tornant del ramón Carnaval diplornitic
de Venec ia , ja no és sinó un ninot engrapas per una mi de ferro. 't.:Menda
les Seccions ceAssalt; és a dir, les seves
pròpies forces, i els prohibeix, du:ant
un mes, l'tís de l'uniforme.
Llavors es produeixen feto singulars.
El general Schleicher i la seva dona s'as
assassinats. Von Papen, casualment, se
salva; eis seas dos secretaris,
cauen sota les bales. Som el divendrcs

Els seus experiments sobre els raigs X l'havien
feta celebre a tot el fan

Madame Curie

Poques hores després, la mateixa etatinada del dissabte, comencava, amb rzxecució sumarissima de Von Roehm , la
de tots eis caps de les Secciona e Assalt.
Hitler en persona dirigí les operacions.
¿Un top a la dreta i un altre a l'esguerra? No; és molt rnés probable que

eis assassinats primero eren obra de les
mateixes Seccions d'Assalt, que, tard,
s'adonaren de la manio bra empresa coa
d'elles. La Reichswer (eximia) obli--tra
ga Ilavors Hitler i Goeritm, sota pena
de la vida, a llevar-la dels tettS auxiBars
poc dicils. Per sarcasme, a mes els
hagueren així mateix de cobris de llot.
I. fi nalment. Hitler, el pobre Hitler. ja
un simple Mella sense voluntat, s'ha hagas d'empescar la història del complot
que Misma no es creu i carregar-se a
coll-i-be tant els uns com els altres
crims.
Tota aquesta història espantosa i Ilastimosa és la m i s P robable. Es l'imca
conjectura que ordena els fets. Sigui el
que vulgui el seu grau diproximaciS a
la veritat, el que és cert és que, per
ara. les coses segueixen el cami que profetitzava aquell assaig polític que llegirem quan s'inicià el govern de Httler,i
que avui el "Führer - és presoner de
l'exerci t i, si 1.15 plan per forza, ha representat el paper de botxi de la seva
premia filiada. espectacle no tan rar cona
sembla dins la historia dels despotes febles de carácter quan els arriba l'hora
Recordern, a propòsit d'això, haver Ile- de la suprema catástrofe.
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S'han tancat les Corts
Després d'un escàndol enorme, és votada la
confiança al Govern Samper per 191
vots contra 62

Pere Cu rie fou el descobridor del
radium. I dit airó ja no cal dir res mis
Probabl: ment, houria Jet descobrimentS
igualment transcendentals — sembia, en
(ferie, que s'hi prepara:a en Vi-tat daquelles gotials illiMeiOSS que 1105hteS te't en els grans homes de c iêcscta — .17
un comió, instrument de la indifert, ntia (-astenia etivers l'alta especula:i6
científica, no l'haguis atropellar, i ocas:onat la mort, al titig d'un correr de
París, l'any 1906.
Pcr sort exc epcional, Carie no estaca
casat amb una quals: vol, sitió amb una
zeritable dona de ciencia, la poloncso
Caris Sklodowska, filla d'un projessor
de l'arsözia, la qua l era uno (aliaba; que, abans de
rodara del seu
casar-ihi, s ./torio doctoral a la Sorbona, omb una tes; sobre Ics substäntics radiactives. I no paz onda una collaboració banal, a rabast de lotes —
la majoria — de los dones. acontcntantse de tenir en ordre una llar a la qual
presten poca alencid els savis, tradicionalment distrets. En realitot, la d e seoberra del rOdiurn i de la radiatilvital
' inseparable de Afine. Curie tott COM
co
del seu inorit.
Des de la mort d'aguait, e n decir,
fou ella qui exerCi la rdtcdra de la Sorbona, essent aixi la primera dona que c
Franca ocupewa una ccitedra de l'ensenyam e nt superior. No pago(' isser elegido academie° de la de Ciimcies peripul
el regiament no baria preist que una
docta poguds men`ixer-se'l. En componsacia, otorga ;nono frailes
anuals.
masPro ,' deis setanta aliy2 — brin
cut a Varsòvia en 1867 — ha mora a'estris d'una vida passoda en un atorrante'« absolut del snén • de les seres
Ponees i vanitats, eert3 havent deixot,
en el camp de la ciencia, son rast r e que
hom pot arriscar-se a considerar clero.

París. 4 . — A les sis del

Malí, al Su-

Sancellemoz, prop de Sallances (Alta Savóia), ha mart. Madame
IlatC , r i de

Curie,
La causa de la mort co deguda a una
(Irane mi a perniciosa, la qual, els seusraigs
gano, alterats pelo experimento de
E. no pogueren reSistir.
El professor Roch, de Ginebra, abandona les seves conferencies sobre reun:atisme i es traslladi immediatament
sanatori on es trobava la ii/ustre rnala na. El doctor Roch constatä que no hi

El gavera finalment ha poqut tunear
les Corts; el t ot de confiano necessari
per a domar per acabada aquesta etapa
parlamentaria ha anat precedit de l'escandol més formidable ase s'ha reuistrat al Parlatne n t de la República. Crits,
insults, amenaces i cops; de tot hi ha
hagut tal aquesta sessió memorable. Tot
plegat, pera, ha passat cont iota grosense conseqüencies. El govern ti la confiança de la atajarla deis
grups parlamentaris que han ohntolat
la seva gestia peri5 no te
la confia.nda de la Diga; indubtablentent, de tots cls jets que han canteteritzat aquesta semi& la negativa de la
Diga is el mis carió:.
.vc talio !mire sapocitat Per observar que
d'un: quants dies endd la Viga es Veia
desbordada per tot oreen i contened:o
m'a retirada defensiva. En negar el seu
vol al aoven; ha contarse« la seta desjeta. Tot l'enrenou alle Isa annat, tot
d que ha fet contra el catalanisme no
li ha servil de res. Ella rofia que el
govern fes aprovar la hei de Poders
excepcionals que li hataia suagerit per
satisfer els seus compromisos elettorals
a Catalunte, i ha .fracassat. La Ilei
hd estat aprovada i el aoven' ha obtinmit la confiando cme dcmanava. La Llipa. pera, ha maniobrar fan malament
que s'ha distaneict del .qemern i no ha
sa tisfet la sea; clientela
El Piel de Cataluttva no necessita
intervenrid d'intermediaris interessats a
fer fracassar qualsevol fórmula no dictada per ello: altrament. hauria estat
verponyds que ets arbitres de la oüestiti
entre el tonteen de la República i la
Genrralitat ha,quessin estat els desertors
de; Parlatnent de Catalunya. Els fets
han demostrat que ni el oovern de la
Replibllea necessila la Lilao, ni la necessita la Ceneralitat i encara demostren una cifra cosa: l'actuada' Pertorbadora ; anticatalano, que robeet-ati6 Partidista i la ine P tilud poljlina hast ¡espiral al, capdavanters de /a Viga. El comí 5 starrt frele-orritmr a fs"eriepel, teta
la dignitat catalanista i republicana.

Madrid, 4. — A les 4 .20 de la tarda
s'obre la sessió. Presideix el senyor
banc blau, ets ministres de
Marina, Treball, Comunicacions, Justicia i Instrucció Pública. Hi ha escasos aMmació als escons i estan concorregudes les tribunes. Es llegeix i
apr a va l'acta de la oessió anterior.
EL PROBLEMA DEL BLAT
El senyor RAMOS ACOSTA fa
algunes observacions referents al problema del blat. Protesta enèrgicament
que es vagi a ranear el Parlament
sense que la comissió nomenada per
a investigar alló relatiu a la importaMO del blat durant l'actuació del seOvar Marcelli Domingo com a ministre d'Agricultura no liagi fet res.
Censura les dretes que han fet una
Alba . Al

campanya contra el senyor Domingo
fora del Parlament, i després dintre
d'ell durant sis mesas no han tingut
temps de formular cap cärrec concret contra seu. Defensa calorosament

la labor de l'ex-ministre d'Agricult ura. labor republicana m honrada. din.
S'ENTRA A L'ORDRE DEL DIA
Es posa a debat el dictamen de la
Comissió de Cornunicacions incorporant els carters urbans a l'Estatut de
classes passives.
Es concedeix la paraula al senvo:
havia cap esperança de salvar-la.
Mme. Curie, en morir, conservava tot CALDERON (Abili), que tenia ionel seu coneixement. Al vciltant del i lt mulat un vol particular, i cont que no
hi havien les seres dues filles i el seu és al saló, se suspén aquesta Mocas-

Primo Camera comença a ocular corn a borrador motessiond
l'auy 19:15., 1 daieshores ene. A. ha estas dit moltes vetad,:

Cernera és un "Bluff"

vevicla a
No obstant, quan r etuvo carnera va boxar per primera
Youn g Stil.
Londres contra un dels millors pesos (cris amerIcans.
seva rela
donats
que,
proclamar
dama
a
estItue
Ming. la critica
tacs Ostro,
miaja 1 el, seus

Calla interdir-li la boxa
ales tard (maul -se en (lanera 1 en tes seves proporciono gegan.
tules, tu comissió amura de l'Esiat de >ova York estanita, en 1530, la
3

per ais botador! que, mestnant mes de cpss rnetres, depassa ven els s
cent quflos de pes.
Linl te rast? NI els uns ni Os all reo. Si Canoera es un ‘doluff" iu
els setos aran:asees notes sOn tan considerables. ¿Qué es o qu/- h
estat, dones, Primo Camera en el ring? Sentillarne/d:

La realització d'un experiment

1

una mutada I
juntada a la practica sei s e cap mena meserdpols 1vaanal)
madurar el sea
IneOnfeblble per un honci que Curial /recta anyS
p.a. emites/ nome ha eslut
1

Léon See
por de P51500 camera, el qual a partir del temo
diumenge explicara als lectors ae LA PI_ BLILITAT. per lonja Cv f
Seu reportatge,
manager sin s

El misteri Carlieral
rom ,a' ho vit (er per dur-lo a les portes del camplonal del
sense que timan
P res en/a ves - 11 Set guanyar una fur tuna,

a

man desno s'ido.

nes que giran el pegata bustos, era eli, Imon .7ee, qui venda, metate
des del ira reta) de maneger "estmava els cordills".

graus. 1111Mital relalletlt sé per cenl. Vel0t11113

vent: sIrál. VlsibIlitat boritaontäl, en prontedl: 550
metres. Estat del te): »ere. En tes darreeei 94 teres:
TeMperatUra mailma a 29'4 graus. Temperatura m'in.
ms: 51'7 gnus. Becorregut del vent: 165 quIlbmetres.
PrecIpltarle: nslta. hisoiatm en es dia dshlr: 13 bOrei
35 minuts.

Hitler feu la repressió obligat per

Hindenburg
i l'exèrcit
Interessents revelacions
d'un diplomatic txec

Sitian abstinüut la Lliga, els moniirquies i els traclicionalistes

a la tarda.

Divisió dels super-forts

Premió al nwell de la mar: 760'1
EL
IPT TE mu, MIRItnelres.
Temperatura actUtl: 251

gendre.
Mme. Curie haia nascut a Polentia
(Varseivia), si' bi quan es casa amb Curie es nacionalitza francesa. Nasqué en
1867 i el seu veritable nom és Slsadowska.
Féu els seus primero estudis a Varsbvia i, traslladada a París, féus els
graus en ciències fisiques i mate:mitigues
a la Sorbona.
Fou estudiant a la Sorbona que roregué Pierre Curie, qui fin el doctorat
a la Sorbona desenrotllant una tesi sobre
les propietats magnifiques dels cossos a
diferents temperatures. Poc després es
casi amb Pierre Curie i feu el doctorat
a la Sorbona.
Treballa constantment amb el seu marit i descobriren el Polonium Més tard,
en coliaboració amb un altre savi, el doctor Bemont, descubriren el Rádium.
Fierre Curie fou admés a l'Academia de
Ciències en i9o5. Un any després moria
a consert äencia d'un accident, al carrer.
La vidua Curie continuà l'obra del seis
marit. Ha estat la primera dona que na
tingut una cátedra a la Sorbona. Mart
ja el seu marit, aconsegut isolar el ladi-im. En 1919 passä a la direcció de
l' Institut del Radium, la creació del gual
a Parlo , e n 1 9 1 9, retardi la guerra. Arnb
els seus treballs i els seu Institut c.mtribuí eficaçment als estudis sobre radiologia i electro l o gia a la Facultat de Medicina de la Universitat de París.
La senyora Curie era doctora honoraria de les principals Universitats del
rebn i membre d'honor de moltes sociotats cientifiques.
La senyora Curie deixa tuses filles,
una de les quals, anomenada Irene, railtinua amb èxit els treballs dels seas
pares.

El cadáver de la senyora Curie serä
conduít demä a París.
La mort de la senyora Curie ha causas gran sensació a tots els centres

científics. — Fabra.
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El MINISTRE D'ESTAT interi,
des de la tribuna de secretaris. Ilegeix diversos projectes de llei. (A !a
Cambra s'observa gran nerviosisme.
Els diputats dialoguen en veu alta.)
El senyor PRIETO exclama: An i
no hi ha Govern. ni Carnbra ni res!
.Això is un pur "camelo".
El MINISTRE DE COMUNICACIONS: Ja li demostrarem a S. S.
que estk equivocar: que hi Ita Govern
i que hi ha Corle.
Els radicals increpen el senyor
Prieto, i el senyor PEREZ MADRIGAL diu: El que no hi haurà, senyor
Prieto, és revolució social. El que cal
és viure! No és cert? (Segueixen els
diàlegs i els incidents d'escassa importáncia, i durant alguns rnoments
no hi manera d'iniciar una discussió.)
El PRESIDENT aconsegueix restablir la calma i després prega als
diputats que s'abstinguin de fer comentaris en veu alta.
S'aurora un dictamen de la Comissio de Pressupostos concedint un eredit extraordinari per un importe de
50.000 pessetes per a acabar el monument al senvor Jacinto Benavente.
S'aprova definitivament el projecte
de Bel sobre sancions als qui pesquin
amb explosius. S'aproven altres dic.
tarnens sense importäncia.

dels articles del paciente, i aixt se n'assabentará el país.
El senyor TRIAS DE BES defensa
la totalitat de la seva esmena, i combat
el fons del projecte, (Inc considera gravíssim. Si es dones el cas que el dia
de deniä la producció espanyola fos suficient per proveir la nostra fabricació,
suposaria això per a l'Estat una despesa de 3 00 milions de pessetes anuals, i
aixb no es pot votar ami a la lleugera,
sense que intervingui també en l'assumpte la COrniSSió d'Hisenda.
El senyor ALVAREZ MENDIZABAL li contesta per la Comissió.
Explica la tramitació del dictamen,
i afirma que els interessos que es
defeasen, contradictoris al projecte,
són els dels labricants de teixits, els
quals ja fosen protegits abans sense
que es commoguessin les esteres i en
quantitat superior a allò que ara es
demana per als agricultors per l'imSevilla.
post d'entrada del cotó. Els consu- El general Dalwege, nou cap de les
El senyor ARMASA, per la Comis- midors de cotó ja paguen aquest im- secciona d'assalt de Berlín, Brande.
barg i l'esta
sia, manifesta que accepten alguns dels post, car els fabricants ja l'han cosuggeriments del senyor Jiménez Her- brat amb la condició que fos aprovat
pugui tenir una visió: Cani^
es
Perquè
tant,
el
retiren
per
a
doaquest
projecte.
Llegeix
dades
oficials
nández, i, per
nar-li nora redacció.
dels preus que demostren que aquests Piad clara del: esdeveniments
manta, que tanta impressió han Produit
El senyor VIDAL I GUARDIOLA han estat incrementats.
¡"circula algunes observacions, i diu que
El senyor MAEZTU explica el vot a restranger, fins al Punt de Provocar
un z,iolesrt article del "Times", habitualEspade
"Renovación
de la minoria
bala", contrari al dictamen. Enten mero moderat en els seus judicis —, cal
esperar encara oigan temPs.
que aixe, costaría molt car al país.
De totes numeres, pels elements de isEl senyor TRIAS DE BES rectifidici que fin ara posscis's. es pot dir, cono
de
ca insistint i defensant els drets
la industria textil cotonera, la qual •ja previrnr. que ramo absolut
manya is la Reichswehr. A p uesta sobreclima treball a milers i milers
n:aria, pet qui ha sequit la histaria
brers. Ha fracassat la iniciativa parno s'ha interromPut mai. Bilticular sobre el conreu cotoner, alai lemanya,
lares en les seves '.1fembries”, drsrours
. com també l'Institut per al conreu. que el primer preside'« del Reich desEl senyor ORIOL DE LA FUER- prés de la Eaustilueid de Weimar,
ta interné. Rabat les afirmacions del Ebert, tenia al seu enslat onents de la
senyor Trias de Bes, i defensa els Reichstvehr que diriqien lo sera accib.
interessos deis conreadors de notó. Per tant, no és aventurat suPosar pue
El senyor TRIAS DE BES mani- els esdevenintents d'aouests darrers do:
festa que el sistema de subvenció so- asco siguin la consegiincia d'un Ala elabre superficie cultivada no ha donat l'oral , mas caos de l'exercit i deis eleaesultat.
ments mis representatius deis runkers.
El MINISTRE D'AGRICULTU- els quals hattrien. maniobrar hàbilment
RA: Això era abans; ara no se sub- sobre Hitler i els nocional-socialistes.
venciona la superficie, sinó la produc- Tot el gen; politie de Hitler es recluirla,
ció.
dones, a haver fet de titella, els ¡ jis del
El senyor TRIAS DE BES sol- qual eren estirats Deis cru i sempre han
licita que no es cobri als qui encara estat els amos de. deba d'Alemanya:
no hagin satisfet aquest impost.
x¡rcit i els ituekers.
El MINISTRE D'AGRICULTULa motanda dols millan collaboreRA: No es pot consentir aquesta in- dors de Hitler, dels qui kan lee terrible
justicia de perdonar precisament els que llur cap arribes al Poder; la dissoslan resistit a pagar-lo.
lucid dels orle d'assalt. So velen dir
El senyor ALVAREZ MENDIZA- altra cosa, al caPdavall, sind que ef
BAL intervé novament. Insisteix en nocional-soeialisme ha estar des/rail Pel
.es seves manifestacions anteriors.
mateix que rheeria crea i se ts'ha serEl senyor FLORENZ.' parla brea- V« per als seus. fina ambiciosos.
ment a favor de l'esmena del senyor
Tara si Hitler ha estat instntment deis
Trias de Bes.
militars (cm& no, el Probable es ase el
El cap del Govern, senyor Samper
El senyor VENTOSA també in- seu cancellerat no sigui de entre durado.
tervé. i demana que no es doni efecte S'ha privat de forces que el podios manmillar que reformar el dictamen fóra retroactiu al cobrament d'aquest im- tenir al poder, i es troba a mans de la
redactar-lo de nou, puix que el conside- post, pels perjudicis que ocasionaria. Reichswehr, la qual podria trnir mol t
ra en absolut desencertat. Acaba, en
El senyor ALVAREZ MENDIZA- d'interès a desempallegar-se d'un /tome
nom de la ComissiO de pressupostos, a BA L torna a intervenir, ¡ insisteix tan imPortant com
Hi ha pati veu en tot el que ilif panas
la concessió d'un cridit.
novament a mantenir el dictamen.
Plus sense altr e ji que la restauració
El senyor JIMENEZ I FERNANL'esmena del senyor Trias de Bes
imperial.
Apuesta hipenest es possiblr,i
DEZ rectifica, i afirma que l'Institut es rebutjada en rotuló nominal per
la fi del nacional-socialisine podría atr?Nacional de Previsió podría Murar els 217 vots contra 25.
buir-se a no hure, rnantinaut els COM.
40 milions de pessetes. Amb aquest diSe suspèn aquest dehat.
ner atendre els pagaments peremptoris i
Es posa a votació definitiva el pro- promisos assuntits abatts de la conquista
del
poder. Tingui's present ane a les
cobrir el Sea import després amb el jecte de Ilei coneedint un crédit extant per cent sobre els impostos en un traordinari de 3.465.846'75 pessetes eleccions' que deeidi een la sort del lucia.
unl-socialisme contribuí atnPliament l'extermini de 25 o 3 0 anys.
per a la construcció de cases de I re- imperial exilia? cle Doorn.
Es retira el dictamen per a redactar- hall i colónies agricoles per a vagaAlguns diaris belgues observen que
lo de mas.
bundo 1 gent de mal viure.
s'ha inicial una intensa campanya fra.>.
S'In der./lanar el quórum i el pro- c3foba. sota el P relest q. 0 van Schkiiecte s'ha aprovat per 263 vots con- chch s'havia ents amb França per a Si
EL CONREU DEL COTO
canvi de regim.
Es posa a debut la convalidaci6 del tra 13.
El PRESIDENT: La !licitar més
decret de 29 de genes ¿arree que dOna un dels diputats en exercici és de 227
Berlin, 4. — Després de tants dies
noves normes per al funcionarnent del
i per tant hi ha quórum.
de confusionisme es va fent clar el
conreu del cotó. S'incorpora al dictamen
sotmet a votació definitiva el que loan estat els esdeventments crASe
un vot particular del senyor Alvarez projecte de hei coordinant l'actuació
Mendizábal, i s'accepta també part d'un sanitaria deis Ajuntaments i Diputa- lemanya, que tan confusos es presealaven al principi.
altre del senyor Trias de Bes.
cions i defensant els drets dels ¡ocultaUna cosa resulta cesta enmig de
El senyor MATESANZ a Ami és rius rurals.
les contradiccions encara no del tot
intollerable. Després d'estar discutint-se
El pro/cele és aprovat per 243 vots aclarides. i és que l'exercit s'ha fet
el pressupost es porta aquest projecte contra 23.
anló d'una manera absoluta dels desde Ilei quan e3 va a tancar el Parla(Segueir a la Pag. 5) tino del Reich, i que, amb els seus
ment. Dernano la paraula per a cada un
aliats naturals els jan/sen, els grans
terratinents prussians, es propasen de
portar a la pràctica un pla de política
madur i elaborat de temps.

Sevilla cono a conseqüència de 1%
cärregues de l'Exposició.
Manifesta que les despeses de l'Exposició forro conseqüencia de disposicions
de l'Estat, i, per tant, ha d'ésser l'Estat el que ara hagi de plantar cara a
les carregues derivades de l'ExposiciO
ibero-americana. Sollicita en el seu vot
particular que en els pressupostos de
l'Estat es consignin 3.725.cam pessetes
per Murar al dit Ajuntament com a
campensació i reintegrament de les obligacions que indegudament fosen imposabes a l'Ajuntament de Sevilla per a
subvencionar el Comité de l'Exposició
ibero-americana. Sollicita també que es
concedeixi a l'Ajuntament de Sevilla
per l'Institut Nacional de Previsió un
empréstit de 4 0 . 000000 de pessetes. (Entren els ministres d'Agricultura i Guerra.) Acaba insistint en l'argument que
les càrregues de l'Exposició fiaren imposades per l'Estat a l'Ajuntansent de

De; del pum de vista internacional,
cal tenis en compte que els junkers
han estar sempre antipolonesos i que
potser la política de Hitler dazostament amb Folánia no els plaurä gens.
No cal dir que els junkers han estat
sempre antirussos i avui són furiosas
ment antisovietics. No seria res d'estrany que la politica antirus.sa del
govern Hitler es trobés reforçada
Des del punt de vista internacional,
els esdeveniments d'Alemanya han fet
modificar l'actitud d'It à lia, car sembla que el Duce sla estranyat de la
ieblesa interior del regim nacionalsocialista, sobretot després de l'entrevista de Venecia, on el; dos honies
havien planejat tot un pla politic.
.Mussolini sembla que està decidit
ara a prendre, junt amb Inglaterra,
la iniciativa d'un pacte Mediterrani
en correlació amb el pacte de la mar
Negra
. Aquest canvi de front ha estat
degut certanient als esdeveniments
d'Alemanya, perb sembla també que
és degut al canvi de la política britànica, cada vegada mis decidida a un

L'AUXILI ECONÒMIC
A L'AJUNTAMENT DE
SEVILLA

Es posa a debut el projecte de la
Comissió de Pressupostos sobre concessió d'un auxilio economic a l'Ajun.
tament de Sevilla.
El senyor JIMENEZ FERNANDE!, de la Ceda, defensa un vol particular. Estudia el projeete presentat
pel Govern i manifesta que no remearà en res la situació angoixosa
per la fiv:d Ii aves‘a l'Ajuntament

—Estä vist: el problema de Cat alunya no ti soluci6...I
—El que no ti solució Es el problema Samper.

acord amb França, sobretot després
de les revelacions de Wiekham Steed
i la repressió sanguinäria que acaba
de tenir lloc i que ha provocat a Anglaterra un gran horror.
(Continua a la pagina 7, rol. al

ELS

ESPOR T S

TENIS

Els vuitens de final originen les formidables lluites següents: Crawford contra Stoef en, Austin contra Shields,
Perry contra Lott i Kirby contra Wood. — Crawforcl,
Shields, Perry i Wood passen a semifinalistes. — El
guanyador de la partida Crawford-Shields haurà de
jugar la final amb el vencedor del matx Perry-Wood. —
Comentaris dels darrers fets coneguts
Després d'un diumenge consagrat Elliner, Cooper, David Jones i RirhY•
Malgrat la ciaste evident d'aquesta
al repäs —a Londres els diumenges
no es pot ier altea cosa que reposar — darrera raqueta, soto hauria volgut
eis toncurrents als campionats de veure a Sidney Wood contra un Volt
.Winibledon reprenen les Iluites, el re- Cranon en plena forma. Llavors pusultat de les quals ens faca coneixer (tríen/ die d'el' quelcom que ara brot
a últims de setmana els nous cam- de silenciar.
pions d'aquest interessantissim concurs.
RESULTATS
Abans d'ésser jugats els octaus
Individual bornes: Quarts de final
•
hom podrá resumir la panoráF. X. Shields (EE. L'U.) bat H.
mica de la prova individual homes,
eraquuta manera: América contra W. Austin (Anglaterra), 4-6, 2-6, 7-5,
7-5tothom.
F. 3. Perry (Anglaterra l hat G
Repartits simetricament en el qua(EE. UU.), 6-4, 2-6, 7-5,
Lott
dre apareixien eis guatee "clefenders''
Crawford bat Stoefen per 7-5, 2-6,
d eis EE. UU. que havien de lluitar 7-5, 6-o.
contra un australià, dos anglesos i u:1
Sidney Wood vene Kirby per 6-4,
.sud- africà.
Els dos partits del capdamunt de 3-o, 6-4, 6-o,
Ja llista tenien caracterfstiques sernCartas SINDREU
blants (Crawford contra Stoefen i
Austin contra Shields). Cada un dels
dos combar; oposä un jugador ti i
precis i intelligent a un borne que
pica a/1lb tota l'anima 1 tracta d'anorcese el contrari amb la tiorea dels
Les hores gratuites d'eseola i enéeus serveis i de les seves bolees.
Crawford i Austin practiquen, en trenament per a socis de l'Aero Club
de
Catalunya.—La Cornissió d'Aeroefecte, un tenis clar, t ransparent, meditar. Les seves intervencions a la Mitifica de l'Aero Club de Catalunva
sarna son sempre el resultar d'una ha disposat que el termini d'insertojugada Hargament pensada i cienti- ció per al sorteig de mitges llores
ficament resolta. Stoefen i Shields, d'estola i entrenament que distribueix
en candi, aquests meravellosos "sa- entre els seus socis fineix el dissabte
cadors" que posseeixen la primera que ve, dia 7 del mes que som.
Aquestes hi res, que com vaco antipilota de servei més forra i més rápida del món, tenen el costum de cipar fa uns quants dies, va acordarizeear les jugades. i tense vacillació se que fossin guatee mitges d'escola
entren de "bolea" la resposta dels per a socis que no posseeixin el tito:
seus strveis d'una manera violenta 1 de pilot i dues /ratees d'entrenament
brutal tractant d'enllestir tan de pres. per als qui comptin ja amb el brevet,
sa com possible.
seran sortejades la propera setmana
Michel Bontin, crític de "L'Auto", entre els associats que slagin
deia abans de celebrar-se els octaus
i podran ésser volades U-n//tediade final:
tament.
"Tot i la seva s..mblanea, veient
A la secretaria de l'Aero Club de
mes possibilitats per als "cogneurs' Catalunya, carrer de Claris, 19, seran
en la partida Crawford-Stoeien que
facilitats
tots els informes i les dades
en el partit Austin contra Shields.
Es possible que Stoefen pugui ba- que calguin als associats i es registratre Crawford, però entenem que Aus- ran les inscripcions corresponents.
Una exposició d'aviació a Manresa,
tin tornará molt sovint el servei de
organitzada per Aero Club de CataShields per tal de posar-lo a rotllo.
A la part de baix de la llista les lunya 1 Palestra. — Conseqüent en
coses ja apareixen amb menys enig- persisten: tasca de divulgació i promes. Wood i Perry són sense cap pagació de les coses de l'aire, Arno
mena de dubte els favorits davant Club de Catalunya, en collaboració
Kirby i Lott.
amb la Secciä Ealziots, de Palestra,
Si tot s'esdevingués d'acord amb delegació de Manresa, ha organitzat
les nostres predicions, les semifinals en aquesta ciutat una Exposiciä
bannen d'ésser un duel anglo-ante- d'aviació ande quadres, maquetes, marica entre Austin i Stoefen d'una ban- terials de construcció, rapports, esda i Perry i Wood de raltra.
tadistiques, etc.
En resum, des del punt de vista
Aquesta Exposició va ésser inauamerica Wood té mes possibilitats gurada oficialment per les autoritats
davant Kirby que Stoefen davant de Manresa i elements organitzadors
Crawford. Stoefen en te més que
diumenge passat, dia e. S'ha or ca
Shields davant Austin. 1 Shields, fi el
-nalmet,ésquLodavnt nitzat durant el periode en què romandrä oberta una serie de coniePerry."
réncies de divulgació i histäria
•
Val a dir que Michel Bontin no raeronäutica, que començaran el vinent dia 8 amb una dissertació a
ihn encertat del tot.
Naturalment, en tot alio que ell carrec del directiu de l'Aero Club de
Catalunya, senyor Antoni Armanguer,
per
descomptat
no
ja d'antuvi dóna
que versará sobre el tema "Aviac i ó
s'erra.
Pene) en aquelles partides que ell general a Catalunya".
El diumenge dia 15 será clausuveu tèrboles i en el vaticini de les
quals fa reserves, els fets s'han en- rada aquesta Exposició amb una contestat a portar-1i la conträria total- ferencia a arree d'un prestigiós
ment, car mentre el cientific Craw- membre de Falziots de Palestra.
iord obliga a inclinar-se davant d'ell
Una delegació de l'Aero Club de
a Stoefen (el del poderós servei), Catalunya a Reus. — Després d'acAustin surt batut en la seca pugna tives gestions per part de destacats
amb Shields.
elements de l'Aero Club de CataluAquestes sorpreses són el pa de nya, ha quedat constituida a Reus
cada <Ea dels critics tenistics.
una delegació de la nostra primera i
I encara cal v e nte e sospe s ar
degana entitat aeronáutica.
resultats.
L'entusiasme que hi ha a la ciutat
En una partida entre grans raquetes que es resol al cinque set i encara de Reus per les coses de raire entusiasme
i interés augmentat amb
per la mínima diferencia, per forca
I
o
els resultats han d'ésser
difieilment visita de dues avionetes realitzada fa
pocs dies pels pilots de l'Aero Club
previsibles.
• • •
de Catalunya senyors Antoni
Dels guatee quarts de final que aca- Gaztarondo i Josep M. Carreres, ía
ben de jugar-se n'hi va hacer un que esperançar un rotund èxit a aquesta
no va terne história (Wood-RirhY), nona delegació del vetenal club catalä
donant un resultar totalment favora- que está treliallant activament, junt
amb el Sindicar d'Iniciatives d'aqueble al primer.
Els altres tres acaraments van ori- lla ciutat, prop de les autoritats per
ginar llargues lliutes a fons que no arribar a assolir la creació d'un acr.',
donaren guanyador filas al darrer mo- drom a la dita població.
ment.
La creacidi d'aquesta delegació a la
Això, naturalment, precisa la valor comarca de Tarragona ve a ampliar
i permet formar-se una idea del ren- el radi d'acció de l'Aero Club de
diment que poden donar Crawford, Catalunya, el qual, complint amb la
Shie:ds i Perry, i en canvi ens deixa finalitat que li imposen els seus estauna mica a les fosques en alió que fa tuts, no cedeix en la sena tasca de
referencia a Wood que Cha desem- proselitisme per totes les contrades
pellegat fàcilment del seu adversari. de la nostra terca.
I és que els tres jugadors suara
esmentats no tan sols han tingut
Iliurar els combats que esmentem,
sine, que arriben al cim de la prova
despeé; d'una 'larga serie de VICi55ÍFRONT( rgovP.TATS

Aviació

Tornant a Wood, hem de dir que
fins ara no ha fet mes que passejarse per la oroya. El primer partit que
va jugar bou el que oferi més
per a ell. Ens referim a la seva lluita
amb Mac Grath. I el va materialment
"executar" en tres sets seguits.
Quant a la resta de les seves intervencions, hem d'esmentar notnés
el; norns de les seves "víctimes":

CICLISME

MOTORISME

WIMBLEDON

tuds.

Dijous, 5 de juliol de 1934

LA PUBLICITAT

AVUI, DIJOUS
Tarda • 4ee 4:
CHISTU 1 - LEJONA
tonto..
GALLARTA - QUINTANA
/lit • Ite 1015:
"e•• 1
parta de cunpronat
• p•la
QUINTANA IV - PASAY
ron n re
SALLARTA III . Ch i q ui to GALLARTA
Detalle per .art•Il•

Les

La XXVIII VOLTA A FRANÇA

grans proves automobilistes

Els tres primers lloes de la elassifieació La segona etapa Lille-Charleville (192 quien el Gran Premi de França són enetres)fou guanyada pe corredor fran-

euanyats per la "Seudería Ferrari"
Aquesta prova, correguda el dinmenge passat a Montlhery, acollí en
el circuir una gran gentada, que especoto era de suposar, la superioritat dels nons cotxes alemanes de
"Auto Union" i de "Mercedes", peró
no va ésser així.
Chiron, Varzi i Trossi-Moll, pilotant Ilurs "Alfa Romeo", van donar
la batalla, encara que al començament de la cursa el primer, amb
Stach i Fagioli, van portar un gran
tren, la qttal cosa feia presumir la
tirata aferrissada dels "drives" alemanys arca, e', de la "Scuderia".
L'exactitud i la minuciositat que
requip dels "Ferrari" tenen amb la
posta a punt i amb els serveis de rey:tuallament eón una de les coses que
fan quasi invencibles els seus representams, puix que les declaracions
que Chiron va fer dies abans de la
cursa, "que les probabilitats san un
75 % de la sort, un 20 <7e del conductor i un 5 70 del cotxe", san veritablement un encert. El 75 % de

la sort sols és deguda, ultra el que
s'escapi de cap accident, de la cura
amb que s'arrangen els cotxes i la
perfecta organització en el ravituallaturne Fou, en aquest aspecte, un. s
atracció per als concurrents de veure
com els curadors de requip de la
"Scuderia" anaven submini,itrant detalls i ordenaven matemàticament els
seus conductors de les necessitats de
candi de rodes, proveiment d'oli, etcétera, etcétera. Armest Jet ve a provar una vegada més que tot allò que
está ben organitzat ha de donar molt
bous resultats.
A l'equip "Mercedes" s'hi acusaven algunes deficiències, a rigual que
als de l'"Auto Uninn" de posta a
mine Chiron va forçar la rnarxa des
de hon començament, i aquesta tactica fou precisament la que va portar
remira -Mercedes" a haver-se de retirar. El circuit de Montlhery, räpid,
i la inexperiencia dels corredors alemany s foren les canses que els "hälids" vencedors a Eifel no poguessm

evrol
leglifflailllifflanifflagimumager
Reconegut com el camió tinic per a Ilargs
trajectes per la seva durada i rapidesa
Càrrega total garantida

30500 quilegearns
Preus des de 9.850 pessetes

1
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Concessionaris a Barcelona

Automóviles, S. A.
CORSEGA, 302-304
(entre Rambla Catalunya i P. cle Gràcia)
ei+44

Pilota Basca

Futbol

Eis nous jugadors del Bnrcelona.—
Raid] , el jode e excellent jugador ingressat
al Barcelona en qualitat d'aDEL C. N. BARCELONA
mateur, setnbla rnolt probable que
Completament acabat el nou fron- signi la fitxa de proiessional; alai
tó, installat a la gran terrassa del ho gestiona una personalita t barceC. N. Barcelona, el diumenge traten:, lonista prop la familia del jugador.
a dos quarts de deu del mati, tinirä En canvi, Loewinger, rnig centre hanfloc la seca inauguració.
gares, que ha estat provat en diverLa construcció del non frontä
sos partits, s'ha convingut no conl'Escullera constitueix una de les tractar-lo.
timtilores importaras efectuades al veAssemblea extraordinària de la Felera. club barceloní en benefici dels deradó Catalana. — S'anuncia per a
aficionats al joc de la pilota a mi dissabte que ve, a la Sala Iiontserrat.
pertanyents al Club Natació Barcelo- per a l'aprovació dels nous reglana, els quals podran gaudir d'una meras confeccionats per la comissió
de les millors installacions esportives integrada pels senyors Gispert, Catraquesta especialitat.
nYelles. Altitnis, Vida) i Hurgues.
També el partit que tancará
El Barcelona clausura la tempoprograma mereix qualificar-se d'ex- rada amb un partit contra l'Irán. —
traorclinari si tenim en compte el no- El F. C. Barcelona celebrara el .1itttable Mistela de parella amb el P ro menge vinent el sen darrer partit
-fesionalBumr. de la present temporada al camp
El programa d'aquest festival és el les Corts. Per a aquest fi de temposegiient:
rada el Barcelona ha concertat un
Primer partit (veterans)
partir amb el primer cotral de la Unió
!flan, Grau-A. Albererla contra
d'Inln, actual ca mpiA d'Espa‘ ermells lialcells i Anglada.
nya, amateur.
Segon partit
La temporada de gimnàstica i banys
Watts Hernändez ¡ Saguer contra del Barcelona. — Durant aquests
verrnells Balcells i Anulada.
!tiesos de calor la Comissió de CultuTercer partit
ra del E. C. Barcelona ha organitzat,
Blaus Rosich i Segales contra com altres anys, unes sessions de gin,
erntells Drapee i Isidoro.
nästica i bailes per als seus associats
Quart partit
als banys "La Deliciosa", de les sis
Blaus I zaguirre i Urquidi (proles- a les non del matí dels dies feiners.
, ionals) contra vermells i 13o- Per a inseripcions, adreceu-vos a les
Imitar (professionals).
nficines de resmentat club,
EL DIUMENGE VINENT, INAUGURACIÓ DEL NOU FRONTÓ

inquietar ja després de mitja cursa
les possibilitats de l'equip deis "Alfa".
"Bugatti", conduit per Bennist, va
conquerir ei quart !loe, tancant amb
aquesta rlassificació la ilFia dels que
van acabar la cursa, rmix que dels
tretze inscrits sols ilustre van acabar
la oro y a. En Nuvolari no pogué acabar tarnpoc la cursa, la qual cosa fon
degut a que, com a Montjuic. es resentí de la cama que té trencada.
Nosaltres creient que fóra millor que
demás de prendre part en cap mes
cursa fins a ohtenir la seva total tunde,
"Maseratti" tatnpoc resistí la cursa i no l'acaba, encara que sisé era
de preveure, perque era requip menys
preparat.
Totes les marques concursants,
malgrat la dissort :oferta, és d'espe,rar que se superaran per tal qtfe en
les próximes curses, i les de la próxima temporada (que seran la segona
de la nova fórmula internacional),
rnirin per tots els mitjans d'enderrocar aquesta ratxa de triomfs que colloca el= "Alfa" en el !loe envejable
i del qual sernhla que ningú no és
prou per fer-li la pols. Aquesta esperada reeixida de les altres marques
ha de donar encara més interes a les
multes pendes que manquen fer-se, i
hom espera que la imita será en elles
irles i Inés acarnissada.
La classificació bou coto segue;x:
primer, Lotris Chiron (Alfa Romeo),
500 quilnmetres en 3 la 39 na 1 4 S.
(/1o, a la mitjana de 136 quilärnetres
SS t; segon, Varzi (Alfa Ron/en), en
3 E 42 m. 31 s. 9/1o, a la mitjana de
134 qui lämetres 859: tercer, Moll
Alfa Romeo), en 3 h. 43 ni. 23 s.
8/10, a la mitjana de 134 quilämetres
337; quart, Robert Benoit (Bugatti).
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Es ja hora que el Departament de
Circulació faci posar una farola de
discos a la cruilla de l'•vinguda 14
amb el carece de Balines: ara
talment sembla una olla el trànsit
allí. amb greu perill per als vianants,
i ofereix un aspecte de desordre que
sembla una ciutat de quart ordre. A
vuere qué passarà. Pensem aconseguir-lio.
• ••
L'Aguilar, encara que no ho setra
M i, el mes passat ha venut dos colxes diaris, i això que Ja aquell posat
d'angelet.
• ••
Sempre n'hi ha de frescos. .Ara volen obrir una nova estació de serveis
al carrer de Balines. i per tal de doaquest caire hi han fet una teulada i res més. El Departament d'Ornats públics hauria de fer-ho treure,
Alrnenys quan es fa una cosa, fer-la
Fins al: afores tenen mes gast
menys barra.
• *•
Ara els cotxes que representa En
Bigues ja els fan una mica mes gratis.
En Monteys haurä de créixer per no
fer el ridícul.
• ••
A la Hispano-Suissa sembla que a
la fi alió dels olis pesats serä un fet.
Ja era hora.

o

Ir a

DISSABTE LES FINALS DEL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
AMATEUR

cès René Le Greves

La segona etapa s'inicia a boa tren,
ocrô no hi hagué tirata fins que l'equip
Italia s'adona que Speicher quedava
quelcom rerassagat. Eral Ilavors (luan
els italians intentaren prendre's la revenja de la seva emigrada actuació del
dia abans.
Poc després de la sortida toparen Le
fircvez i el notable corredor espanyol
Montero. Le Grevez reprengué seguidament, sense novetat, i Montero crié
trencada una roda de la seca máquina.
Gräcies a trobar-se a prop d'ell la camioneta ee requip hispano-suis, pogué
reparar ra yaría räpidament.
A marxa forçada Montero assolí
reintegrar-se al pilot capdavanter, crup
que menaven els belgues a una velocitat
de 3840 quilòmetres per hora.
La marxa és molt rápida, cnnduida
pels belenes, i a Valenciennes el grup
és nombräs, trohant-se solament rera5att einqudeos.marixnautsenTuriulieóbad, e D
psaugnru
quiePahcoa
i Falco.
Despees d'aquesta població Di Paco
abandona, i fa el mateix el suis Blattmann.
Prossegueix viva la Iluita entre els
competidors, i en aquesta tasca es fan
remarcar els components deis equips
írancesos i italià. En canvi els beigues
no mosteen grans desigs d'intervenir-hi.
A la segona meitat de cursa, el líder Speicher es retarda, i arriba molt
endarrera a la meta.
Es al Velòdrom de Charleville on
s'ha fixat l'arribada, que es realitza en
crups d'onze corredors, els quals se aireen a
.nt.
Deixaren de sortir l'alernanv Nitzchke
francés Rimeldi, aquest
i
per haver-se fet remolcar per una bicicleta.
Heu-vos ad el resultat dt la segcna
etapa:
1. René Le Gres-es, francés, 192 quilämettes, en 5 h. 49 in. 30 s.
I amb el mateix temps:
2. Antoni Magne, francés.
3. „losen Martano, italià.
4. Louriot, francés.
5. Buse, alemany.
ta. Bergamaschi, italiä.
7. Ives Legoija trances (primer dels
"isolis").•
8. Exaequo: Viratelle, francés, lambe independent; 9, Gesetri; ro, Gotti.
d. Geier.
z3 2. Lapebie, 6 h. 5 m. 6 s.
13. Renaud,
14. Charles Pellissier.
15. Wolke.
16. Morelli.
t7. Eugeni Legoff.
z8 lloc hi ha un exaequo de 25
competidors, an-b el mateix temes de
I.apebie. En aquest grup bi ha els espanyols.
Classiticació general:
1. A. Magne, francés, 14 h. 3 m.
44 s.
2. Bergamaschi, italiä.
3. Le Grevez.
4. Legoff.
5. Ulular.
Cafiardo, que. despees de la primera
etapa. es classificà en onze lloc de la
general. passa ara a ocupar una prisició
molt més secundäria, cate segons les erices que hern rebut. es troba, despees de
la segona etapa. a uns 21 minuts. Del
cap baix, del capdavanter de la cursa.
Els companys de Cafiardo deuen. natiiralment, trobar-se mfs endarrerits encara.
la tercera etapa de la Volta a Eranea será cobren astil. sobre el recorremit Charleville - Mete, 16t quilómetres.
DISSABTF., A REVS, " R O VTIERS" I "PISTARDS" EN LLUI-- L'actuada dels francesos gen.
lunas Ebene i André i dels mallorquins
Nicolau-Pr o u al Velòdrom de Reus , ha
servil per 3 posar en evidencia la crisi
de forma d'altura "nistar d s" catalans.
\ra, dlssabte, els "pistarrls" <me er. les
darreres mieses han evidenciat millor
forma. seran acoblats a una selecció de
"routiers". Slan format ja els seciients equips:
P. Albinyana - Eigneres, de Tolosa.
nimben, Destrieux.
Rovira - J Gasean.
V. Albinyana - Civit.
Fieueres, de Tolosa. brin molt en
la darrera ctiNa del Vendrell. Fon r;1nic (me. juntament ami) Valent , dona
fins al darrer moment la réplica als for-

D'esdeveniment esportiu pot qualificar-se la reunió que el dissabte vinent se celebrar à a l'Iris Park amb
motiu de disputar-se les finals del
campionat de Catalunya de boxa amateur d'enguany, organitzat amb tant
d'interés i encert per la riostra Eederació Catalana de Boxa.
La classe dels homes que han assolit aquest lioc destacat, la pugna
entre ells per obtenir l'honor de i epresentar Catalunya en la propera
competició peninsular, que enguany
ha de celebrar-se a Madrid, senil
tnotius mes que suiicients i)erque tots
els homes en pugna no regategin es(ore i donin lloe a disputades Iluites,
que forçosament interessaran als que
les presenciin i senil dignes de la
jornada final de la nostra competiera.
Frente, Principal Palace
En l'edició vinent donarent comp
te deis l'ornes que han arribar a finalistes i altres detalls de la Tellilit:) Avui, dijOus. Tarda, a les 419
extraordinäria que el dissabte vinent
ha de celebrar-se a la popular sala
OLASO - ANTON
del carrer de Valencia.
GABRIEL I - MENDIZABAL
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¡inefables atacs del mallorquí Nicolau.
Destrieux, autor de l'audaç escapada de
cent quilórnetres en l'etapa Girona-Figueres, en la qual es classifica segar.,
ion solament aconseguit per Rogera.
La susdita gesta li valgué que M. Nazi, director de "La Depèche". dr To:osa, el selecciones per a prendre part en
e! "Criterium du Midi". J. Gascon i
Civit segueixen mostrant-se en franc
progrés. Rovira és el qui detenta el
bracal de persecució R. Lázaro, Bache.
ro i els Albinyana han sabut resistir
bé les darreres curses. Falten formar
un o dos equips mis aue es designaran
sota aquest rigorós criteri de seleccia.
Abans de les dues hores a lamer..
cana se celebrará el tercer matx per al
braca! de persecució R. Lázaro amb les
segiients prove st: Primera, Pallejä
(P. C. Arant Sempre Reusl: F. Cac.
con (C. C. Monthlanc); Rovira (A. C.
Montjuee;: T. Gascon (C. C. Monthlanc); Rafec. ues. del Vendrell-Roqueta
(P. C. Avant Sempre-Reus).
HOMENATGE A JOAN JI.MENO
La Penya Tandem, de Collblanc, de la
qual són entusiastes animadcrs el conegut constructor Pasqual 1 el gran aficionat senyor Soriano, celebrà diumen.
re, a l'Hotel Carril, de Vilanova i
Geltrie un àpat a honor del seu sed
loan limeno el jove "routier" classificat ;ise en la Volta a Catalunya. i
segon dels nacionals. Hi assistiren mis
de 70 comensals. Durant lacte es palesanen les moltes simpaties amb que
compta el novell i ja Jamón "routier"
.1i:e ha assolit en la Volta a Catalunya
la seva confirmació.

Conferència de Marià Yoyé
sobre "L'estat actual i präc•
tica del vol a vela" a la Sala
Mozart
Craresponent al cicle de conferen•
cies sobre temes d'aviació que ha or.
ganitzat l'Aero Popular de Barcelona, ahir al vespre el nostre company i primer pilot catalä de vol
a vela En Mara Foyé va donar una
conferencia a la Sala Mozart, sota
el tema: "L'estar actual i practica
del vol a vela".
El senyor Sánchez Cordobés, president de 1' beco Popular, feu 1
presentació del conferenciant com a
una personalitat en materia de vol
vela i un digne representant de
la joventut catalana que en la seca
epoca de ressorgiment fa respectar i
aplaudir el nom de Catalunya en terres estrangeres.
Seguidament cornenei el seu parlament En Mariä Foyé agraint a la
Generalitat de Catalunya la protecció
que ve demostrant per les coses del
vol a vela, grades a una de les quals
ell ha pogut fer el viatge d'estudis.
Remarca cenit una de les coses que
més impressió ii feren a la seva arribada a Alentanya, la gran disciplina
que regna a totes les encoles craviazio,
la qual es distancia molt poc d'un
perfecte militarisme. La forma cara
s'obtenen els dos primers títols de
pilot, l'A per a debutants en vol de
trenta segons, i el B, en cinc vols
d'un minut. Parla de les diverses
encoles d'aviació i la gran diferencia
en els seus camps de treball, de caracteristiques ben diferents. Despres
iéu una extensa i detallada explinciO sobre els corrents terrales en et
seus diversos aspectes i dels núvols
originaris del vol a vela a llargue
dintinecinets. a acabament parlà sobre

racrobatisme del vol sense motor, el
qual es pot efectuar igualment o potser millor que amb motor.
En acabar, Mariä Foyé rebé moles
aplaudiments pel seu extens j
mentat parlament.

Club Femeni i d'Esports
La Sudó Excursionista del Chi::
Eemeni i d'Esports fa avinent a totee
les senyoretes interessades en l'ex.
cursió a Sitges i en la visita al Cal)
Ferrat que per celebrar dissabte.
dia 7, el ball en obsequi a les participants a les proves de Perpinyä 1
Oran queda ajornada per al dia 15
Poden instriure's a la secretuja.

Totes les notes pregades
han d'esser trameses
2atalà i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
('orts Catalanes, 589, 1.«
Les d'esports, a Barbarü, 11
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L'estat de salut
S'ha firmat
La fi del nacional-socialisme de lilao Donald Els dos ürups l'acord angloinquietant trenquen les alemany
La Comissió pela feta
del 6 de de febrer

Després de la repressió bitleriana

(Ve de la primera p3.9ina)

Els esdeveniments del 30 de intiV
ro, a donar una altra orientació
• política del Reich. Primerarnent,
:es del punt de vista interior, es redrEi'aa ra la politica unitarista que es
toin a seguint.
Bona sap que el Fuhrer havia im, • tac -va nova divisió del Reich
a:e anava sobretot contra el vell
articularisme aleraany. Sobre aquest
i,deralisme el Fuhrer volia crear u:1
ESMt unitari leert desapareixer sobreea la preponderancia que havien
aantingut PrUssia i Baviera.
.kea, al contrari, es respeatarà Praiai es respectara Baviera. aquesta
,arrera sobretot per poder aconsel'Anschluss amb el pla d'una
•
entre la católica Baviera i la
( ató:ica Austria. Caldrá veure, però,
011 es resol la crisi financera. que
,antinua greu i que podria portar ben
1 ...iat una catástrofe. El problema
trata insoluble acose una collaboració
-orangera. Les indústries téxtils. per
eNemPle, estarien amenaçades de manmateries pelares d'ad algunes
4 :eoies. La prohibició d'entrada de
s'ha prorrogar "sine i el
5 -,4 ament dels stocks actuals de Ilar.a-- :ocks no suficicnts per mes de
• setmanes, aproxirnadanrent -cauraeia dificultats. Es tractara, si els ressenyarnents són exactes.
te 16o milions de marca actualment

Sobre el orares complot de Schleife, corren diversos rumors. encara.
periòdic "Wicner Zeitung" expli7.1 :a gines; dels fets de la següent
7.7.-.:era: Hitler projectava el seo cop
les secciona d'assalt des de
.amatum de la Reichswehr. Terna
d'interès a fer callar aquesta
era que e: tenia completament entre
ras seves mama. El reprotx d'una
con!uració no hauria estat suficient
era a fer executar l'operació per ,a
rzac:a, car en aquest cas els que core:rn la falta només haurien pogut
•
arrestats.
Segons aquest periódic, l'ala esquere: de les sercions d'assalt matenia
raciona amb Moscou, en les quals
üngor Strasser hacia tingut un cert
luyen
L'ambaixador deis Soviets a Berlín
'rav:a serv:t d'intermediari, pecó un
tarrl definitiu no fou mai establert.
assassinat de von Schleicher fou,
el primer pas de la revolta dels
A.. 1 bou després d'aquest assassinat
tue vingué la terrible repressió que va
Però l'empresonament i
dels altres niembres conservadora?
'Ora an i el que encara resta a aclarir,
:;ae no es vea ciar.
El paper de l'ex-familia reial avui es
eeselx una mica mes. Sembla que e;
August Guillem, lit' del kaiser,
ao , :t zanje amb Roehm i Ernst, i
degut al seu carácter una mica
eo7oay, scrnniava amb exercir un gran
el'In" en cas de triomfar les quatre ten:a:o:es de l'ala d'esquerra.
Una versió dels fets

El paper de Von Papen
Viena, 4. - Comuniquen de Praga al
;e:aaclic "Telegraph - que uit diplomitcc arribat aquest luan a aquella capiprocedent de Berlin, ha declarar que
cos mesos el canceller Hitler tingue
..r.a entrevista amb el mariscal HindenSarga el qual, en termes peremptoris,
Laue que no podia tolerar per més
ternos tes milicies S. A.
Lesprés el president collocá el cance:er en la chsjuntiva de posar fi als
%,..;:a;i8MeS O dimitir.
A conseqnència d'aquesta entrevista.
ti eanceller Hitler adopté la decisiä de
rin raes de permis a la S. A.,
de guanyar tetr.ps. però mentresZ:, von Paren havia informat el serie Mussolini de la situació
r Ya, i això tingué corn a conseqüència
:entrevista de Venècia.
Quan torné a Alemanya el canceller
empor Hitler, von Papen pronuncia cl
atu fam n:,s discurs de 3fasburg, i feo
*.T.a nona gestió prop del president Hiniteburg, arribant a oferir-li la seva di•
juntament amb les de von Neui el ministre de Finances.
Aauesta gestió malbaraté eis plans
• tenia el conceller, el qual bague de
or cedir contra les S. A.
Un preces d'alta traïció
:cintra Von Papen

E:erina 4. - Entre els runtors que
cra,:en i que són impossibles de conr;',r aar perque a les esteres oficials
i:faaanyes es neguen a dir res, Whi
ca ca segons el qual ranció contra
vice-canceller von Papen tema
per objecte complicar aquest en un
Pr . ces d'alta traició.
Es declara també que el coronel
t. rn Bredow. sots-secretari d'Estat en
e: ministeri de la Reichswehr i collabor ador intim de von Schleicher, ha
tat afusellat o almenys detingut.
Convé acollir aquests runiors amb
t5ta mena de reserves.
Una nota oficiosa ::
-'an, 4. - L'Agencia D. N. B.
a: a a una nota dient que l'acció raPonia del canceller contra l'estas
no mbre de conspiradora, impedeix
dormir especialnient la prensa deis
eraigrats alemanys a l'estranger, que
entra repentinament en lluita a favor dels bornes condemnats per alta
traició, als quals no deixa d'injuriär
tbans ni un sol moment per toda que
at a demostri envera ells sentiments
de solid3ritat.
En la dita nota s'afegeix que en
tls informes publicats es dernostra
n'e només una petita "pandilla" de
rapa de destacaments d'assalt ha es:at af e c tada, i que la majoria dels capa
ran romas fidels als seus desees i juea ments. a pesar de la qual cosa es
Publiquen informacions extravagants
1 llistes d'execucions, en les quals
. uren noms de persones que es troata en perfecta salut.

El bisbe católic de Berlin, monsenyor Bares, i el cap de la Direcció dc
l'Exèrcit, general Fritsch, que, segons aquesta prernsa han estar aiusellats, han desmentir ells mateixos
aquestes informacions, afegint que
anta'', no els ha molestat.
El mateix ocorre anta els princeps
de Hollen:011cm, pels quals la premsa niarsista mostra repentinament
certa simpatia.

Londres, A. - L'estat de salut del senyor MacDonald continua essent inquietan'.
Londres, A. - Referent al vialge del senyor afacDonald, per tal
.le prendre's una temporada de

relacions

Paris, 4. - Aquesta tarda s'II:1
doseans, es faobservar que des prodult la ruptura, que eslava
La conversa HIndenburgde fa molts anys el dit senyor prevista des d'ahir, entre la lilave lieSr/Indllallt un treball veraHitler cc cc cc cc cc cc
1 ja rninoria de la Comissiú
tablement considerable.
d'enquesta sobre els esdeveniBerlin, 4. - L'agencia oficiosa D, N.
A les cures de l'Administrada ments del ti de febrer.
B. publica detalls de l'entrevista que
A COnseqüencia del vot que
sostingué amb el president Hindenburg s'han afegit les preocupacions
rnotivades
per la incertesa de la lingue lloc a la Cornissiö, segons
el canceller Hnler.
situarla
política
anglesa,
inheagencia,
el
canSegons l'esmentada
qual la majoria rebutja la reeelier, en el curs de la conversa, capo- rent a la composició del Gabi- lramesa del "dre ssier" relatiu a
si al president les causes que l'obliga- net, la dificultat de conciliar l'actitud del senyor Fred i carneren a prendre decisions rapidissimes les seves rnateixes intencions en pa sobre els manifestants la resper a reprimir el moviment sediciós el terreny internanal arnb les ponsabilitat deis esdeveniments,
que amenaeava Alemanya.
exigencies dels seus col-legues en
diputat senyor Dornmange
El President. després d'escoltar aten- materia de la defensa nacional. el
'lean una protesta en nom dels
tament les explicacions del canceller,
ha
portar
per
conseqüenAix6
seus anales i de la minoria,
aprovä la seva actitud, i alegi que la
sena energia havia evitan esdeveniments cia un estat de fatiga general. presenlat la dimissió del sea
mal
estal
de
la
vista,
pel
agrava'
gravissims per a Alemanya i l'efusiO
t'arree, retirant-se, junt amb ele
la qual cosa no impedeix per- nitres, de la sala de deliberade sang.
qué als cercles politics es con- cimas, i ha anunciat que no torsideri que el senyor MacDunald narla a prendre part en les dis46 executats
haurh) de continuar al seu lloc cussIons.
Berlin, 4. - La llista oficial de les una vegada aaahat el perfode
de
persones executades, que compren 46
membres, hom creu que seré publicada descans que es prendrh.
encara
me
hi
ha
cert
que
Es
avui.
res decidit sobre aquest particular. per?) sembla que al si
Una ordre de Lutze cc cc
mateix del Govern s'experimenBerlin, 4. - El nou cap d'Estat Maten algames aprensions. per faljor de la S. A.. senyor Linee, lu diriper
gir als milicians una ordre de servei, ta do preparaciO que existeix
en la qual confirma el permis d'un mes, a afrontar el canvi que induhParís, 4. - El Senat ha adoptat, desi dóna a entendre a la S. A. que queda lablement portaria amb ell la prés d'introduir aigunes mpdificacions,
prohibit fer ns del permis a l'estranger. separació del seu lloc del cap el projecte de Ilei relatiu a rassignació
Durant aquast permis totes les unitats del Govern.
calculada regona el tonatge i la velo'
de la S. A. pedran assistir a manifescitar als armadora de navilis de coniere
tacions, sernpre que estiguin autoritzao de pesca dalia mar, amb l'objecte d'esdes pel cap de l'Estat o pels caos de
timular la collocació del personal que
grup.
es troba en atur forçós i la utilització
El senyor Lutze ha ordenar tumbe que
dels vaixells que avui es troben amars'esborri dels punyals d'honor el nom
rats.
de Roehm, "traidor al Fuhrer",
En el debat ha intervingut el senyor
Doumergue, que ha recomanat a l'aten¿Serian expulsats els filia
La Hala, 4. - D'acced amb els desigs ció del Senat la sort dels marins en
de l 'ex -kaiser? ::
expressats pel Princep consort, els lucie- atur forçós i la situació perillosa per
que travessa la ma eina mercant.
La Ha r o. 4. - El corresponsal del rais se eelebraran en blanc, per tal d'e"Petit Parisien" comunica que, se- vitar tota manifestació de dol.
gons ha publicar un periódic holanEls canalla eme tiraran del cotxe mordés, el Govern alemany ha comunicar tuori seran coberts arnb gualdra P es blau al
princep
August
unes, i el fèretre seria igualment forrar
a jex-Kronp r i nz i
Guillem el desig d'expulsar-los del de Mane. - Fabra.
territori alemany per entendre que la
El princep era er:bot de l' ex-Kaiser.
Brusselles. 4.- El P rojec t e sobre
seva presencia podria ocasionar com- ¡la reelegid diversos sentim:nts papuroders es p ecials oresentat a q uesta tarplicacions.
lars; nil cradvers despris del seu matria la Cambra niel Gavera, demana
da
Afegeix el perióclic holandés que el neeni amb Guillerenina, que fou el coroGovern alemany ha indicar als dos nament d'una novena d'amor: l'altre de un termini de tres meses per a exerprinceps que podrien escollir com a gran simpatia Per algans artes de ro- cir aquests noders. amb l'obiecte d'aronsecuir la reorganització economica
lloc de residencia Holanda.
,aige en les inundacions que llagué a
financera.
Londres, 4. - Segons informes que Holanda,
El projecte seré disentir el dimarts.
rAgencia Reuter rep de Berlin, lea.
No s'havia ocupar mai de política 1.1
Kronprinz contMua en la sera resi- sera mart Inc estat enea sentido Pels qui
dencia de Postdam, mancant per tant coneixien els seins sentiments pacifisles.
de fonarnent els rumors de la sena
iugida de Doorn i la seva exputsó
d'Alernanya.
Dublin, 4. - Fins ara són indecisos,
pel que fa al desenrotllament que puRefuglats a Polònia
gui tenir en l'esdevenidor ia politica de
Varsòvia, 4. - Segons noticies de
1' Estat lliure, els resultara finals de les
Kattowice, que publica la "Gaceta
diverses eleccions municipals que s'han
Polaina", mis de dues mil persones
eiectuat,
i cine reflecteixen l'actitud del
n fugen d'Alemanya han aconsepaaís sobre la politica agrícola i econóguit travessar la frontera i refugiarParis, 4. - El ministeri de Finances mica del Govern.
se a Polänia. La major part d'aquests
El Gavera ha obtingut 716 llocs; rofugitius s'escaparen diumenge. Els desment la noticia que circulé alar a
els laboristes, 185, i els
refugiats diuen que als carrera d'Op- Borsa concernent a remissió próxima posició, seo;
peln el Govern alemany collocá nom- d'un emprestit del Tresor. El ministeri independents, 33i. - Fabra.
broses ametralladores. Afegeixen que afegeix que rassumpte no ha estar ni
foren detinguts niés de seixanta capa tan sois examinar.
de les forces d'assalt i que a GleiPROHIBICIO DE CIRCULAR
witz en foren detinguts cinquanta
BICICLETES A SALZBURG
mes i el cap de la policía. Afegeixen
que als carrers de Gleiwitz no es ven
Viena, 4. - Diuen de Salzburg
ni un uniforme hitleria i que tota la
que el governador d'aquella redurar está plena de brees de la
gia ha prohibit la circulad() de
Reichswehr i noticia. Expliquen tato bicicletes j motocicletes des de
bé que Heines iugi en direcció deseoneguda.
Londres, 4 . - Comuniquen de We- les nou de la nit fins a la matillington a l'Agencia Reuter que ei nada següent.
L'estat financer cc cc
p artir laborista ha ores l'acord de
saboteiar el debat que s'iniciara aviar
Berlín. 4.- El halanc del Reichs- al Parlament en relació arnb el discurs
bank indica q ue la t-retilaci j.i fiducia- de la Corona.
DIMISSIO DE L'ALCALDE
ria es de 3.776.634.mo mares or.
Aquesta decisió del partit laborista
Les dis p onibilitats en or i divises ha causar gran sensació als circols
DE L'HAVANA
nea han disminuir.
La cobertura or del mare ha baixat política.
L'Havana, 4, - L'alcalde d'a-4>
questa ciulal, senydr Migue/
a 2 p er cent.
Martínez GOmea, ha presentat la
Legionarls austríaca que
dimissió del seu chirree al partit
Alemanya
abandonen
d'Ac ci ó Republicana Nacional, al
-pral perlanyia.
Viena. 4.- Es reben noticies de
Reichehalla (Baviera). donant compre
nue diversos centenars de legionar:s
hitlerians austriaca que Prestaren atePraga, 4. - La Cambra de diputats
vei en un canto aletnanv han desertat i el Senat han donar llar aprovació a NOUS ATEMPTATS TERi es d:rirzeixen a la frontera d'Austria
Han declarar que prefereixen tornar les idees i conclusions exposades pel
RORISTES A AUSTRIA
nyor Benes sobre la collaboració de la
a Austria i sofrir la condemna
Viena,
- Slian registrat
Petita entesa amb França ¡ l'Entesa
p resó alun a nue el= maltractes dels balcánica,
i ractuació dels soviets amb nous atemplats, entre nitres
"germana del Reich".
respecte a la Lliga de Nacions.
lloro, a Viener Neustad i a SalzL:nicament els nacional-demócrates fe- burg. Unicantent han ocasiona(
ren observacions sobre les relacions amb danvs tnaterials.
la U. R. S. S, - Fabra.
Wolz han estat detinguts
dos nazis que portaven captosins.

Prometes sobre la
marina mercant
francesa

La mort del Princep
consort d'Holanda

El govern belga demana plens poders

Londres, 4. - La Delegad()
alemanya que pren part en les
negociaeions sobre la niorataria
en el servei deis emprestits Davis i Young, ha rebut de Bernia
les instruccions que havia sollicita?. i a eonseqüencia d'això
celebrat una entrevista entre el senyor Berger, a ari de la
dita Delegad& i el senyor LPit ress, conseller econiunie del
Govern britänic.
Alai) ha pernies arribar a un
acord entre els delegals anglesos
i alemanys en l'assumpte de les
Iransferencies afectades per la
rnorataria del Reichsbank.
L'avord ha estat signat agitesla tarda.

Descobriment d'un
nou element radioactiu
Praga, 4. - L'enginyer senyor
Kohlic Ira aconseguit isolar, després
de minucioses investigacions, un nou
elenient radioactiu, que ha batejat
arnh el nom de "Bohemium".
El senyor Koblic haría estat treballant fina fa poc temps a París. sota
la direcció del proiessor senyor Moureu, al Collegi de França i al tabaratori de la senyora Curie.

Disturbis cornunistes a Xile

DE BARCELONA

HILARE MARTINE2 I SANTAN-

DREU VENCEDORS
El mata entre Hilari Martínez i
Kid Yansour, disputar mur pastada al
Nou Mon, va finnr ea anar a començar
la vuitena represa per anandanament del
darrer deis esmentats boxadors, el qual
allega haver-se lesionat la mi dreta, A
llora del pesatge Kid Yansour acusa
vuit quilos mis que el seu contrato. En
produir-se l'abandonament,
vencia per punta, no obstant haver anat
per rail segons aterra al quart round
i haver acusat diverses vegades els copa
contraris en el cura dels anees. El combar va tenir una fesornia rota "especial".
i analitzant la tasca de Kid Yansour,
horn no arriba pas a explicar-se satistactórianient la tasca d'aquest boxador
durant rencontre. Martínez, per contra,
fou rnolt mis conscquent. Atad gairebe sentare en cos a tos, q ue es el hoc
que convenía a les seres possibilitats.
després dels mamelas de perill pels
guata va passar, va reprendre la lluita
niclt coratjosainent.
Abans d'aquest encolare Santandreu
vence Cuesta per inierioritat manifesta
a la tercera represa. Santandreu, boxador en possessió d'un joc aloa sobri,
colpeix durament arnb tots dos puma.
Al primer round va aconseguir tambar
el seu adversari, el qual es va aixecar
tot seguir.
La seçona represa bou quelcom confusa. Però a la tercera Santandreu, molt
seré, tendí a acabar. Colpi el seu adversari anda cops molt dura de totes
dues mana. sense deixar-lo refer. Després d'un knockdown, Cuesta va aixecar-se per reprendre el combar, pero
l'àrbitre Ii ho impedí, declarant-lo batut
per manifesta inferioritat.
Heu-vos aci ara el resultar dels altres encontres cciebrats en la rnateixa
vetllada:
Prat verte Garden per abandonament
en tres rounds.
Turnt venç López per In. o., a la segona represa.
Ferrandiz ven; Portugalujo per punts
en vuit rounds,
C.

El Partit laborista
sabotejarà el discurs a la Corona

Aprovació de cinc
articles de la 1-2eforma fiscal

Okada forma
govern al Jugó

Tcquio, 4. - L ' CMPeradOT ha cridat
al seu pala y ralmirall Kor..uke Okada,
amb el qual celebré una Ilarga entrevista.
A la sortida d'araiesta entrevista, se
sapigui que l'emperador havia encarregat al senyor Obrada la formació de:
nou Gabinet.
La crisi ministerial japonesa alta resolt mes rapidenernt del que es crcia.
L'escollida per part del Mikado de l'almirall Obrada le un doble signific a t. Per
una part, que el 1Ifikado té en contri: el
corrent nacionalista del pais, j de l'altra
que s'is inflexible en la qüestid de la
facial naval amb E. 11. i /Inglaterra,
de to qual el rap del gavera a tin dels
prine:pals drfensers.
De lotes reunieres, la P olítica le ' lerna
-cionlImper's nif
que se sapiga la composició completa del
nota govern.

TATARESCU ANIRA
A PARIS

Bucarest, 4. - Contestant una
invitació de M. Barlhou, el cap
riel Govern, senyor Tatarescu,
l'ara rima aviat un viatge a París.

REORGANITZACIO ADMINISTRATIVA A MEMEL
'liga, - Comuniquen de
\Vasallas que les autoritats del
territorj de 3letnel es proposen
portar a cap una completa (-irgal'Ancló de l'Administracl'a del
dit lerritori, j per a això es disposen a separar del servei tots
aquells funcionaris que signin
sospilosns (le perlanyer a organilzacions politiques contrarios a
l'actual Govern.

Londres, 4. - El Govern britànic ha
posat en vigor l'embargament d'armes
Per als paisos belligerants del Chaco.
A tal riente ha refusat de sulmninistraz
una important comanda d'avi o ns de bombardeig efectuar pel Paraguai.

EL TORNEIG
DE WIMBLEDON

DE SÁNCHEZ ALBORNOZ

A LE BOURGET
le Bourget, 4. - Els aviadora Codos i Rossi han aterrar a les 545 en
aquest aerödrorn. Seis ha dispensar
un acolliment entusiasta.

Dos diputats es bufetegen

copiosament i es produeixen diverses collisions
Madrid, 5 (a marinada). - Acabada
la sessió, l'activitat als passadissos fou
extraordinaria.
Com a conseqüència del discurs del
senyor Martínez Barrio, en els qual tan
durament atacä el partit radical, es produiren violentes discussions entre diputats afectes a l'ex-president del Consta
esmentat i altres diputats incondicional,
del senyor Lerruox. Se sentien frases
despectives entre els diputats d'un i altre bando% i finalment sorgí un greu
incident entre el senyor Alear Pascual
Leone, addicte a Martínez Barrio, i
senyor Puig, secretari del Partit Autonomista a'atenciä i afecte especialment
al senyor Samper i Sigirid Blasco.
La discussió entre aquests dos senyors
bou molt violenta i acaba a cops de
puny. El primer a pegar 'ion el SenYOf
Puig, qui dona un cop de puny al senyor Leone, Aquest es refeu immediatarnent i replica amb una série de bufetades i copa de puny.
Tot seguir sortiren diversos diputats
en defensa d'un i altre contendents.
Els més sensats procuraren separar els
contendents, i es distingiren en aquesta
tasca els senyors Antoni Lara i Martí
Nicolás. Aquests esforços, però, no serviren Pe r a res, puix que els diputata
en lluita seguiren colpint-se.
L'incident s'estengué i es produireu
coRisions entre altres diputats.
Finalment, el senyor Besteiro i
tres diputats socialistes aconseguiren restablir la calma.

MANIFESTACIONS
DEL PRESIDENT DE LA
CAMBRA
-

EXPLOSIÖ DE QUATRE
BOMBES

Els companys dd
Galán i García
Hernández

l

L'embargament de
les armes del
Chaco

Wimbledon. 4, - Per primera regada durant vint-i-cinc anys, la final
de simples de senyors en el torneig
de tenis, será un matx pan-imperial,
puix que hauran de Iluitar Fred Perry (angles) i Jack Crawiorn (austraha).
En les semifinals Perry ha vengar
ramerica Wood per 6-3, 3-6, 7-5 , 5-7.
6-3.
Crawford ha vencur ramerica
Shields per 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
La sorpresa de la tercera volta
dobles mixtos la victòria ha estat obtinguda per Collins i lad y Rowallan,
sobre von Cramm i Sperling„ per
9-7, 9-7.
En la quanta volta , Lee i James
han vengut Collins i lady Rawallan
per 6-2, 6-4.
Tuckey i Scriven vencen Metaxa i
ALFONS DE BORBO
SZapary per 6-3, 6-4.
Kingsley i Godfree vencen MeaA AUSTRIA
Viena, 4. - Comuniquen de zals i Thomas, per 7-5, 6-4.
En la tercera volta, dobles de din:Klafengurten que don Alfons
nie', Hopman i Prenn vencen BarItorbö, acompanyat de l'exduc de in eil i Jones per 11-9, 9-7, 6-2.
Miranda, l'ex-candessa del Port,
les diles filles j la princesa dP
n••n
Hoherilohe, ha arribat a Pnerlscitara, al lino Veldenn, on es proUNA CONFERENCIA
posa pastar l'estiu.

CODOS I ROSSI ARRIBEN

lncidents als passadissos del Congrés

Madrid, 4.- Acabada la sessid el
oresident de la Cambra ha p ausar al
seu desoatx. Després ha anat al dej
p resident del Consell amb el qual ha
conferenciar diversos minuta.
El rencor Alba ha rebut els pericia
Allir a la nit, en un interval de
rnitja hora, feren explosió quatre distes i els ha dit somrient:
bombes en diferents ltocs de la bar-No us dono el programa parla.
mentari p ercute no hi ha sessions. FUI
riada de Santa.
La primera ieu explosió davant el oassat nombrosos dicramens a figura
en l'ordre del dia. Ara ens toca des-.
d'un
fanal
peu
mercar de Sants, al
cansar tot el oossible.
elèctric, sense conseqüències.
Ha dit q ue diversos assumptes pasa
Més tard, darrera l'esmentat mercar, exclatà una altra bomba, la qual sauen a la Di p utació Permanent dei
les
Coorts, p enó que aquesta no el
d'una
peu
havia estar collocada al
paret d'una otra en construcció. Pro- p odrá reunir en data p róxima. Tara
dan
a
alguna dies a fer-ho.
duí l'enderrocament d'un bon tras
de la susdita paret.
Una tercera bomba esclatà junt a
l'edifici d'un collegi de religiosos, al
carrer de Rosselló. No ocasioné cap
d eso eefect e.
Londres, 4. - Segons l'Agencia ReuFinalment esclatä un altre artefacter, la intenció del Govern en concedr
al torrent de Gornal, en un !loe
te
ini subsidi als vapors mercants transoceäcompletament
deshabitat.
nics és significar clarament als pulsos
estrangers, que han concedit subsidis a
Madrid, 4.- Diversos company
les seves respectives Marines mercants,
d'armes de Calan i García Hernández
que esta decidir a collocar la britànica en L'ANADA DE BARTHOU
Iran
visitan el senyor Sarnper i li han
igualtat de condiciona.
ex p osat el seu desig de coincidir
A LONDRES
E n el qu e fa referencia a les coa Osca amb tots els companys dels
municacions imperials. asseaurades per
capitana i soldats morts amb ells, en
!Mies de paquebots. el Govern examinara
cada cas particular i adoptara les mesuParís, 4. - El ministre de Negocis el mornent eme el Govern i el Comitè
orcanitzador
acordin el trasllat de les
res necessaries rerque les referides co- Estrangers, senyor Barthou, ha celebrar
municacions puemin ésser arrabassades a una entrevista amb rambaixador d'An- restes per acomnanvar-los fino Madrid,
g -imper ha aromes aja..
El
senyor
la Marina mercant analesa.
glaterra, en la qual sembla que s'ha
tractat de la situació europea i del ca- dar aquest
rácter que barré de revestir el pròxim
viatge del senyor Barthou a Londres.
Hora fa observar que no s'ha tractat
d'una conferencia o negociació, sinó imicament de l'examen del conjunt dels
problemes europeus dintre del quadre
del sentiments d'amistat que uneixen els
dos paisos. - Fabra.

Santiago de Chile, 4. - A conseqüencia d'alguns combata que s'han
registrat a la provincia de Cantin, al
sud de Xile, entre destacaments de
policia i a'.gunes partides de rebela
comunistes, han resultat tres policies
i quinze rebels morts.
Els comunistes procedeixen de notes les regions rurals, on el moviment
ha arribat a adquirir una certa importancia entre els treltalladors, degut ett gran part a la situació critica
que es travessa.

L'ajuda a la marina
anglesa
La situació política
a Holanda

Es desment que el
govern francés
emitís un emprèstit

DE MADRID

NONA AL NOV MON

Berlín, 4.- El- edrätic
espanyol
cat
ex-ministre senvor Claudi Sanchez
Albornoz. ha donar aquesta tarda una
eonferencia a la Universitat nie Berlin
ene desates una ultra a l'Institut
Ilengites orientara.
En a q uesta darrera el conferenciant
ba dissertat en castellà, i en ambdós
ha estat molt aplaudit.

Una amenaça de s

subministradors de
pellícules

RUMORS DE DIMISSIO
D'UN MINISTRE MEXICA
Wie, 4. - Circula amb insislanda el rumor que ha presenta(
la dimissiö del seu chirree el ministre de l'Interior, senyor Bassol.

INCENDI DE LA FABRICA
DE TABACS D'HENRY
CLAY
L'Havana, 4. - Alitr a la nit
es declaré un incendi a les fabriques de tabacs de la coneguda
t'urca Henry Clay.
El foc arriba a adquirir tina
gran importancia i la manca
d'aigua impedí que s'extingis ra-

Madrid, 4. - Les cases lloradores
de rellícules estan disposades a no
subministrar-ne ni un sol metre si ea
vol fer com p lir le Llei del timbre ea
els documents amb els guata formulM
:es seves o p eracions amb els empresaria. De no trobar-se una solució et
oroduirfa amiest greu conflicte.

El fill de Sanjurjo és

reintegrat a l'exèrcit
Madrid, 4.-La Sala Quarta del
Tribunal Suprern ha dictat sentencia
en el recurs promogut contra l'ordre
de Guerra Que va declarar la separació definitiva de l'exèrcit del tapia
ti senvor just Saniurio.
El Suprem ha acordat la seva reaosici6 amb tots els pronunciaments
favorables.

El mai prou ajornat

homenatge a
Lerroux

piciammit.
A conseqüència de l'incendi
resultaren tres persones ferides
i d'altres estigueren a punt de
Madrid, 4. - A venció del rencor
morir victimes (le l'asfixia.
llora aren que l'incendi es un Lerroux sita ajornat novament rhonenarge que es projectava tributar-li
acte de sabotatge efectuat per ;1er diverses &mies i correligionaria.
uns obrers.
Ha estar finada la clara definitiva
le l'acre per al 23 de setembre vinent.

CADAVERS MUTILATS
AL DANUBI

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en

Sofia, 4. - Des de fa alguna dies
les aigües del Danubi arrosseguen ca.
divers mutilats d'hornea, i s'han trabar dos cadàvers a la riba romanesa.
Segons sembla, aquests cadavers no
procedeixen de Bulgaria.

•atalit i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
('orts Catalanes, 589, tai
Les d'esports, a Barbar, 11

-,,a9feeeper,”,8889118/Ar.

LA Plik3LIGITAT
..•n••••n

B

LO N A
Treball, per() que si aquest
demanava que fos aplicada la
Ilai d'Ordre Públic a alguna de
les parts litigante, ras que desvigilancia que prengud part en °beis el laude dieta', aiveihores
el tiroteig ainb uns atracadors os posaría a la disposició do Pesa la Verneda, i que a pesar d'es- nientat conseller imposaria el
tar ferit pugue delenir-se dos Seil compiliun -mil.
Acabà dient que no cenia que
feri el tercer.
El donant fa ressaltar Vade hi llagues neceeatlat, d'arribar a
de valentia de l'agent ferit. i de- aquest extrem, i que s'impusaria
mana que serveixi d'estiranl la tul bon sentit per tal d'arribar a
quantitat que envia per premiar ui ;tronó.
* Al vespre, el senyor Denaquell Rete.
* Ele periodistes pregunta- chs va manifestar als periodistes
qua
ren anit nl senyor Coll si era cert
la iranquillilar era general
el rumor circulat que pasearla a lot, Catalunya.
a ocupar aviat el canee de consellen de Governació.
AJUNTAMENT.
El senyor Coll llega el rumor
dient que no hj ha hagut tal cosa
Les façanes de Grhcla. — Teni n'hi
nia/ e:1 cumple que s'acosta la
Con sigui que insistiren els l'esta .Ma j.ir de Gracia, hoin reperiodistes sobre el rumor que curda que durant els quinza prise li linvin ofert el earree, el
mera dies d'egos', vinent, dasenyor Coll pregh qua desmen- curi]
amb el que disposen les vitissim que se Ii /taguas «cf . ( ni gents Ordellill1CCS fiscals, els
tan sols que fos l'indicat per a
veins poden repintar les façanes
anar a ocupar aquell chuce.
* Amb inotiu del tiroteig del de Ilurs euliliciu,, aixf coin ele rèdilluns a la matinada al carral. tols, aparadors, portes i vetee,
de Tarragona sin descobert que cense haver ele pagar cap arbino es tracta de Iladregots, sino Di, compre que ho sullicilin
¡ que l'eclifini un s'efectui
de gent d'idees extremistes que abano.,
plancjaven, segurament, comadre jusilt contruida lt voravia en
bita
11
seva
amplärta.
algun atracament.
L'alcalde visita el senyor GraUltra els dos detinguts en els
primera moments, se n'ha de- nler-Barrera.—L'alcalde, senyor
tingut un altre anomenat Jesús Caries Pi j Sunyer, visità ahir al
Medina Alonso, el qual està in- nia ti el conseller municipal secomunicat ala calabossos da la nyor Emili Oranier-Earrera, el
Comissaria General d'Ordre PO- emir, cem se sap, es trola a la
bite. El detingut este afiliat a la Presó.
Places de pesadora.
F. A. I., j se'l considera ruin a un

Pels Centres Ofieials
liENERALITAT
PRESIDENCIA
Ahir el senyor Companys va

Servei Meteorológie
de Catalunya
sITUACIO 04 AAAAA ATMOSPERICA
D'EUROPA A LES 7 HORES DEL Ola

"AA

inventario de bienes desamortizados con
el número mil dos cientos treinta y
nueve, campa garriga y roqueral, nú-

mero tres del croquis de deslinde levantado por los peritos al tiempo de reconocer la misma de extensión veinticinco hectáreas, ocho áreas, o sean cuacena y un jornales veintidós céntimos:
denominada en parte Basa Rodona, procedente de los padres Bernardos del
Poblet, conocida hoy con el nombre de
Mas Mirarle, situada en el término de
Virnhodi, provincia de Tarragona: lindante al Norte con la Viuda de Vidal,
hoy parte con Ana Girona. y parte con
la porción que a continuación consta:
al Este con heredad de dofia Ana Girona: al Sur con bosnue de Poblet, y
al Oeste con heredad de dona Isabel
Miracle. Agregada a esta finca hay una
porción de tierra de cabida aproximada, cincuenta céntimos de jornal tierra
rampa, lindante al Sur con la finca descrita: al Este y Norte con dofia Ana
Girona, antes Marquesa le Mnragas, y
al Oeste con otra porción de tierra
a g regada a la primeramente descrita.
propiedad ds dolia Isabel Miracle Bridngman, mediante un camino que antes
era barranco y c cnduce de la carretera
de Prades a la finca Mas de Miracle,
trimeramente descrita. Pertenece dicha
porción de finca a clon Carlos Roca.
romo heredero de su difunto padre don
Juan Roca Domingo, instituldn tal en
dicha porción en el Ultimo y válido
testamento que otnrgó ante don NA,15'
Rattle Bar& Notario de esta residencia
a veintiseis le enero de mil novecientos
veintitres, el cual en unión de un inventario de los bienes relictos por don
Juan Rosa Domin go. formalisarlo por
el propia Notario serien. Estile en veintire:atto de enero de mil novecientos
veinticuatro, causó la inscripcian octava de la finca número dos mil cuatrocientos treinta y siete al folio riente
dieciseis del tomo setecientos noveinta y
st. 1%, libro cinctienta y seis del Aventamiento de Virnbodi. en el Registro de
la Propiedad de Montblanch, suspendiEndose la in s erinrión de la norción
tierra agregada por falta de previa inscripción.
La subasta se celebrará con arreglo a
las siguientes condicione,:
Primera: Que los amos y la certificación del Registro de la Propiedad.
que se refiere la regla cuarta, del articulo isst de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria del
infrascrito, entendiéndose que todo licitador acepta cormas bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere al crédito, del actor, continuarán subsi:temes y que el rematante las acepta
quedando subrogado en la respnnsabilidad de las mismas s in destinarse a su
extinción el precio del remate.
Segunda: Que los postores para tomar parte en la subasta deberán consignar en la mesa del Juzgado o acreditar
haberlo verificado en el establecimiento
público destinado al e fecto. una ca nti
-daigulpormens,dz
ciento efectivo del tipo de la subasta,
sin curo requi s ito no serän admitidos,
devolviéndose acto continuo ei depósito
a los postores que no resulten rematatues.
Tercera: nue servirá de tino para la
subasta, la cantidad ONCF. MIL
nns CIENT AS CINCUENTA PESETAS, ose C5 el setenta y cinc o por
ciento de la cantidad que sirvió de tipo
para la Primera:
Cuarta Que hs nena de subasta.
paco de derech os reates a la Hacienda
v demás erre hubiere correrán de cargo
del rematante.
Barceinna. tres de julio de mil novecient o s treinta v cuatro.
FI S • r , r fdr;o J•n di.-ial
T O MAS RIERA I SANS

L
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Butlleti Pedaüóüie
ESCOLA D'ESTIU

cionals, fills de fam lijes necessitosea,
per a cursar els estudis del Baumle.
rat. Igualment la mateixa cornissi
determinara els alutnnes que, amb
aptituds ben manifestes de cara,ter
artistic o d'habilitats manuals, augur
pastar a escoles tècniques, d'Arts ;
Oficie, d'Agricultura, de Beles Arta
etcétera. Aquesta comissió será asna.
sorada sempre pelo mestres dels alma.
mies que hagin efesser seleccionar:.
Tots aquests alumnes escollits,
tant els superdotats que cursin e:1
estudis del Batxillerat com eis que
passin a les escoles especials, tindraa
tot rensenyament gratuit i les des.
curses dels qui hagin de cursar els
estudis fora de la localitat aniran
arree de la Generalitat i de l'Ajua.
tarnent respectiu.
g) Excepcionalment, per ara, dos
nat el 3 nostres costurns académica
hom podrä permetre que a dotzs
anys els nois superdotats cometiste
els dos cursos básies del Batxillerat
PerO tose els altres alumnes lustran
de romandre a l'escota primaria fin;
a catorze anys complerts: 1 les escoles especials no podran admetra
cap alumno qu no tingui el certiii.
cat correspone t d'haver acabas eh
estudis primaris.
h) Els alumnes que segueixin
estudis tecnics I d'ofici estaran qua.
tre anys con a minimurn a les res
pectives escoles, i una vegada aro.
bats els estudia i l'aprenentatge, s e.
ran collocats en connexió arnb la bol:sa de treball de la Generalitat, acose
desvincular-5e del tot de l'escola a
la cual hagin pertangut.
De la niateixa manera que a
l'apartat a) s'estableix un nexe entre
l'escola primaria i ele estudio secan.
daria, borre procuraré tanibé estabar
una continuïtat entre rensenyament
sccundari i el superior. A tal efecte
es nomenari una comiesió iorma.a
per u/1 catedratic d'Universitat, ua
catedrätic d'Institut i un psicotecnic,
que informará sobre les aptituds especials deis aluinnes que hagin de
passar a les diverses facultats de la
Cniversitat,

(Continuació.)
(Caldria potser ja des d'ara pensar
passar el mati a Lloret amb la
en el nomenament d'una cornissió de
Le* ates proemio. de roccIdent
d'Europa perden Imponencia I es
eeva familia. El President estipeques persones acreditadissimes enformen nuolla depressionarls a la Illegma de tornada a dos quarts de
carregades d'estudiar continuarnent
dlterrinla, • nena u al nord d'Araea, anta la Influencia dele iguale el
els principis metodolOgics generals
tlues de la tarda. A la tarda anh
hon tempe pera estabilltst, InIclentque han d'informar la vida interior de
ell Parlament.
se el regirn de ~n'estas locals durant les horas de mes calor, I a les
l'Escola Unificada i tota la seva esIDISTRIBUCIO DEL CONTINcomarques de muntanya de la Pontructuració tenint per base aquest
Mitote Ibérica.
ENT DE FRUITES 1 VERDUesquema
de conclusions. Els estudis
A la mae Saltea I a l'Europa centra domina lampe pluiós, emb venta
i
treballs d'aquesta comissiä podrien
RES PER AL MES DE JULIOL
Corta del nord I teinoeraturea babo"
ésser sounesos en anys successius a
degut a una dep-essIe baromi.trica
La Junta Reguladora de Consituada a PCIónia I gua Vallunya cap
la considerada i votació de l'Asserna Rüsela.
)ingents ha distribuït el Continblea de l'Escola d'Estiu.)
gent de certificacions fitopatoDeclaració de principia.
bgiques pe t
les expedicions
a) L'Escola Unificada reconeix la
DEL Tilmra
imites i verdures catalanes a
igualtat de roes ele infanta de la
A CATALLINYA, A LES CIA?
Franca de la següent forma:
Nació.
Per:limeis el Son temp., amb cel
Secció Agronhmica de Barceseré, venta flolsos I tornperatures
b) E'educació no ha d'ésser paaltea • tot Camiones, paró hl ha
Mona: 500.000 quilos per a fruitrimoni de cap classe social; ha d'esuna Ilegerau tendencia a perdre es[tes i 24.000 quilos per a verdutabllitat per Iniciar-se • Palta monser per a tots. Tots els infants tenen
tan;; el reglm de tempestes local'.
res.
els mateixos drets a rebre els beneLea t•mperaturea inasimee dable
Secció Agronamica de Ghana:
ficis de la cultura.
foren de 37 graus, a Seres; 38 •
Liada
1
a
Tremp,
I
Glrona
I
•
36
a
25.000 quilos per a fruites i
c) Només l'aptitud i la vocació
Tortosa.
determinaran
el grau de cultura que
jl5.000 quilos per a verduras.
La rninima d'evul ha estet de 9
gratis, a fairle,
tota persona podrá assolir. Aquests
Secció Agronómica de Lleida:
drets de l'infant san recíprocament
(Les observactone del teMpe
•j75.000 quilos per a frailes.
delires de la familia i de la societat.
Parceiana. a les set, van a Is MSecció Agroneunica de Tarago_
otora
L'Estar i iS Generaiitat tindran
SI
le primera ~tila./
ria: 23.000 quilos per a fruites.
cura, amb preferencia, del; infanta les
Les certificacions rorrespofamilies dels quals no puguin atenbents a la Secció AgronOmica de
ur o veir, per oposicitr) Litre, tres
dre degudament els drets iniantils.
Barcelona podran ésser retiraplaces de pesadurs de l'EsCorxad) L'Estola Unificada cerca esdes pels seus interessats a partablir un paralielisme entre el desdor General de la eintat. El TI
tir del dia 7 del mes que som.
envolutiament somatic i psiquic de
bunal que jutjarà els exercicis
Departament de Treball. —
l'esser humá i la seva educació. La
estara formal, pel consoller-regi_
Resum del mes de juny da 034
formació escolar i educativa de land o r senyor Odd Hurtado, el confant hauria de durar, dones, tant com
ele totes les persones que per
seller senynr Hilari Salvador i el
el seu creixement. Dintre d'aqueota
t/iferents assumptes passaren
iormació educativa va compres l'aper l'Oficina d'informacions:
subjecle perillós. Se cerca un publical un anunci per tal de cap del serveis de Proveiment s.
prenentatge
deis oficie manuals.
Visites per assumptes de
altre individu que anava sempre
procedeix,
per tant, deslligar l'educaTreball
714 amb
es creer que ¡arribé vi
ció general de la instrucció profesPersones i comissions
prendre part, en el tiroteig.
sional.
convocades pel senyor
* El director de l'Escola
e) En tots els graus de l'Escola
conseller
. .
180 Policia de la Generalitat, seUnificada, primari, secundari i uniPersones que tenen reversitari, calde à intensificar l'aspecte
nyor Ramon Pineda, va estat
presentació oficial
VARIA
educatiu de la personalitat tenles en
ahir a la nit despatxant amb el CAUSES VISTES AHIR I
Persones que han estat
compre
que primordialinent a toma
comiseari general d'Ordre Públic
adreçades al Jurat Mixt
Ahir al //latí, al set domicili del
teenica hi ha sempre l'esser huata
amb el cap superior dels serA
la
Secció
Primera
es
va
veure
considerat com a p e r sona s ocial, i
corresponent . . . .
103 veis.
de Joaquim Costa, número t.
un judici oral contra _losen R odri earter
que precisament una de les caracte>uis, es va suicidar Rosa Sala i Segur,
Per recursos i expedients
-gueziTors,acd'hvetf de
L'Escota
actualment
cumpla
(Seguirá.)
OS
anys,
penjant-se.
Es
ristiques
de l'educada consisteix a
creu
que
reclamats atesos j inun
a
p
aren
de
radio
a
una
casa
de
amb 430 alumnas que presten
la causa de la mort Os una malaltia
capacitar l'individu per a les funformats a l'Oficina
Barcelona.
El
fiscal
va
sollicitar
que
servei com a auxiliare i acudei- Ii
cions supremes de la societat.
UNIVERSITÄT AUTONOMA
d'Informacions ä ä
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a p licada la pena de cinc mesos crónica que la morta paria. El jutge
xen, de Inés a im5s, a les classes. de fos
de guardia va ordenar l'aixecantent
f) Al coatat de tot aprenentatge
reclusió.
-del cadäver 1 el seu trasllat al dipode proiessió manual hi hauria d'haSegurament
els
alumnes
enEl creuer transatlàntic. — La Co.
Total.
1.274 tuals fine a darrers d'any
* A la Secc:6 Segona i a porta sit judicial.
ver un ensenyament general huma- IMssió organitzadora del creuer transno po* Pel jutjat número dotze ha
El Butlleti Oficial de la Ge- dran prendre el servei com a tancada, es va celebrar la vista de
nista
que
poses
el
subjecte
en
condiatiantic
que patrocina la Universita:
causa per jurats contra Carles catar - dictar suite de processament
neralitat. — En el seu número agente, j abans s'obrira un nou !a
cions dobrir ámpliament l''noritzO de adverteix que denla, dia 5, a la una
Pruners acusas d'un delicte de rapte. presó contra Joaquim Ibern i :Martíla
vida
espiritual.
Per
altra
part,
al
ahir publica el següent su- concurs per a alumnas que pas- Co m q ue les p roves li van resultar nez, i li han estat assenyalades .za.ocio
de la tarda, es saneará el termini
costar dels estudis clässics i eientis d'inscripció per a assistir a l'esmentat
man:
earan a ocupar el carne d'agents favorables, el tribunal popular va dic- :sessetes en concepte de fianea per a
fics
s'hauria
de
procurar
que
els
creuer. Harem-se completar ja
.
.
ar
un veredicte absolutori.
Presidencia. — Llei de coordi- a mesura que es produeixin vaIlibertat provisional. Va essen dealunines adquirissin l'habilitar manual nombre de places, els qui des:t;:ael
* A la Secció Tercera va conti- tingut perqua traficava amb cocaina.
nació de Control Sanitari Pú- cante.
necessäria
que
servís
de
compensa* Ahir tau pasat a disposició
inscriure's han d'entrevistar-se amb
blic.
nuar la vista de la causa per la rnsist
ció a les activitats crordre inteliectual. la Comissió, la qual farä tos el que
del director del Banc de Bilbao. se- Jutjat de guardia Enric Cineinisy, acuLlei de segregació de l'entitat
1
tots
els
adolescents
de
totes
les
sigui
possible per tal
CONSELLERIA
ayer Pascual. En donen informació sat d'haver estafat una pellicula a un
complauiocal menor de Culera del terme
Manques d'estudi i de treball haurien rels. En dies successius lade
a pare.
Consissir's
comerciant de Barcelona. El detingut
municipal de Portbou.
de
cosieran
l'esport
sota
les
regles
DE GOVERNACIO
anirà indicant les normes a qui han
* A la Sonrió Quarta es va reu- está reclame per un altre delicte pel
mes cientiiiques de la iisiologia i de de subjectar-se els interessats per a
Llei autoritzant la Caixa de
nir el Jurar de Berga p er veme i Jutjat número sis.
la higiene.
Pensions t Retir d'Empleats de
efectuar la inscripció definitiva.
* Anit t'oren posara a disposició del
Allir al migdia, en rebre els fallar la causa seguida contra Josep
g) Es clima el fet que molts inGas j Electricitat per a percebre periodistes, el senyor Deliras els •Tijois , ser assa s sinat frustrar. Aquell, Jutjat tres individus acusats d'esser els
fants
conceptuar;
cona
a
mediocres
una petita taxa de mutualitat.
manifestà que no tenia noticies en un noble d'a q uella comarca. va aur es de les sostraccions de ferramenen el temps de l'escolaritat arriben a
Consell de Justicia Municipal. per a comunicar-los-hi, ja que la ‘.,,rtf a Passei g i es va trobar anib tes als dependents de la casa Faret, fe:
ELS ESTUDIANTS
esser Inés tard, en la vida, fortes
Juli Rodríguez, amb el qual estat a ocorregut la alguns dies.
Rectificació.
tranquillilat era absoluta a tot enemistar. Segons va declarar Rodrípersonalitats; i, en canvi, altres inAl
magatzem
del
senyor
Ramon
*
Departarnent de Governació.-- Catalunya.
Cicle de conferencies. — La Feiants prodigio decauen llastimosament
guez , el Proces s at va disparar contra Santasusagna, del carrer de Mallorca, es
Cornissaria General d'Ordre Paen arribar a la joventut. saixta inclou deracia d'Alumnes i Ex-Alunines de
Un periodista li pregunta si el l uns q uants trets. El processat, en
un robatori consistent en genel'Escola
del Ireball ha organitzat per
bilo de Catalunya: Circular do- sabia alguna cosa sobre el curs canvi, va declarar que no n'hi va dis- comeré
la necessitat de la ¡asió deis estudia
res per valor de 800 pessetes. Fa *mis
nant compte de les instruccions de la vaga dels contramestres, i p arar ca p . Com si g ui que no va ésser rhes que la mateixa casa sofri un perprimaris i secundaris establint l'obli- a aquest estiu un cicle de conferengatorietat de l'ensenyament, per a cies, el programa del qual es el senecessàries per refrentiar els el senyor Deneäs els contesta Jossible nosar- ha en clar, el fiscal va judici d'un altre robateri per cali r de
toll, fine als divuit anys, i poder gau- güent: Mes de juliol: Dia 12.—"Les
permisos de circulació j verifi- que era qüestió del eanseller de retirar l'acusació que sostenia contra mes de tres mil pessetes.
el processat.
dir bé, per tant, les caracteristiques grans Iluites higieniques =ciernes,
* L'obrer flequer Josep Borhón Raucar les declaracions juradas corpel doctor senyor Trias de Bes. Dia
individuals
de cada alunme.
rich denunciä que s'havia vist obligat
responents als propietaris d'au11 ) La Gencralitat, arnb la toope- pa. — "La Rússia actual", per l'ara deixar el trelsall de la llena del carrer
tombbils matriculats a Cataluradió d'alguns Ajuntaments de Cata- quitecte senyor Josep Eluis Sers
de l'Agricultura, ort prestava els seas
nya.
lunya, procurara la creada de bates Dia a6.—"Esport i Liutadania",
serveie, davant l'ainenaça de mort de
Departament d'Economia i
EDICTO
les institucions necessäries per a defi- professor de Cultura fisiea eme!
que era objecte per part de dos indiviAgricultura. — Serveis d'IndúsFrancesc Berdugo. — Mes cligost:
En virtud de In disme s to por el Se- ciente i anormals.
dus les senyes dels quals ha facilitar.
tria de Tarragona: Anuncis de
fior Juez Municipal nUrnero diez, en Tercera.— Característiques pedagógi- Dia 2. — " La conquista de les grana
altares per Fas ció", pel doctor a:tarifes de subministrantent
f,IIICINICS de Juez de Primera Instanqucs de l'Escola Unificada.
nyor Adolf Az, Dia 9. — La in.
cia del triSMO número de ésta en pr o
corrent electrice.
a) Párvuls.— Tos> els exercicis, dústria eléctrica -, Pe
veintinueve
de
junio
nróxide
v
i
(
l
e
n
c
a
' di,5-`endf
Departament de Treball 1 Obres
PER A
a
base
de
joc,—Afinaciö
del;
senquesta Escota, senyor Ramon Casa.
n'o pasado, por el Presente =e hace saPúbliques. Delegad() de Tretits.
—
Creació
d'habite
de
disciplina
noves i Degollada. Dia /6. — "El
ber que neue la razón social "Mataras Y
ball de Catalunya: Edicte i edicAUDIENCIA TERRITORIAL
Carnproden" ha sido solicitada y admi- i pulcritud.—Iniciació al dibuix, es- Naturisme en l'actua: litat, pel doctor
tes de Jurats Mixtos de CataluSr. Honori "trueno Peres, Dia 23. —
Sala Primera.— Pobresa: Dolors tida la stisnensii'm de pa g os de dicha criatura, lectura • càlcul.
nya.
lo Escala primaria. — fas del joc "Cooperativisme - , pel senyor ArMartorell contra Joan Martorell.— rat-in sncial. habiendo sido decretada
eornissaria Delegada a Lleida.
seine
al
treball,
abandonar
el
jo
c.
diaca. Dia 30. — "Geologia aplicad:
Incident: Joan Giraut contra Jautne la intervencian de todas sus eperacioiniciació a Iesfore Personal.— Obser- a Catalunya - , pel gente; senyor Ald'ezposició del projecnes mercantiles.
Trias i Peitx.
Sala Segona.—No té assanyalaBarcelona. tres de julio de mil nove- vació de la Xaturalesa.— El noi da- bert Carsi. — Mes de setembre:
te de variant del camf venial
rata eta tris geogratics i histäejc,, Dia ti: "La liuda de classes a Catacientos treinta y cuatro.
d'Albesa a Menàrguens.
la terra i Llengua.— Mate- :tuna en e/ segle XV", pel senyor
El Serreferi,
Administració de Refutes PúAUDIENCIA PROVINCIAL
atARIANO PUJADAS inärica.— Pensar leste.— La vida Antoni Rovira i Virgili. Dia 13: "Els
bliques de Girona. — Circular.
moral i civica.
origens i el desenvoluparnent de la
Secció Primera.—Un juras Per
Direecid, d'Obres Paliques de
c) Escala secundaria. — Pa! del societat actual, pel sen y
abusos deshonestos contra Pas.sual
or Andrea
Girona. — Transporte: Anunci.
t
oo
a
fesport.—
El
treball
com
a
cen:
Nin. Dia 20 — "La nos: ella moderIranzo.
Direcció d'Obres Públiques
i
tre de les activitats humanes: pensar na'', pel senyor Puig i Ferreter.
Secció Segona.— Un jaral Per sanLleida.—Expropiacions: Anunci.
fer.—Aprellentatge doilete.— £0- Dia 27. — "Etica filosófica" i claute contra Eulogi Gonzälez. — Un oral
Direcció d'Obres Públiques de
per va g abunds contra Casimir erecta CURSOS D'ESTIU A L'ATENEU tudi experimental de les ciencies na- sura del cicle, pel senyor Serra-Hunturals.
— Humanitats. — Filosona.— ter.
Tarragona. — Anunci.
i alinee.
ENCICLOPEDIC POPULAR
Desenvolupament de la iniciativa in.Secció Tercera.— Continuació sle
Administra,-ió Municipal. —
Aquestes conferencies tindran lloc
Aqueota
nana
han
comenS
a
t
a
sei
nteri.., jurat per homicidi contra l'Atener Encicloperlic Popular eCar- dividual.— l'un/tarjó de la personal:- els dies i nd i c ats, de les set a les nou
Edictes, subhastes i concursos
tal.
Guillen/
Liversey.
de la vedla, a la sala d'acres de I - Ead'Ajuntaments de Catalunya.
Secció Cuarta.—Un jurat per vio- Me. 30 ), els cursos d'estiu organitzats
e) Estudio superiors. — Esport cola del Techan, Urgen, 187. L'assis•
Administració de Justicia. —
meses de julio!, agoet i setembre,
latid contra Joan Olmo.— Un oral nels
i
treball.
—Les
altes
disciplines
de
teneia
és pública.
Sentencies i edictes.
per ur izenca per atemptat contra le catalä elemental, català superior, l'espent.— Inss estigació cientit I • a.—
Esperanto i primeres licites.
Anez únic. — Extractes dele
Josep Puig.
Formas-h.,
de
/orles
personalitats.
Encara que en p rinci p i s' havia de
VARIA
acorde presos pels Ajuntaments
als dits-cidrlmta'sen Quarta. — Mitjans per a establir
TRIBUNAL INDUSTRIAL
de Catalunya.
l'Escota Unilicacia.
cursos, han estat tantee les inscria'lidieis a dos quarts d'onze. — Re- cions. que la Junta de l'Ateneu ala
El problema escolar del Poble
Aspiracions unznerhates:
clamaciO ute salaris: Antoni Cortes vist precisada a traslladar les classes
Nou. — La COMISSIO de Cultura dt
• (reacia antb cota pressa,
COMISSARIA GENERAL
contra La Vigatana de Fernando
a la sala de conferencies de l'Ateneu, les escolea uecessaries fin; que no la delegació del chstricte X del 1-.. N.
D'ORDRE PUBLIC
A tres q uarts d'onze.— Aceident del at oen( pel qual encasa es oberta la quedi un sol
R. d'Escultura, entitat convocadora
imant sense tenir
treball: Vicenç Roda contra Agapito matricula, completament gratuita, tant deguda escolaritat.
de la reunas d'entitats del Poble Nou
La malaltia truca a la costea porta
Blasc
Refet de la patita dolença que
o
.—
A
les
onze.—
Reclamació
als
de
on
l'Ateneu
com
per
ser
als socis
lo Acabar d nua 1/2.1/lera o altra,
es tracia el problema escolar d' a .
quan una mosca entra a la voluta
Ir salaris: tiermini Gálvez contra que no ho sigerta
eafria, s ha reintegrat al despatx
llar. Estigueu amatents a la lluita
pera rapiciainent, amb Janaltabe- quella barriada, ha adreçar al eonse.
Antoni Lava: la.
eficaç. Les mosquea deinen germen;
Clínica Medica A.—A les ti, seo- tisme.
oficial el comiscan i general d'Orller delegat del districte X, scnyat
sima reglamentaria en la qual es iaran
mortal; en els vostres alimenta. Els
• Establir un nexe entre l'escola Ramon Jtinyent, en contestarla a la
dre Públic, senyor Cull i Llach.
les segiients comunicacions: Doctor primaria i els estudie
mosquits ingecten amh el seta fibló
* Han estat recollits 25.000
secundan:, A nota inserida a 'a premsa (Fallir, en
A. Pedro i Pone i doctor Pere Bar-- tal erecte, els dos
tetares
fatals
a
la
vostra
sang.
No
poexemplars del diari "El Sociaprimers cursos del la qual nota le tientat senyor Juceló: "Malaltia de Paget en síndrome
den combatre aquest petill arnb
nyent es lament; . de no haver esta,
liata", el qual ha ealat denunEDICTO
aecticides de guaina' /arriana. Cal
de compressió vertebral". Doctor Batxillerat sean coas una continua- innovat dele tre s
s preliminars que
ciat.
entinar FUT. Rebutgeu les imitaPor el presente que se expide en J. Surós i P. Barcelä: "Consideracions unI de l'escota primaria, coronament a l'entone
d'ag. .i problema s'haa
l'ensenyament primari i base del
cions. Compren sempre els bidons
cumplimiento de lo dispuesto en provi- sobre la denominada cirrosi de Cru . de
* Davant mateix del númesecundas
"
portal
a
cap
fino
a
la data. Tenint
El primer d 'aquests dos
precintats que son orare amb una
dencia del día de hoy, dictada por el se- veilhier-Baumgarten. Doctor Gerard
ra 34 del narres' del Bruc un loa
ete compte que a les reunlons cele" jasa a cárrec de
Inixa negra i porten la marea del
ñor Juez de Primera Instancia del Manresa: "Significació deis monedita
ilustres
velé uns paquete que li cuidaren
soldat.
nacionals, el eegan, sempre amb me- brades sois han assistit els represell.
Juzgado numero cinco de esta ciudad, en la t uberculosi".
Fatenció, j avis à la pulida. Fotodes de reneenyament priman, po- tants de les emitan= del Poble Nou,
Venda al »SR: 8111111ETI 155115111 I CUL
en méritos de los autos cubre procediren recollits per aquesta. Comeels sets acorde encara no s'haa
ceda MUR" SEPA oral. - eiwtelm
drá ruar a ciares de mestres sac i omientos judicial sumario de la Ley IiiPER A AVUI
nien uns tubs plens de pólvora,
fet públics, no he ha metin que jusnals o de catedràtics dlnstitut.
pineearia, pis movidos por don Juan
que es creu que de pólvora, i, per
tifiqui de donar cotnpte deis acordi
d) Els estudie del
Durán Arrom contra don Carlos José
Casal Nacionalista (Baix ita Sant començaran frias a 13aticillera t no presos al conseller regidor del dis
tant, etenbla que es tracta d'un
Vicente Roca Piqué, que se siguen an- l'ere,
fedat de dotze
35).—..1 les 22, conferencia per
te dicho Juzgado y Secretaria del que Manan RuldO u Tuiluri. Tema: "Ca- anys completes; podran cursar-los triste, cosa que segurament faca en
motllo n o tt d'explosius. Foren
el
moment
°port
.
/ la Comissió d'entots el; aiUnIlle3 d'aptitud suficient
autoriza, se anuncia que el cita corve
tramesos uit Camp de la Plata per
ahe osa davant l'a g ressita monarouit•
le afamo tiróxinio, a las diez y inedia. rant".
previ informe d'una comisoiä issr- titats que acaba de nomenar-se.
al seu reconeixement.
mada
,e
venderá
en
segunda
pnblica
subasta,
per
un
ineetre
nacional,
un ins* El eomismari general d'OrCasal Catalä d'Esquerres del PuES
Ail•Isegas
en el I >cal audiencia n Iel referido Juz- bler 1 Valencia, 4 .55 1. — A Ice 22,
pector i un ieSirOtiCl/i,:.
tire Públic ha rebut del senyo!
gado, la finca siguiente:
REBUTGEU
tES
e)
Aquesta
mateixa
comissi,',
.loctor
es.
Clariana
ihssertara
sobre
el
Francesc Colomer 1 Puig cent
LA
la in.rad indivisa de aquella finca (-sin- ten i a: "Bretes coneixements fonamen- collirà un nombre determinat d'alum110$141 deetinadee a l'agent de
sistente en una tierra señalada en el taus de medicina".
nes suyerdotats de les escales naDE JULIO!. O« 1934
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LA

BARCELONA AL
La Mar
3EMAFOR DE MONTJUIC
Obaervaolons meteorolbglques;
a sol laant aaist al s. 111011 Han:,
:el ciar horatzOns boirosos; al

algalia S. s. 0. iresquet, carde
eir, i a sol ponent e. U. trece,
tear mareja0e.la del S. 0. i el
te:de queda amb eirro-etratue.
Baranietre, 153, - Termeme-

IdOVIMENT DEL MORT
leodiment

de vaixells a posta
- Demuren a l'E. ua
goleta italiä que va eu
.,. Pe' S. un pailebot a motor

ee sol.

...a balandra que van vers
. texa direccua. al S. o. dos
iallebots que van de bolina, un
ti eulebot a motor que ve al port
, quatre que van vera la usa‘ sixa direcció; de vela l'atina nos
f.aut g os vera diverses direccions
an v eas aquest port.

Valsells entre s. leer, carleó miner 1. el vaixell eseanyol - Alfonso ''Seara", del senyer D, Mumbrei de Tarragona
;escales, en Ilasa'el %trajeren 'Jales B.", del senyor 'lomas alai Bosch; de Marsella, amb
.r.irrege general i de trànsit, ei
J1--) l or " parro"; de Brema i An(-ere, amb càrrega general i de
leansit, el vaixell alemany "Besbel", Uds dos de la Comercial
Combalia Sagrera; de Palma,
etnb corren, inercaderies i 153
passatgers, el vaixeil corren -Hoy
Jaime 1 - ; de Maó, amb corren.
Inercaderies pas,satgers, ei
eaixell corren "Rey Jaime II";
Eivissa. amb carreta mereaderica 58 passatgers, el motor
carreu -Ciudad de Mahón"; da
Las Palmas, Tenerife i Cadiz,
emb corren, mercaderies i
jassatgers. el motor corren -Vi:Si de alai:riel"; de Bilbao i eseal?s, amb un passatger i darrega
genera!, el vaixell -Ría Miäo",
¡MS cinc de la Cia. Transmedit e rränia; d'Alacemt, en hast, el
Naixell "Ricardo R.", del senyor
Fin de Ramon A. Ramos; de Malta j Susak, amb cärrega gener -il
de tränsia el vaixell iugualau
'Timok", dels senyors Tortellà i
iiguerea; de la mar, amb el seu
ele, el yac.ht Irances "Seafarar II".
Vela. - Els pailebots el -Carmen", ,j e Palma, amb eärttega
• general, i el "Cala Gasten", de
eandia. amb càrrega general.
Vaixelts scrtits. - Distància
:avegada dels vaixells que han
fora d'horitz0 es troben
eis espanyols el correu -Cabo
Santo Tome", arad) passatge i
,:äerega general i de tränst, cap
a Santos, Montevideu i Buenos
Aires, del senyor Fill de Reinad
Bosch; el "Ruma'', en Hast, cap
a Gijón, dels senyors Coma Riba
e. L.; els correus el "Rey Jaime II", amb paeatge i càrrega
general, cap a alee, i el "Rev
Jaime 1", amb passatge i càrrega
general, cap a Palma , lote. dos
Ia Cia. Transmediterränia; els
reruees el "Sevilla, amb 5 passatgers de tränsit 4 amb dirrega
ge neral i de trànsit, cap a Port5eadres i escal - e, dels senyors
avera i Fills,'¡ el "Estrella",
aati cärrega general i de trànsit,
a Marsella, de l'Agencia Mar:tima Delgado; Paleinany "Liparia", en Ilusa cap a Bona, deis
senyors Baquera, Kusche i Merlín; els yachts anglesos el "Fleur
de Lys", amb el seu equip 1 3
passatgers de trànsit, 1 el "Aliee', amb el seu equip i 3 passatgers de tränsit, cap a la mar.
Vela. - El berganti goleta
italia -Arielia", en Ilesa cap a
Marsella; els pailebots el 'Pone
Martí", amb carrega general, cap
a MELÓ; el "Cementa'', arnb caeraga general, cap a Palma; el
'Comercio", arel cärrega geneTI, eep a Sant Feliu, i el -Malva
Ptesa a , arnb carrega general, cap
g Valencia.

MOVIMENT D'AVIONS
Aereedrom de l'Ale Franca, Procedent de Joiosa, ä les 621

i

L'ACTUACIO SOCIAL

arribà
amb cOrreu, mercaderies i 2 passatgers.
Practiclent de Marsella, a lee
637 arriba lamo amb carreta.
mereadenee i 1 Paseatger.
Procedent de (,asablanca, a le.
1250 arriba l'avió amb cerreta
inercaderies j 8 passatgers.
A lee 1304 earti l'avise cap n
Tolosa amb correu, mercaderies
1 4 passatgers.
A les 13'e2 sorti l'avió cap e
Marsella amb corren, mercade•
riee c 3 passalgere.
A lea 645 surtí l'avisa cap a
Casablanca amb correal, mereadarme i 3 passatgers.
Aeròdrom de VAeronhutica Naval. - Procedent sfE.stulgard.
erial) . escales a Ginebra i Marsella, a les 17'14 arriba ¡'aroo
..etoRitBACH D-. 1257 - amb r ren , mereaderies i 8 paseatgers.
Procedent de Madrid, a les
1245 arribe. l'avió "FOKKi711
EC-AKK" amb corren, mercadedes i 7 passatgers.
A les 1'10 sartf l'avió "ROHR
BACH D-AHOL" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella t Ginebra, ainb corren. mercaderies
10 passatgers.
A lea 930 sorli l'as id 'TONEL/1 lt EC-PPA" (• ap a Madrai

amb corren, mercaderies i 7 pessal gers.
Basa Aeronaval. - A les 12•27,
aorta i'hidroavire ¡tela -1-.1ABF cap a Marsella 1 Roma anal, cor_
reir meramieri e s i 6 paseetgers.

L'activitat poblica

Ur.a protesta de la Jeventut d'Aten:,
Catalarsa Republicana
La Joventut Caaalanista Republicana di. C. R., da y ant dels jets seg.
canes i de la brutal rearessia desencadenada a Alemanya per la dictadura
de Hitler, fa palesa una veaaaa
:a sera condemnacia de sets els sis'
rentes de Corean eme no es basin
el Iliure exercici de la demeericia i
ea les reales indeclinables del liberalisme. En atmest sentit, eleva :a sea
p rotesta mes enérgica centra mimesis
orocedirnents de ter/- 01" 1 C1'35515511111
aus no res p ecten ni els drets mis elemental; dele acusats i que velen dar
Se nau a una nació europea als C0 1=155 mes barbars de l'Edat Mitjana.

ELS OBRERS
L'horart d'estlu per al s'envero
al detall. - El Front. Lnie
irdialladare Mercantile reeorda
tots ets empleate del Comerç
al Detall l'hieran que, cegolic el
laude vigent, ha de regir durant
els ruesos de julio!, agost i fine
al 15 de eeternbre, que ha d'ésser,
sense cap excepció, de non a 11113
i de dos querts de quatre a don
quarle de vuit de.1 vespre, sepia:
prescriu Yartiele 24.
Sindicat d'Obrera AletatlúrgIce
(U. G. T.). - Es convenient quede delegats de les cases eit la
metallúrgia, i lots els obrers que,
d'acord amb aquest bliadica t.
sostenen la reivindicarla de la
setmana de 4 .1 hores i l'acata ment de les Bases aprovades

darrerament, pasein pel local del
Sindical. Primer de Maig, 7 (Cusa del Poble', per tal de pererles l corrent de la situaciú i famitjans de Napaganda.
C. b. D. C. 1. - La Junta del
Gr01171 d'Oficines de Fabrica i
Magatzem s de Fabrica prega a
tate els seus agrennats qua se
servei-sm pasear per lee afieines
del Greini, tole' els dimarts ¡ di»Use de dos guaita de vuit a les
nou, i els dissabtes de ciec
astil, per tender d'nestunples
interessatat tinas, i particularment per al compliment del periade de vacances.
Unió General d'Obrers de
Transport Mecänie de Barcelona
I el seu .adi. - Duna,
ares, a les den de la nit. al local
del Calteel Palmada (Traveseen. 8 ¡ 10. Greicia n , aquesta entitat celebrara un acte d'afirmada sindical, en el quat parlaran
el diputat al Parlainent de la
República i secretan i de la Federació Nacional del Tranßport.
Garles lierreindez Zancajo, i
J. Vila Cuenca. del Secretariat
Regional de la U. G. T. a CetaMeya.
Sindioat Obrar Indúeteles de la
Fusta (Oposloló Confederan. Fallit el primer semeelre, preguem als p ostres consocia que es
trobin en descobert de pagainera
que passin com mes aviat
a liquidar Ilurs quetee per a poder fer restat le 'emplee.

VIDA

CORPORATIVA

de Sani Andreu d'Uita tertcla contusa
de p ronòstic reser vat.
-

rament donaran a coneiser a tots els
seus afillats la m,arxa i descabdellament dras assum p tes i eis areparatius
aer a la celebradas de l'Assemblea general conjunts, que tindra. Boa tan
aviat cam si g ui possible, al carrer de
Caçador, núm. 4, pral., estatge social
Proviaianal d'aquestes brees arlitic aes j a anides.

LES SARDANES

Benvinguda Pascual i Llopard, de 23
anys, que vil] al número 25 del dit
canee, es va causar una ferida contusa a la mä esquerra de la qual va
ésser assistida al dispensad del Taulat. Després de curada va passar al
sen &insidia
- Ahir a les cinc de la matinada.
al carrer de Sant Andreu, Enriqueta
Llerena i Trias. de 56 anys, que viu
a Palomar. 2 , tubos, va esser atropellada per l'autonibbil d'aquesta matricula 53.716.
Va resultar amb la fractura deis
radis dret i esquerre de la munyeca,
i amb diverses lesiona de pronóstic
reservat. Va esser auxiliada de p ri
intenció al dispensad de Sant-mera
Andreu i des p rés traslladada a l'Hosp ital
Sant Pau.
- Ahir, a les cinc de la tarda, es
va declarar un incendi al hose deliraminat de Mas Falcas. de la barriada
le Vallcarca. Ràpidament hi van ce,
dir els bombers , els quals van ¡consecuir apagar el fcc.
De mement saeneren les causes
eme han inotivat el sinistre.
- Ahir a la tarda, mentre estas-a
netejant IM arma al seu dornicili. un
zuardia de Seguretat va tenir la desericia aue se li dis p ares i va attavessar la mi.
Va es t e, traslladat a la Clínica
"L'Alianca".

Davant d • un bar de la plaea de la Llibertat es barallaren
Casimir Catafalch i Aerrades,
22 anys, i Miquel Renyé ¡
de 24 anys., i el primer resull
amb ferides contuses a Fui] esquerre. Fou auxiliat al Dispensara de Gracia.
En un establiment de produrt Pe dieletice. situat al enrrer
dr1 Bruch. nann. 11. penetraren
uns manes de ralle i s'apoderaren de 1.051 peseetes en metallic ¡d'una quanti' al de segells.
Per tal d'aconseguir el set, cbjeate espenyaren la porta i els

calaixos del despatx.
A la Casa de Socors de la
Ronda de Sant Pere fou assistida una d o na anomenada Carme
Tahada Llenes, que en tornar
en tren (le Mottel raigne del vara a la via, i es produi la fracture d'ambdues carnes, i fati qualifieat el seu estat de greu. Del
fet seta donà r OrnPl ü al Jutjat.
-. N'entre evacuava una (11Hgencia en una casa del carrer ele
Case, Rieard Rubia cleixe davant
de la (lita casa un carreta en el
qual tranepartava diversas ereIlAreß.

En tornar, Ricard es trobà amb
la desagradable sorpresa que
actuaste s'liavien evaparat. Encara poeue veure. els Ilarlres que
agafaven un taxi, i ele persegui
ver diversas earrere. fins que Al1
arribar a l'Are del Triamf ele
perdé de vista.
L'import dels gèneres robats
es d'unes 600 pessetes.

sr SulTE3

FETS DIVERSOS

Llegiu LA PUBLICUM

Propagueu-la!

LLICLEILIA CAUVI9i1041
RONDA DE SANT PERE. 3

DA/ :ERES NOVETATS FRANCESES D'EXIT
Vieka Ba 4 : Ulle
, 825 Ptes.
!t 'erre Bar-ion: Monsieur de la Ferta . s
5
Henry Bordeaux: Lo Chene et les PICtiel/UX 823
Paul Bourget: Une Laborantine
6'61(

Albert Einetein: Oomment Je sois le monde
Anee Matinaie: L'Instingt du bonheur .
Paul Reboux: Le phare.
astral-11e et Jean Vial-ami: Vienne la Rouge

660
6•611
660
660

Llibreria Catalbnia us ofereix sernpre les darreres
novetats catalanas, castellanes, franceses I angleses
ENTRADA HAVRE

l'actualitat. 153 malalts. Han estas siracticades. durara el passat mes, 6 intentenrices de cirurgia rnajor toràcica.

dijoue, a les deu de la
nit, audicid de sardanes a la plaea de l'Angel, a cianea de la co- COL.LEGI IDERIC: Llúrla, 49,
bla La Principal Barcelenina, or- Consell de Cent, 340 - Tel. 18146
ganitzades pel l'amen( ele la Sardana de Barcelona.
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat

UN MANIFEST DEL PARTIT
P.EPUBLICA RADICAL DEM6-1
CRATA DE CATALUNYA
Alucst Partit ha publicat un mana
fest adreçat a l'opinió pelfeca, ase
mida del oual justifica la seca insisAhir, a les valt del mata van te.
tencia en la necessitat de la constitució d'un partir de seny i patriotisme Par a l'Avinguda Francesa Lamer,
m el carrer de Icodor Sonaplana,
va
rennhlici, i aireo una severa crítica
als partits radical i Lliga Catalana el tramvia núm. 50, de la lima 60 i
Per la seva actuació present i Pasea. un auto earnió. Van resultar de l'acõ. i anuncia una campanya contra la cident lesionats Ernest Gisbert i Fecarestia deis articles de p rimera ne- len, de 20 anys, conductor del tratosea; Vicenç Albiols i Gesols, de 34,
cessitat i contra ela Monopolis i
xofer. que guiava el cernió, i Ende
meses poderoses.
Baiaguer i Valldeperes, de 13. Van
ésser ass'astits al dispensan,. del cariar

del Rosal, i el seu estat qualificat
p ronòstic Ileu. Els vehicle; van re-

sultar arnb desperfectes.
- A Hertz als bostas propietat de
!a Casa de Caritat, es va declarar un
mcendi que va consumir un miler de
01115. Els bombers van im p edir q ue el
fea es mopagués als besaos ;minediste.
- Va éster conduit a la Delegada,
del districte el xofer la rederic Arme:e,
de 34 ansia acusat d'haver desobeit
un guardia de ;solida urbana a !a
p lata de Catalunya.
- A :'Hospital Cfnio va nterir
Ende Taz:e i Aguirre, a conseatientia de les ferides que va rebre en
esser azafat entre des tramvies a la
p laca de la Universitat.
- Tumbé va morir a l'Haspital de
Sant Pau , una jove de vint anys ano!llenada Cataste Taboada i Llanos. la
cual en tornar en tren de Melles, va
catire del vaca a la via, i es v a o ra emir la fractura d'arnIselues remes.
- Al dispensad de la Barceloneta,
va ésser assistit el nen de 14 amos,

114...11LC_JE_

Mentre es trobava treballant en

una bodega del carrer de Pere IV,

L'Ateneu Polytechnicum celetunlä assemblea general ordineConsultori jurfaic de la Joventut tia el diesel:de vinent, a das
d'Acció Catalana Republicana
quarts de deu del vespres,
La secció de Cultura del Casal d'EsAsma dijous, vais a ne-a del ves- primera convocataria, i a les deu, guerra Estas Catala del districte segun
are, l'advocat direatiu d'aauesta Jo- de segona.
Viladomat, lasi ha organitzat una sisita
ventut. eenyor J. Boronat i Eecasens.
colectiva, en autocar. al monestir de
evacuara totes les consultes que
La
5lútua
General
de
Pensions
Poblet, per al dia 15 del corrent. Hi quefacas &a af:::at.
c.elebrarä una assemblea el dia 8 den invitats tots els admiradars de l'art.
del Mes que etern, a dos quarls Per a inscriure's. a l'esmentat Casal,
PARTITS QUE ES FUSIONEN de den del mata, a l'estatge de abans del dia te.
,-llir van reunir-se els Cornitas di- l'Associació d'Enginyers IndusA l'Haspital Sanateri de l'Esperit
reatan dels Partits Reaublica. Radica:- trials. Via Laietana, 39, tercer,
Socialista Ortodoxe i l'Esauerra Ra- per tal d'aprovar la reforma del Sant. durant el mes passat hi han indical-Socialista de Cais'anya, per tal H e 21 a r1 .1 erl.
gressat te malalte: n'han mart 3: n'han
de re:dallar les gestions tue han de
estat dona . s d'alta. 7. dels quals. 3 san
concluir a la fusió d'ambdues fraccompietament curan. El nombre total de
les estades és 4.711. Hi ha assistits, tat
clans nolítieues esquerranes. Prope-

411M29212113=relK
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DIA

PUBLICITAT

!Ele

Moviment borsari
MERCAT LUCRE
EI mercat d'especulacia, en les cessions que celebra ahir, prossegui i
fins i tot mtllst, la. disposició desalegoda en la jornada anterior. No cns
ha sorptes aquesta represa després
tants de dies d'ensopiment,; en el comentad anterior férem algunes (+tervacicns eritorn d'aquest pum, i avui repenal que creiem més normal la situada
que sala constatas en aquest sector en
els dos darrers des a la pesantor que
es venia manifestant d'algun temps enea.
Els primers canvis que es centraren en la reunió de Borsa ho taren a
in v elis mas alts que no els del día prereaent; aquesta tendència es mantingué
en e: curs de les dues sessions, gairehé seme interrupei& De tris a mes,
l'activitat marca un tren t'orca falaguer.
en particular el rolle ferres an, el Tal
realitzà un volum Considerable d'apera-

ci''n
De%prés de la tanta els tannie
.1eneren mestres d'afealir, i per rasterte meral del mercar d% de creure que
,
a7 iin
ssitarjapresa tindra mes o menys
Tunca fixada pel mercat Jaime de
Valors en la resana de Persa:
t'alers
D!'el 4 renca Alca r
aerrior beixa
'Xaras
4 055
aa'00
.alacants
+0'70
43'to
-;3'ae
-4).10
53 . 75
55'65
EM:CelReisfius
118'25 116'75
4.2'0
16s'en r63'eo
Aigües
st-6'oo
334'on 32S'oo
rhades
-din
41'25
4135
Sucres
La sanca ant a ra-ir de Sucres as del
lis 29 del passat juma.
BORSA AL COMPTAT
Fas r n tlles de carear, tat i no rresentar en aquesta jornada gaire variara', a la tónica un fix feixtaza de aue
ve donart mostres dee:eun ten-re encia
aresenta una millar disnreiria, i en alzaos secas es s'inicia quelcern de rerresa , le vial Cfn A feia di e ,. que no et
r aas tatava en aquest mercat.
Ele Deutes de l'Estar, un sic mes actitie que no en jernades trecedents.
oce rl en en general loen (ostingett, i
rrecien han nombre d'avara:es entarn
fea Imita <Ventea
Ohligacions Tresoreria Generalitat
rantinuen sollicitades. i es (netracten al
muela canvi anterier. tora50.
Fas Ajuntsments aeenseatieixel
nieraixer rer ara l'atenria dels camnradars, i realita e n un vol= d'eperaelons
l'eh limitat, Pel ere resperta a la ten•!&m. ia denninant, a i rmes emis%iTis re""seinen n;vells anter i ors, i altres ree ardues duro quart d'enter.
Les Dieutaciens, por operarles.
len a pesiciens un ?efe irreaulars, f presentar asr f llseiens d'un nua -t d'enter
en atea i baixa.
Tampat no es veten gaire actives les
cèdules, les quals. retó no acusen vavi e rtens remarcahles.
El setter carrilaire, Set i no veure's
gaire efeetiu, nrese ar a una 7e311<iii general de pesici e ns f a rta favorable, en
particular les Alacants.
San dieces de notar els seinients avanC,., a Alacant, serie E, sc'25 (a-erea:
sitie D. an (a-t 1 : sirle E. 66'so
(-arce); serie F, 72 . 5e (-1-t'ae); serie
H. 73',50 : dels Andalusos és
de fletar la aaixa deis se g ona s ede 3 ner
ton, ele quals fa ale-uns des ne s'havien operas, i es cotitzen n'a() (-2501.
Carrils Catalunya 5 per 100, afeo
E: grup debligaziens d'indústries diverses, amb regular efectivitat. no reentra cscillacions en cansas dignes de
notar.
De les acebos neme% i5 de remarcar
la millara d'Aia-Sies crdirari a! r ras
INCLUSTO DE VALORS A LA

COTITZACIO OFICIAL
ne cempliment d'ardre del conseller
Finances de !a Genera:iras de Catalunya, data 29 de juay darrer, aquesta
Sindicatura ha acordat admetre a contractacia pahlica i incloure en les cetitzacic . ns oficials d'aquesta Sonsa, amb
el caräcter d'efectes publiques. les ae,"
mil Obligacions del Tresor, sirle A, número 1 a 200.000, de 5oo pessetes no1 les 80.oeo Obligacions serie B,
número i a Room de a.000 pessetes.
emeses per l'Estat, per decret del 27
de març passat. a l'interès del 5 per
100 anual. lliure ciampestos presente i
futurs, pagador per trimestres veneuts,
el da 12 de cada un dels mesCe de gener. abril, julinl i octubre de cada ama
vencent el primer en 52 de inliol proner
i arnsrtitzables en el termini de dos
anys. La qual cosa es fa públic per a
eeneral ceneixernent. Borla Oflcial de
Camera ae Barcelona, a a de julial de
sola - E! Sinlic President, Acusel
Navarro - Fl Secretad, 5. Maristany

La setrnana pasteada s'efectuaren a la dependencia central i
Ferren López i Frrnander, que viu les Pis sucursals de la Gaixa
a Átlitntida. 65. quart, el mal Presenr (1'Estalvis i Maui. de Pietat de
: ara una buida contusa a la reza') Bu rrelana leA seguents (me ra Occipital ene li va causar. d'un ceo e ions: 5.670 imposlcions per pesde nedra, un nni al qua! no ceneix.
setes 1.691.816 ; 2.588 reintegraalniestx Frieda i Rita. de 35 manis per reesetec 1.519 Lo i2'9:1:
anvs, vidua , aale viu a Terres,
compres de valore per peseaierts, i une veina seca anomenada
Angela, es van disputar. Modesta va SO es 18.16260, Nous impo_
;tenle:
310.
"Caer d'.:sser a s sistifla al dispensari

Anuncis oficial s
COMPANYIA D'INDUSTRIES
AGRICOLE8, 8. A.
Cumplint l'acard de la junta
general celebrada el dia 29 del
corrent, aqueeta Companyia efeehuna el pagament del cupa nú-

mero 21, tots Als dies Piltres,
des del 12 al 31 do julio( vinent,
(le deu a chitze del metí, al donde
cili social, Fusina, u, on es facilitaran les corresponents raetures. A partir del dia 1 d'agoet
vinent, no es pagaran els cupons
111E'S que els dunecres temen, de
cada setmana.
Com aigui que encara queden
per permutar alguna tereos
d'acció procedents de remissiú
de 28 de ciesentbre de 1931, el
Consell d'Administració Ira icorial obrir un darrer 1 definitiu
periode de permuta, que aeabarä
el 30 de setembre vinent, perque
ni; senyors accionistes que reuneixin tres resguards de terç
d'acció puguin presentar-los a
la permuta per una arda a les
oficinas de la Ce rapailyia. carree
de la Fusina. núm. 9, els dies
feiners fine al 30 de seteinlile, de
deu a dotze de! n a n'
A partir del aia 1
iubre els
resguards que no 1 .. e in fet
d'aquest dret quedaran anualats i
sense cap valor.
Barcelona, 30 de juny de 1934.
El president del Coneell d'administració, Jaume Cerner I Romeu.

Mercat de L'olla
La S e Seiej d'ahir en aquest
mercat es vejé poc concorregnda; les vendes es realitzaren amb
molla dificultet.
Wats: Hein combatut sempre
el regó» de taxa, perque, al mestre entendre, no afavareix cap
estament, i si mes aviat a determinat sector que no és pas el
que aleo mereix.
La pagesia, en general, gairebé
es troba sempre amb que ha
cLatendre cempromisos contrets
i no cal dir que quan ha de vendre el blat ha de sotinetre's als
seus creditors.
Dit alee, afegirem que per ara
aembla, pel que hern pogut apreciar, que trigarern alguna dies a
poder registrar cap venda, tota
vegada que aquesta fabricació
continua poc disposada a fer
compres.

Momo: Unible que ella retardat, algun carregament d'aqUesi gra, I Islas a darrers de la
setmana entrant no serà possible
ler cap repartimenil
A cuttlitmació reproduïm l'ordre del conseller d'Economfa i
Agricultura que férem eament en
sal comentari
Dita sial:
"A l'electe que existeixi la mejor equitat iiússible en el comete
interior de mares° escalla, els rece-pises d'aquest cereal illelliSee
dci els repartiwents que es venez'
realitzant, queden obligats a posar-la a la venda, precisament a
Llatja, eense ultrapassar el pica
mäxlin de taxa que ha estat
xat.
.Totts les operacions ajustades
anib anleraurilal a la data de la
publicad() d'aquesta ordre no
tindran cap valor ni efecte acuse
que d'ad endavant puguia concertar-se compromisos en relacia aulb els repaetiments que han
nC realitzar-se de les noves' arrihades,
Les vendes de rnoreac exòtic es
fiaran, tal cona alta dit, a Llotja,
ele canterciants únicament
ra yan albarans ale compradors
que presentan els vals que autoritzi el delegat de la Generalitat
de Catalunya en aquell Centre de
contractació, senyor Eduard Stmd, els quals vals no seran
rata fins al moment cte tenir al
seu poder el receptor el moresc
hagi correspost en el repartunent que slagi efectuat.
TU; els elements que intervenen en el comerç interior del
moresc exatic s'han d'atenir a
alto que orden' el elelegat de la
Generalitat de Catalunya a Llotja _ en el que afecti aquest eoinem al qual efecte es donaran
per aquest Departament les
eportunes instrucción; per a
l'exacta compliment del que en
equesta ordre és disposat.
Barcelona, 28 de juny de 1934,
Lt conseller d'Ecnnorota 1 AgricuItura, Joan Comorera."

ELS CREDITS PENDENTS
A ALEMANYA
El Centre Oficial de Centractaeia de Moneda ha rebut de
l'Ambaixada caspanya a Berlin
avis que s'ha ordenat ja amb
efectes immediats la readmissió
dels pagarnents a Espanya fina
que es forrnalitzi el Conveni addicional al que actualment regeix entre ambdós paises.
L'esmentat Centre ha comunicat a la Cambra Oficial e Contera 4 Navegació d'aquesta
tal que tan aviat cona rebi els
avisos de lliuraments en et
compte que té obert seran liquidats en pessetes els crèdits corresponents. en la mateixa forma
que es venia fent abans deis dies.
de la morataria decretada darrerament per Alemanya.

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Ramb/a dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 1 3

le

¡en a avui els seguents pazaments: Fement d'Obres i Construccions, 69.377'93
eessetes: Pedres i Ciments, o3.40'13;
F. C. Olm a Girona, 26'o6; ídem d'Alcantarilla a Lorca. laBao • Arma Albert, /.6o3'88; Aquila Rossa , 1.aa3'!0;
Bösch i Güell, 8°6'96 ; J aum e Baptista,
Bosch i Companyia. a 97934; Joaquitn
Barran, 328; Anton Bergues, 1.184'40;
Fill de Pere Casals, 2.92 (50; C11515. 11 i
Grau. 29728: Francesa Cerera, 266'49:
Mariä Dofiate, 1 e.296' 09 : Lluis F. Pilan. 6168'75: Jcan Ferret, 5.132'06; Endald la, lo.38e'ee; Josep 5 1. Jover, uy):
Celesti Llorene, 744' 80 ; Mirúr a ia S. A 3 32740: F. afontplet. 1.15 4'79; jósep
Naranjo. 2 49 ' 99: Ioter, Orricls, 2.41'08;
Ricard 011er, 23,2'18; afirme! Pardo, Reses ,
1.3169o; Julia. Pastor , 156'27; Antela
BORSA DE PARIS
Quetglas, i56's7; loan Rub io. 5.27434;
El mercat parisenc en la sessió que
Fsteve Soler, 4n3'02; Cinzano Vermouth, celebra ahir presenta sosteniment gene2.26350: Virgi li Zaanorano, 72375; The ral de posicions, amb lleugera tenaencia
Ro' al Bank of Cenada. 87.057'i3; Alfred Mur, 247. ¡ Joaquim "irte, 7.31/92.
S'a t ip.a als qui tinguin robes
empenyorades a la Calza d'Estalvis i Ment de Pietat (Central',
les dates de prorrogaci(') o empenyararnent de les guaba siguin
anteriers al 30 de setembre darver inolusivarnent,. que en la
aubhasta públiea (11.1P tindrà lloc
sin aquest Mont de Pietat el dia
7 de juliol es proceditä a la venda de les penyaree deis ¡trastees
números 13.277 al 53.425 que no
hagin estat pr a rrogats, decena;'enyorats o venuts anteriorment.

de malora. Del grup de nades Os de
notar el canal de Ice: 3 per tia, 76'8u
(+eso); adules argentines (noves)
1 0 7 (+2): 19 1 8. 4 Per 100. 8 5 (+0'35):
1920, 4 per loe, 1'2'45 (+ot eo); allir
herada 4 i ring per lora 91 (+0'15)•
llana de França, 112'10 (+1'10), laespesulacia tambi es mostra ben orientada: Rin Tint,, ima (+25); Royal
Detch, 163on ( -i-tel: Canal Suez,
18975 (+1751 : Kuhlmans. 577 (-(- l):
Wagons Lite, 7950 (a-d5o).

,12111111.11111fflinile

CAMIONS
BROMO
Americana d'alta quanta'

COMMER
La mIllor marca anglas* per
n olla peseta I gasollna

F. FARRE - CORTS, 517

NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT
1.er DE JULIOL
CAMSRA CUIRASSADA

CAIXES DE LLOGUER

per a guardar valora, documents, »les l altres objectes
de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals

Doctor A. CARDONER
-eafar

Telefon

Mallorca, 273

813oa

de quatre a sis

as-el

"Ortopedia Moderna"

Vill de B. earcassona

TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916

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

COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o cerregir les desviacions
de l'esquena
Més de50 anys de prictica són la m:llor garantia
Case tundee eis se73

ffl le le >: 9?» Ye're NIM:e: 8W e.

lieolu L 1 PIRICITAT,

aa
---aa.--.1e

frOniell - I3

10.

LA PURLICIITAT.

SPECTACLES
@aires

TEATRE COMIC
EL Mil FRIESC DE BARCELONA
Cia, de ruleta' del Romea, de Madrid

Freac natural, tense aparen e de cap mena
Etplandid Jardl

TEATRE NOVETATS
dierapanyla Ilrlea LLUIS CALVO

Inaugurad(' de la temporada deslio,
a preus populars. Tarda, a les 4'30.
Butaques des de 2 pessetes:

LUISA FERNANDA

per Vila, Moreno, Llanos, allras,
Gutiérrez, Royo. nota Paris, Baraja,
etcétera

LA V1EJCITA
cread() de Compele Banyuls, amb
Moria Teresa Moreno, Palacios. /la.
etc. :SIL a les 10: NO FALTA
NA/DE, I a mece del ptiblie,
segona
ale

Don 611 de A1calä
per la gran dita

MARIA ESPINALT

1 el gran tenor Ricard Mayra', omb
Coollerrez, Llanrador, l'alanos, Sahst,
Dlumenze. tarda: LA CEL SOTO
DEL PARRAL, LA VIUDA ALEGRE.
>U, NO FALTA NA1DE i LA VIUDA
ALEGRE
Despatz a complaioria

Avul, diJous, tarda, a les 515
Batuques, 1 pta.
General, 060 pies.
La graciosa revista
/AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO;
per Laura Pinillo*
Mauri, Alady I Lepe.
NII, a lea 10'15:
una revista, un bit

Tarda, a lea 410, 1 nit, ß les 10:
REPUTA. LUCHA D« SEXOS, per
l'ay Wray, I UN PAN DE 'TIOS, per
W. C. Fields I Baby Leroy

111.15150.51115111•51155111.11••n••nMmige....ffli511n55.

Pecadores sin careta
Trama d'Ellssa Lancli en

TE QUISE AYER
amb Warner Baxter I Victor Jan'. Din.
n2enge 1 dles resMas, matinal, a les 10.30

OLYMPlA
Avut. diJOus, 5 de juliol. NO, a le? 1030,
el l'ames VEDR1NES presentara un g rantinas programo de

Angeliflo - Guerrita

SPLENDID CINEMA
Saneen de Cent. E/7 • Telares 10516
Local dotat de temperatura agradable
.41 ni. eseolllt programa:
BELLEZA A LA VENTA
per Magde Evans
L'asnino:n.10
Paramount

Un par de frescos

la Huerta, El Americano, EI Divino Palanca - Niño Alcaraz, Sino ole la
f".e!ehan S4100210, P00 liobert loo p ler I alargo-Ira Moreno
Temporada deslio. Tales les butaques huerta,
de platea a 2 pessetes. El matee toles Patena titileo), Los Chavalillos Sevilla- EL A S DE LA TECNICA, ellbuivos sonors
I o ..01.5.0,o1 soiperprodueeld Foz
frase 1 bala!. A les 510 1 a les 1015: nos, etc. (Per una sola veteada). Tol el
LOS CABALLEROS. Un nou DURO' de
cant, tota 1 53pero, flamenca.
Quintero 1 Guillen. Clamorós Mol/ duquesPreus populars
fa companyla. La gräcia per tones. Daper Lilian liorte3 1 Lew Aires
me. tarda: LOS CABALLEROS; nit , a pe.
lició del per. i.e. r e pceseillaeld estramdi•
Paria de LA MAROUESON4. Dissabte. larda: LOS CABALLEROS; nit: LOS CABALLEROS a grandiosa ravetlla cerdovesa. Companyia de comedios valencianas del
Plano de manubrl i Ilece de zorros. Gran
1I
NOSTRE TEATRE, de Valencia
cortada& entre Mantener 1 Arilea• I
Andre Dimana en els anor"acles. "ChaM A DISON SQUARE CARDEN, per !
tos" de mories gratuita. Dlumenze. a les Avtio laraa , a les 3. 1:41I3.1d 1 /volea,
lack Oakle. MERCEDES, per Rara,'
510 1 a lee 10'15: LOS CABALLEROS. una pes-ela. Primer: VALERIANO, SASLa setmana entran,. eorena de MAYO Y TRE-MODISTO. Orcen, LA FAMILIA. Tm - 1 Arcos. .10 ,-.rp ,.. odpüve, Carz yte Aliber1. e
ABRIL, claree; e.
exli de Quintal, I re, £L FULANO DE LA CONCHA. Nit, i SUSANA TIENE UN SECRETO, per
Gudlen al Teatre ..a .a /sabe:, de Madrid. EL FULANO DE LA CONCHA o rezo
nostra D14, i Ilfratalo :alinea
!
de rana'
3
RATOL16IS DE CASA RICA
Niel.> de

MI DEBILIDAD(

GRAN TEATRE ESPANYOL

TEATRE NOU

Avul, dijous, tarda, a un quart cle
de sis, 1 nil, a un quart 011a eXHas
de la comedia de Jorge 1 losa La
Cueva

MAMA DEL

1LE

Denla. 11, endres. tara 1

:

Gran companyia Uriaa
Tarda, e les 4'30. Romanas a 1 ma.: g e ‚er;), tre a pleS.: plantel' Ole de EL PAJAR O AZUL; primer 1 segos netos de LOS
GAVILANES. per Gorga. 7111. a les 10. II
balaca mes cara a 2 pies.: RAQUEL
ES FRAGIL
LA PRINCESA DEL DOLAR
;
Pau Gorga, ete.
(capeo:in.

Cinemas

Avul. Tarla , a les 111.1 nit. a :es lo'15.
descomun2 avis 1101 D'almas eepectnele
BORO VON RGINHALT, Unir posseidor
del sise semit, amb la cooperarle de
TELMA DEL SOL, la médium de /es
Mono electritzants. que meravellen Ola.
biriOns. QUeden nomas dos dirs d'ae"ria.
riament amb les sayas sensanionals
Prees Ileslln. Dissabte, dia 7. deber
de la enrepanyia c atalana Xlrgu-Borras
amb TERRA BAIXA.
•

CINEMA ESPLAI i

CINE RAMBLAS

RerebI• del *entre.
T•lf. l
Ovada COMICA I NOTICIAR!

grandiosa. supeoprOdUeele

CONGO,

Queremos cerveza
comedia, per 111 1, Ier Reatan I Jimmy
Duianle

(Sessido continua)

I divertione, MARIGEL-PARK

CABARET HAWAY
Dlieutaeld, 202, Junt Montaner
Cada ella, de 7 a 9 1 Oil a 3: bai/ables
per l'OrquestrIna MODERE STYL

CASINO SANT SEBASTIA

Cada ala:
APERITIUS - RESTAURANT - TES
CONCERTS - SORTIDA DE TEATRES
anlenlIzats per les formidables t'e/-mostees
CRAZY BOYS I HABANA GANO
Recreo. - "MI criado es mi Alieno".
La millar temperatura de Barcelona
"almas encontradas", en espanyol, I
"Ln loco de verano".
Royal. - "La chocolaterita", "El corre
misterioso", en espanyol, I "110opla".
Sale Genital. - "El jorobado de Nuestra
señora de Para s ", "El prIncipe de los
dlionontas" I "La fiera del mar".
Select Cinema. - -Noche tras noche", en
espanyol, "Ana la del remolcador" I
"Felipe Darlo/3Y".
timan. - .10. ni y ella", en espanyol, I
-Sangre Joven".
Splendid Cinema. - "Belleza a la venta"
Barvallro. - Tarda 1 dl
1arla del
"Un par de frescos" I "Mi debilidad".
Cómic. L. Tarda: "Al pueblo, Al pueblo": Talla. - "ondea musicales", "El sarg ento X" I "1.a tragedia de Lmodes".
01t; -Las chivas del ring".
- "Palacio flotante", "El amor
Espanyol. - Tarda: valerlano, sastre. Trlomf.
y la suerte". -El perfume de la dama
modisto". "La fandlia" I "El fulano de
en131ada" I "Ufo de campo".
la C oncha"; Oil: "El fulano de la ConTriasen.
- .Fellpe Derblay", "iloOp/a"
rha" I "Ra101ins de ca5a rica".
I "Tres caballeros de trae".
Nor
.611-de DAlite.,i l ädres, MI, a les 10: Urquinaona.
- -El pequeño ielleIrde".
13011
Rou. - Tarda: "El palaro azuI" 1 "Loe V01011. - "Duro da pelar", "El 111,05100
Malualle0": a MO5, a la larda: "EMI)
ga v ilanes"; nil: "La princesa del dey los detectives".
Xlte. - "Los tres guapos del escuadran"
Olympia. - "Operaflamenca".
i entre la espada y la pared", en esPoliorama. - Dissable: "Torra Baixa".
panyol.
Principal Paleas. - Tarda 1 nit: "Las
nallereS del Zodiaco".
Romea. - Tarda 1 nit: "Los caballeros".
Pompeya. - Varletala 1 Mercedes Alea
rez.
Apolo. - Variera:s 1 Mereeelea FM,
Ta-Clan. - Varietats, Bella alarujita 1
Actualitats. - "Dos corazones y un la- DaCArnie!lt
a Palacios.
tirle," 1 "Teodoro y Cia."
Francala. - Ball Musse; / "Les
A marica. - "Una morena
y una rubia", Cabaret
Mirlos".
"La rnwla u niversitaria" 1 "Vuelan mie Dancing
Edén. - Varielats.
rano-dones".
Eateeeier. - a meto, , .. 2 i (ren,
Arenes. - "El hombre Invisible", "Saba. Stambul.
- Varletats 1 FaqUita DOm10.
do deJuerga" 1 -Su recompensa".
guez.
A vInduda. - "El héroe se rinde", "El
abuelo de la erlattora"; 1 MAS, a la
larda, "Hay o nunca".
Barcelona. - "Boliche". ..S.Imone es Oil - Casa LlIers. - Aval 1 cada Ala. roe dan
] "Madlson Ssquare Garden".
?anl.
Bohèmia. - -Nuestros amores" " VIria- Casino Sant Sebastie. - Tr o 1 sentirla de
al e,nOcc arlo" 1 "La señora no quiere
teatres. Crazy Boys 1 Habana Gang.
hijos
Bocio SRA - Anal a cado TOA cae dan
Boas. - "Ilasputin y la zarina", en aspasant.
nyol. I "for el mar viene la Moldeo". Memon Oor6e. - ()muestra escentrIca
Broadway. - " 5lientras Farls duerme".
l'he llame Jasa.
"De boli, en tole" 1 -No dejes la pitar- Triana. - 'Mili: cate flamenc dIrIglt per
la abierta".
1 . , iiii 1..unarin
Capitel. - "Hubo que casarlos" 1 "En
la gloria".
Collseum. - "Lucha de senos" 1 "Un par
de Dos".
Comedia. - "Greitter entre estafadores
M . frac", "Oye, papa" 1 "Papa por atarNoVung-r

Programes d'ami
TEATRES

PALAU DE VESPECTACLE
Companyia d• revivo* ea

MARGARITA CARBAJAL
:Aves mious, tarda, a tes cine. t nos
a un Osar! dünne:

Las mujeres del Zodiaco
MARGARITA CARBAJ AL
Denla, talla. CON EL PELO SUELTO.
g ranclies fesiiva/ amb mole:
00 representar:Oó de la revista LAS MUJERES DEL ZODIACO, p retiel d -ho Pata 51,
ola Espinan, Miss Dolly. Sacha Goudine 1
Juanda Barcal.

LACE: Continua 4 tarda. "La ley de Tallan". "Hola, hermanita'', CO espanyol,
- El rey de la piala" 1 Solivian - EXCELa les 5, I SIOR: 4 larda I 930 nit, "11013 0,11141111.
Temporada dej
t epreoesfirda,
o ,, !
(finlearnent larda), "La ley de Tallen" 1 "El rey de la plata". - FAIRIA:
TODO POR EL AMOR
4 tarda 1 930 nii, "Amor de estudiante"
I VUELAN MIS CANCIONES
tibien/PM tarda). "Carian-1.mm" a "En
nombra de la ley". - GRAN TEATRE
COMTAL: Continua 345 larda. "Amor de
esiudianie". "En nombre de la ley". -Santa", en espanyol, 1 Docum e ntal. MONUMENTAL: Continua 3'45 larda, "Al cono
pas de las horas'', "El cofre misterioso",
Oil espanyol. "linemia", Clara Bow, I Notleiari. - ROYAL: Continua 345 larda:
"La Checo:atolla", "El cofre ntinierios9".
en esp an y ol. I "Ilooplit", Clara B o w.. BOa•rir.ns de
HEMIA I PEDRO: Conlinua 3'4; larda,
Nuestros amores", "Paris . Montecarlo'', I
"La Sefiera no quiere hales". - IDEAL:
Continua 330 tarda. "Dos segundo?". -El
p ernil, estrena do
Implacable. acu sador" 1 "El cofre de laea". - SALO COMTAL: Continua 3110 tarda, "El Jorobado de Nueslra Seneora de
;
03015''. "El prInelpe de los diamantes".
-La fiera del mar" I C anica,
RECREU:
Continua 330 tarda. "MI criado es
lo a ño". "Almas encontrarlas", en asponyol, 1 "Un loen de verano", Eddie
Cantor
ree411 , ei n n, Me: ro (301dwyri Xl arar

armo".
Entono. - "Amame esta noche", "Cl.
vismo" I "La dama InclemIta".
ExcalWor. - .11013, hermanita" (entra•
maro! tarda). "La ley de Tallrin" 1 "El
rey de la plata".
Fantasie. - -Vuelan mis canciones" I
"Todo por elamor",
amor'
FrOgoll. - "Felipe.
"Iloopia"
-Tres eahalleros de frac".
Gayo - "La (ruta amarza". "Tarzan de
74,-,2,S" 1 "E/ loambre malo".

CARNE

Antaaallaata mundi•la
Kan.
Butaca

•

Decore/antele

1.1.05 *entuma

"CUIDAD DE SEVILLA" l 'VILLA DE MADRID°
LINIA IIA3'IDA DE GRAN LUXE SARGEL03 A-PA I.
ue MALLORCA
Milicias rada Ola (mente ele d i umen g es), da oarcelona 1 Palma, 11 aal Of
Sarta. per lee mole-nona
« CIUDAD DE BARCELONA . t ciouAD seR PALMA"
«ROM REGULARA' ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT 1 PALMA 011

NIAL.LOACA. BARCELONA-MAO 1 NAFICELONA-EIVISSA
1.1NIA COMENC:AL Aran A:4 E:ALES O, Torfl4 El s mot a O lIS .A MEDITEIlltANIA.
tauHL) D'AFIliC1. I CANAR1ES.

VIES URINARIES
Maiall l e s secretea

SortIoles uulemeoala ele Barcelona ele dijo»

LIMO cc, 1ERC/AL BILBAO CADIZ • CA7,AP1ES. AMI( ESCALA A TO
1• 013T3 DEL NORD D'EPPA !I YA. - Sorlides quInzenals de Bilbao el,

Defeeles sexual,

POLICLINICA FARRE PIJOAN

44LS

1115001
1 .1310 RAPIIM ItEOULNP ENTRE ESPANYA I TEl t ill To ll!), DE LA HUINE1
ESPANYOLA creaneNen P00), SorlIdel el ala 17 da cada mea, are escales
Valencia, n'aran' i facuiiettva). Cartagena lfacultatIva), Cadli, Lea Palme,
santa cruz de Tenerife. RIO de Oro ltacoltailval, Monrrovla o FreeloWn (facultativa), Santa Isabel ele Faenando ro,), Bata (faeutiatIva), Rozo I filo anuo
lfrocultailval, peto mora
"PLUS ULTRA" l ••LEGAZPI»
L'Ola RAP1DA REGULAR ENTRE EARCELJNA I V ALEIICIA
Sortlaes de Barcelona els d'Huna I 01100s, a les 20 bOres
"CIUDAD DE VALENCIA"
Peto • cobert•: 7150 pte• Ba5l..s ~os 1 tortada a crea. 'aduna
AVIVE! QU176ZENAL MEDITERRANIA-CANTAERICA

amb escala a 101% el, porta Tle 111 Pninsum. Sorttelea Ce ltarc y loua el. Clnleerea
L1N/A REGULAR EaTtlE BAHCELOAA - ALACANT • ORAN
MELILLA - VILLA
ALHUCEMAS - CEUTA I VICEVERSA
lortide• de Careare,sn rada da:Merme, a les 8 borre; d'Afamo eta atmarta,
d'Orao ele eldn e e re l. d' O ran caro a A n ament eta dimarts I d'Alanos cap a
Barcelona eta <lomeare.
Servel• 01.
•ntr• Melase 1 41101111a. - Servelt
I geelraa-CetIta. Diles sorlf.tea
rada ella del de rada port - Sera& Algeciras-Tanga, intri - fier•ei bitatmaral
aimeria-Me1111K
I rr/ular Cèdlz . Larrale. Bernal m'Imana' Barcelona-C....Plagan.
Uelegacie ue la C o mP a nsla a late cla Porta
seMIMMMMn

EL'

SULFOPILOL
Remet cientific

contra la calvicie

tots els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
G
que es numifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea és el començament de la
ca/vtcie. Combatre aquella es evitar aquesta.
AMEBri

äE NSACI ON AL

nombre de :a ley" I "Santa", en es-

CtiANNI HACE FALTA 1IN AMO

Vitae«

Ki0uiii44, Pastee de la Castotana, II. - BAMGELOMA: VIO Lalelalla. 3
LINIA RAPICIA DE GIRAN LUXE BARCELONA-CADIZ- CANARIAS
Artides ße/minala ele diasables. a les 12. Efectuaran el serreta lea 77•010-17111/1

DIVERSOS

DePll'cu O,YO- . 1. - 9 peilfeules eamlques.
CAPITOL: 4 larda I 10 nit, "Hubo que Diorama,
- EI ,"aiiln del ruiseñor", en
nasal...," I "En la gloria", Chester Modrsianyol; "Los besares riel amor", "La
ela 1 licien Tweivetrees. - ACTUALITATS:
!liorna
novela"
t -Variedad aconora".
5 tardo 1 930 nit, "Dos corazones y on Esplal. - "5131115nn
Square Garden".
laiblo" 1 "Teodoro y Cia." . PATNE PA"MereedeS" 1 "Susana llene un se-

PUBLI CINEMA

_ATITRi
_eg,6
COMPANIA TRASh

MUSIC-HALLS

Comtal. - "Amor de estudiante". "En

lost

•

CINEMES

El pequeño gigante

PRINCIPAL PA LA CE

a la pista

anales. - "Buerices din", "Los celarerae" I "Gran Hotel".
Ideal. - "Dos segundos", "El enlacie
hija acusador" I "El cofre de laco",
Iris. - "Tarzan de los monos", "El 110M.
a bre malo" 1 "Toda una vida".
LISOUna. - "El caserón de las Sombras",
"Chofer con faldas", "Justicia del fue.
go" 1 "Himno guerrero".
Maiestio. - "El trgoolla y el halcón". "La
Señora no quiere hijos" 1 "Merla".
Merina. - "Palaclo flotante", "El amor
Y la suerte", "El perfUMe de la dama
enlutada" 1 "Dio de campo-,
Mundial. - "El tortilla y el halcón" 1 "El
asesino dlobdlico".
Monumental'. - "Al coMpa3 de las bona"
"El Corre misterioso", en espanyol.
Mirla. - "Amor de estudiante" (OnIcament farda), "Garlo/nano" I "En nOMhre de la ley".
Nürla. - "El fogonero" "Una noche en
el paralso" Olnleatnetli tarda) 1 "fte•
perlar crImInallsta".
Parla. - "Te quise ayer" 1 "Pecadoree
sin careta".
Pause Palmee. - "Hola, hermanita" en esp anyol, "La ley de Tallen" I "El rey
de la plata'.
Peded. - "Nuestros amores", "ParlaMontecarlo" 1 "La señora no quiere hijos".
Pubui Cinema. - Re por t a t ges d•actualliat
Principal. - "Rasputin y la zarina", en
estra p yol, I "Por el Mar %Mine la llu'
sión"
Ramblas. - "Congo" 1 "(juerentOs eer-

5olóment

SALONS CINAES

MARIA DEL VALLE

TEATRE POLIORAMA

I des de les 10 de la nIt. Entrada al pare,
50 eantlins. Funicular I enleada, 1 pta.
Donar funicular, a les 230, Per frasea

60 •leganta san yoretee

Tulda. v '1 o. a tilt, 945, grandles programa: REVISTA. Carril Lombard, Chester
Morris I Adrien Atontes en

I.epe,
CasoravEla,
Dama, tarda, menos populars:
;AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO!
sit: LAS CHICAS DEL RING.
S5 despalsa als len! res
Oe LOcalitate.

TEATRE ROMEA

Compenyla de comedia CARMEN DIAZ

L'Onlo paro de Barcelona amb enlacien!~
atraeelena. Funciona cada dla de 5 a 830

LAS CHICAS DEL RING
per Laura Pinillcs,
Ala 1 y,
.Amparo Sara,
Isabel Hernandez,

Opera flamenca
aso,. do., I 1' igUres

TEATRE BARCELONA

MAR10EL - PARK

Atraccions

amb
Talaren /11011
Companyta Herrwo-Bardem

COLISCUM

Uveras:

Dijous, 5 de jullul de

MdqnifC cronnmetre SUI
de bufroca sense CRISTAL
ni AGUUES Norte ELHAN
SOLID. COrn e propagan,
da renviern rol arre
coreo reembo,s
D'es 15 - De MIURA
precios model Dre&25

No es coneix altre específic contra la senorrea que e/ sofre. I no es coneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no és, doncS, un producte emptric., casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsabilttat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el set proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demés, sempre
f perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Tre,or, ia oteo çoeeese.cle
tot oeigiet
eqoast
d . ae,. en> ho o9ro, ro ro

CASA GINE BRA:sr7NA'sTsiTA

MAILLOT

e
ormae 11
UNA EXCLUSIIA
. P4
4

Ei centres d'especIfIcs, al preu de 7`50 O&

En Camiseries i Establiments de Generes de Punt

_
MERCAT DE COTONS
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 5 de juliol de 193-1
t

VALORO

I e..,.. Prerad..e'

VALORS

(
1 os,,,,, Pre,,.4. t

l P•n.« r P.....i...1
I
i

VALORS

VALORS

,
M.o 1.44sa4,.4 )
L

VALORS

S.

PISI, Goner More al ..2 111B01
.

P....e...

I'

5075 50-75 IT4.1. tosa .444 3 •,.. 80.50 soso
Liada k e t . ,
. 0240G 321,00 14••••.5*',. . . . . Be-3500;3 14.6,../14,6 ,o. ti..
DIVISES
. ••4:24 •
•
$2.00
433n 11 43 110
$1
L1*4 FilA,45 ..• M'ea :97'00 297'00 Ce1.1. /ir:Tiloso, . .
e ika, a ii. 5i.
• ••••
• '• •
.1.
45'25 45'25
a•:„ >1'.':.(1 86,50
ISTSÁNSHISS
4 i.4a,..
Dir . o.
4A:35 4 3:129 Iou'Iwwa.
4
,..„. -.
r.,j„,„,
96'00 Su no
AIUNTAMENTS
IIORSA
OFICIAL
/4.....
. 46'43 48'4 0 •
1 .4.444„
S .., U. X. 441.1.444a
•
, 5 aß
82'00 52,0
' DIPUTACIONS
- . Smo... . .
. 23925 230'00 compTal
r50
13.00 12'
:27. , • Í2.'" :
e 14..... .
lat.c1../
. 1,050 175'5"
.6.3 A.. g0.110 '2'5O
•
..• ....10. .
221
DItT54 ene/
7.0'
•
Lea.. marean
3710 2a115
500
INDUSTRIES
1500
1
4 0,0, .466
C0.011 60.25
11.61di. 414,
70'10 70'30
60'50 atC51.1
Déian
el; le her 6 .1 .
, o. . . .
1760
e3•7
1750 17.'0
DIVERSES
4,>3:, 7e• 1 3
a.
6305 63.0a
Lou
1.9.410 saya ,. c. 5.0.1,..4 ,,o,
57.00
59.all
.e.•
To•Ilz 70'21
Apeo
61'00
t.
,
E...
2'85
2,ar,
,' A'r '
71'75 7l'as
ea.
70'45 70'25
a.
s'ou
A•1•24
5•do
3.14 9100 0,990
5700 57'1111 Cree•ao•
i..Y."
eeo
71'140 710,0
56,40 56'ou o,. a,,, . . „,'I'el
•
6.6, 9.1.0o 0o.iiii
7550 75.Z.0
MERCAT LUCRE
1•
ea••
00'65 70'65
a.
•
7•1. 99.0. vs•50
60'00
6"
19........2•6..7
.
.
'
28'60
26'00
•P3
DE VALORS
çE,
69'00 nomn
36'50 3' '00
&arlo«. 58'75 60:0'1,,,,,41„ . .
• 183.6
6 0,,. 0U,'1.10 90't.0
8700 87'0.,
L'h.
A.
•11O
50.00 50'00 4„4„„ ,,,,,,
, 54 Go ra0 GQ•ou
61'00
, ,,‘L,,.. , .1.
3444
tú.,
86'15 ge'511
FI DE MES
s.
D'o.
c„i,,,,
66.ff
•
•
'•
9,..'75 6,1. ••-,
s•
,,,at, . 63'25 63'25 3„4,46,8 4,.
2I'llo
..
Revea
86'2;
C.
o,.., . . 78'00 78)25 A,,,i1..4 4o,
R6.00 110'00 c,,,,.
66/. 35'00 50.0e
6"
501551 A471
1850 85'85
O.
6o a,1,,,, ,,,g 78'0U 78 0" Tufo a
99'00 91I'UO
.
,,
•
fem.
f
e•
e
g.°
4
•
6
6
'
e VOU
84'40 114'00
ea.
6. r i...,,,,s. 76'25 7625
co..,.1.....ie,',..,‘,,.... 74-15 73'77.
ladee« .
e eTt 6. 9.
8435 8425
6, e.p....
e,..
8050 '2'5°
T R A El V I ES
Aveinivalie.
a ei• 10108 101511
oeli • f i
85'25
87'00
e„;
65'50
45'50
.
6
ß
ti,
.
:.
,-.7
79'oo 82,50
y
5.4. gie
61Von 66'00 1- 1. • ,"•04
s
a
• 1a .
4 yo,,,,, $5,$5 ••"• ta.4
"18 5151,0 4,4, .„../.
9.3.
62.,(3to 1.,
,2 50a ooaa
...N..
0,,,,„ 66," Carbu, No.
.
98'75 93'15
iiwd .
Preo 40'50
"--"5''' 7 je. 95'85 95',5
•
•
3•••
,
.
fi...o.,
6
8
.9,2.
7a'50
78'50
A.
5444
5.1,
S6'01. 18'00
H..*
45.00 42'35
32•00 30.00 7raoTiTa 1. I. 4.4°,
"4 "" ',•11 be.* Mor« ,n I, s,. 9300 9i'410
. C 95'40 tolo'013 .116 ..... DI,
diadaisa .
12'40 34,0.0
ee
98.01, 'veo
•
D
95'00
95.00
ei.44,44.,
ugdd.
°
87'50
87'50
•
5
a.,.00 25,0,
Domen/ .
3•6. 8"' 80'00
.9,7A 93•0u 03.06
• 54., A.W.....„.
69'25 09•25
, 1;00 61'00
,
,
1111••• 4 8
60.6. 89'00 89,00
54.70 04.,
5.0.or
, 1 9300 0225
• Parcelas. • •,..
7 7'25 7o.0. 8.8.,.,,
5,,a1-,, un,'" 77.50 77'5oo
(4.14oal .
44'75 49,,
•
95.0
5
85'50
a r 93'15 92'25
.„1,,,o,;?•, 65'00 65•50
• '`...4.
e '.•
7 Ir,e e 7 S' b Is 1144,40,4/. i at. .
ol':,,
ligl.. 16 larcalete•
1 I., 0.0 404,0i,
•
6
91'3'3
51'35
14,,,
1.„.1
t
n
46,
1
9.013
'1
9'00
•
8••'"
4•:,
84
2,
11411,
r.....
Si..
• 1 32'5) 3,2.50
11151131•5
118'15 116•56
6,
53.6.1.
100'25
100'35
R8'25
983.;
,
,
r
•
tr.,«•••1 Pira&
•
55.75 54,O0
e f'011 44'54
. i 100'00 100'00
,
,
1,-...- 87'75 Sh'00 rt • U n ( > y GAS
Tebillaiu
Peo•lea. .
7'00 6.7a
3.4'• 04'35 91'50
,
'
. e 1(0'65 101'6:, u..
•
l'Aedo.
I4 '''"" 145'00 6
f..1 . .
•5 ,.,,,,
, „e„
c. (117...2'. • • 7 i.„atoo,
7 i,„ I44'00
ELECTRICITAT
7 lo 63.21 83.51,
.
49,0
40,00
...meta.
5
.15,
7
bel
.
,...
3.,
.
thii
(•n
••••5
Lapo
pan
4%. 58'50 5800
. e loCo'bel 10049
Aislo Iowle« sr...
'b1'55
41,0„ 98'35 $9,75
11'GO 41 ,,,,
• 5.4*
Sur, Or4u.
4e , 71E.'''76,40
„
•• C
•e
.. VIL. ..
1°16 n e e e 79'00
O 1"01°
1004019948
10035FERROCARRILS
e
e•,: 5V00 evo*
53'50
53'50
10334
,t, D60 10315 103.15
boa A 92'00 9185 Neri,. oro , „
50'25 5..25
:
:.,:" Asi... 97.5o ge.oi,
ACCIONS
.
e
02'00
91'60
•
•.*
•
Sama 00.41 ukbrad
52'00 52'u0 , i
o
o
uto'uo ;#3.02
e 5 92'10 91'eto • s• •
de ,5 a e6, aran ...c.
••••••`•• -•sel
515o 51
• ri 4 I 'illa 91'60 Paagbiliall
50
•. 191.,o,o
3%. 49
V,:(111949,,,0
•.
-.
d41 515r. Lliore da Va
54'55 54'8;
a.« rt,m., . . . 565.tiú e55 00
5...o.o.444 4%04 a 91'00 7015 harem
1,6, Toca el coairal de
4800
48110 (8, 44. iii., 4 ,,, 6
8350 83,50 fwii. 11.•11.9. .
1700 17.00
e • 5 9115 1)1'15 5.fo'll
l'Inter.cter de 116,6
50'25 50'25
.' 4' ' i¡i: o 9,2 5 9,,i)o irmvita Ba,"IoNori . 33'00113110
• • asse a 76'75 76'5o 3•n •.•• •-•
sts'eä 50'25
4711 4711/
iN, 55'0o baos
. • a 7525 7221 11.4.
.
• ima 4 ea„ 98'85 97'25
•
•
i.tarie.
•
4,1.
50.e.
30
7'5
57'75
cl,./
6,
101
00
;0
00
'0'
• • C 74'75 75'85 1•11.1,••
•
1$
. 11,6•rt...64.
6
23 5'00 239'00
' .l1:'••0
50 l 'u'l
7*i:
41a
A 100'15 1 0065 e!... ..«..l t.
6.0 •. V1'35 u .1 ....in ,....I.. g. 11..
48'5 ° !'"'" • 11:461...7,6;61..
l e. ••
44.ÿy
•
.00.9a 49'95
, , 5 1(.0'15 100 1 5 Leo 1•••
•
•
j•l•
4., 03'50 92,50
Nard .
5•1'5U 5,‘°..,',,u Ea«. Veo. C44.
1 9125
""" 10000
0 431U
1
04,0
. • ( 10015 Iteloloo M.o.
4',4•14.
'56'75
6-., 4/.41
1
.
•
•
•
.• 9
9".'
94 ' 5° ,. • G ,..•
13.01)
•
5075
.00
3.,,
o,
7„,,,,,
A
,
50.75
e
•
•
fe
s.,
cese
e
4
se
ed,"
.4t-irso
2:14'50
234'00
08.
a
1°!..
74'50 a 1.00
! 4,20Ve •
25'0u 0,,,00 0‘.a. gg ,,,
570 0 r•r, ':::,
, ,.Ii a 98'75 aa'50 II..'..,
8140u giro,'
. . illow O ,. 10100 10015 A.,"I wo
q1.
fraaTer;a1
3400
, 4 Ilo a•
79'7' 80'00 c 11411 Oletee
50,4 55'00 55'00 ,•••1,1"4
3 '4.51.
Trazarlo 04..
"," .0
14 1. 9132 9135 'ion.**
•
33'02 3300
PI•41
at,
83'00 14270 (.2.1 ha. Neo 3.1. 81'O0 81011 (44m. Atolle. •
10500 levo°
• r` ami
55'00
om
110'00 11000
7005 70'25 Foteae1Morioe neo 61/5 7100 7100 C••• •
.•
a °.,
,52.00 4..4 I.)
I le.soarrd
DIVERSOS
44'85
,,,,,
•
• em 60, ii5'50 8550 F-r-.7-164.4"id
51'00 50'85
'9••••• • . II/. yea
4.16•141„.
"V"
• •• • •
72'50 72'50
11,55012400
.
1015 79,75 Feo 44 1144e.1.6. 9.1 97.013 57.00
• lee 1°.a. 72a5 n 72.00 loolC•au
Patea
• a. • •
6.,„ o . '5 O U ei'21 , 0- 1 lonoldear
N.A,.
164.50 101'50
70'00 Mate firt.
70,0
1 o'uo ic'ou • • "tí'
132'00 132.00
1 54. E. . t119'01) 109.06 • i1543.olu . • 8950 87'00 ah... 4 5 .1.• (7.00 67410 4,.i 1.,• • 77•01, 77 pe lb ..... 5.444 . I ()Vil,: 103,80
2 4 a,• e•,
5925 57.5., 5.1.41,44
.
06'00 97.0o 11•11.• • • •
9600 96'15
15550 10300 14.4 hipotecad 1•,. .
iiiriu 4. lamia.
51'75 51.25
C3•05 .
•
P250 8500 1•4•0" Arii•lo
58'00 57'2; 5..11.. Din.
114«..
.
• 5 ot,N, 10135 10135
I A2'50 200o,o
1,2310 5175 •
• II, I ' so 101.511 Pm 7.1 16,,,i6.,
4 • `as .
• e e/e .
10575 105.75
59•10, 50'00 tu. 16 U•••••
38'00 60.00
11925 11675 •
>1.1.'
94'0. 95'25 Ni." il
66'50 6150 liad 114toi.•
55.o5 55.7, Csia. 114•444.4 . .
•
5;95
5500 65'50t 4 V.1..
5•00
•
r465
.,
,
72.5(o 7108
1 a N. .
79'45 7905
40.03 40110 (Tedie latid 3 ''.9. .
685
7,,
;
111.114•••
••
Solimra (mala«
S e ele. .
80511 8050
155'08 403,00
NATALS
5'.,..Orlo . 4
9600 8000
4125 4050
•
• 5'5, •
Tele/44,e.
eT4
,
73'50 72.011
85'65 85'65
la •:•Ne
10300
,
6.611
• • leed .I. •
1'00
bierobete•
•4
7e 101.75 1112 Si!
•
I 6 •I• .
rd96'75 06'30
8075 sn'75 S cae. 34.,d .". 64'3 stie scee
• e e •:, .
1 roe&
143'...) 111'61
6... 1500 I N 00 24,9*•41,4•43644
71'00 71'00 T'uta le..
62,50 62.25
/ 31. •
• .1,..8 *A 0, 91'00 94'00
13900 105'00
Adaed
1
• NOTA , EL ••16“ mrria. •• ig..." 6 welemi1 eeel6E

114)1111418 EITRANINENIII
Londres, P., 7673. - Nova York, L.,
10593. P., /2182. - Holanda, 1.., 719750 ,
P,. 1029. - Franca, L., 7671. -

f

Obligaelona Tresorerla Generalltat Cataitiroa, 1(l6.50,

2165. P., 35425. - ItIlla. L.,
aloa.
3896. P., 13020. - Alemana, L., 1324.
Stossa. L., 1530. P., 40387. - Espanya,
L., 3701. P., 20725 - Dirounarea, L ,
SO. - Nmuega,
23 39. - StleCia, L.,

L., 1011050. - Lisboa, L., 101100. - PraNOTA: LI. . alivia anal ha
ga, L., 12181. P., 6310. - Austria, 1_
2725. - Argentina, L., 2606. - ItIo Ja Nora L. enrressonen a Londres.
n'en, 1... 412. - MontevIdeo, L., 1975
lineD03 Aires, 5013113 E., 2600,
1 de de ?a is tre ra a Fach.
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